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daki .malûl tabirlerinin tefsiri hakkında 3/219 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Sıhhat ve iç
timaî muavenet, Millî Müdafaa, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları 219:220 

16 — Temyiz mahkemesi teşkilâtına raportör 
ilâvesi hakkında 1/681 numaralı kanun lâyiha
sı ve Adliye encümeni mazbatası 220 

17 — Cumhuriyet merkez bankası kanunu
nun 14 üncü ve 40 inci maddelerinin değiştiril-

Belediyeler bankasına, 
Bazı şehit ana ve babalarına maaş tahsisine, 
Maarif teşkilâtına dair olan kanunun 11 inci 

maddesi hükmünü iki sene tecil eden kanunun iki 
sene temdidine, 

Memleket dahilinde uçaklarla nakledilecek posta 
maddelerinden alınacak ücretlere, 

Tapu sicil müdürlüğü ve muhafızlığı teşkilâtı 
yapılan yerlere tayin edilecek memurlara, 

Silo ve ambarlara, 
Ankara otomatik telefon kanununun yedinci mad

desine bir fıkra ilâvesine mütedair kanun lâyihala-
rile, 

Mazbatalar 
1 — 551, 1485 ve 1890 numaralı kanunlardaki 

malûl tabirlerinin tefsiri hakkında 3/219 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, 
Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (Ruznameye) 

2 — Cumhuriyet merkez bankası kanununun 14 ün
cü ve 40 inci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
1/667 numaralı kanun lâyihası ve iktisat, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

3 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beyin, 
Arzuhal encümeninin 21 - V - 1933 tarihli haftahk 
mukarrerat cetvelindeki 739 numaralı kararın Umu
mî Heyette müzakeresine dair 4/53 numaralı takriri 
ve Arzuhal, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata. 

Sayıfa 
mesi hakkında 1/667 numaralı kanun lâyihası 
ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları 220:221 

4 — Takrirler 221 
1 — Afyon Karahisar mebusu Ali ve Tekir

dağ mebusu Cemil Beylerin, Meclisin 1 teşrini
evvel 1933 tarihine kadar tatil yapmasına dair 
takrirleri 221 

2 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
tatil devresine girecek olan Meclisin saygılarının 
ve Allaha ısmarladık dendiğinin Reisicumhur 
Hazretlerine, Makamı Riyasetçe arzına dair 
takriri 221 

• * 

Gümrük tarife kanununu değiştiren kanunun bi
rinci maddesine merbut cetveldeki bir tabirin tefsi
rine mütedair mazbata müzakere ve kabul edildi. 

Devlete ait bir kısım binalar satış bedelile res
mî daireler yapılmasına mütedair kanun lâyihasile, 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünü kutlıılama 
hakkındaki kanun teklifi dahi müzakere ve kabul 
edildikten sonra pazartesi günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Rize Denizli 

Ali Haydar Rüştü 

lan (Ruznameye) 
4 — Tasfiyeye tâbi tutulanlara avukatlık ruh

satnamesi verilip verilmeyeceğinin tefsiri hakkında 
3/333 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (Ruznameye) 

5 — Temyiz mahkemesi teşkilâtına raportör ilâ
vesi hakkında 1/681 numaralı kanun lâyihası ve Ad
liye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — 7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanuna 
müzeyyel kanunun tefsiri hakkında 3/232 ve 
25 haziran 1932 tarih ve 2026 numaralı kanun ahkâ
mının jandarma zabitanma teşmil edilip edilmeyece
ğinin tefsirine dair 3/232 numaralı Başvekâlet tez
kereleri ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

1 — SABIK ZABIT HÜLASASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



KATİPLER 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14,25 

REtS — Kâzım Pş. 
Ruşen Eşref B (Afyon Karahisar), Alı B. (Rize) 

REtS — Meclis inikat etmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — 1928 senesi Hazine hesabı umumisine 
dair olan mutabakat beyannamesinin takdim kı
lındığı hakkında 3/308 numaralı Divanı 'muha
sebat riyaseti tezker3.dk: 1928 senesi Hazin?, he
sabı katisi hakkında 1/4.7 numaralı kanun lâyiha 
sı ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası fil 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir 

1928 senesi hesabı katı kanunu 
MADDE 1 — 1928 malî senesi umum masari

fi bitişik (A) cetvelinde gösterildiği veçhile 
200 788 262 lira 90 kuruştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr sene umum varidatı 
bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
221 729 458 lira 74 kuruştur. 

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

MADDE 3 — Gelecek seneye devri meşrut 
tahsisat miktarı (A) cetvelinin sütunu mahsu
sunda gösterildiği üzere 1 428 603 lira 67 ku
ruştur. 

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

MADDE 4 — 1928 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelinde 
ayn bir sütunda gösterildiği üzere 30 507 102 li
ra 13 kuruştur. 

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

AMDDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunu icraya Maliye veki-

fl] 308 numaralı matbua zaptın sorumdadır 

li memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

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

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Maarif vekâleti kadrosu ve % 10 lar tah-
silâtile idare edilmekte olan inşaat bürolarının 
kırtasiye ve kırtasiyeye müteallik levazımına dair 
3/335 numaralı Başvekalet tezkeresi ve 
Bütçe encümeni mazbatası fil 

REİS — Mazbata hakkında bir mütalea var 
mı? (Yok sesleri) Mazbatayı kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
h( 3 — Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin kanu
nu medeninin 452 nci maddesi dairesindeki ta
sarruflarının, mahfuz hisseler hakkındaki hü
kümden müstesna olduğuna dair 1/750 numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazba
tası \2l 

REİS — Müstaceliyetle müzakeresi teklif 
ediliyor. Bu teklifi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin kanunu me
deninin 452 nci maddesine göre olan tasar
ruflarının, mahfuz hisseler hakkındaki hü
kümden müstesna olduğuna dair kanun 
MADDE 1 — Gazi Mustafa Kemal Hazret

lerinin kanunu medeninin 452 nci maddesi da
iresindeki tasarrufları, mahfuz hisseler hak
kındaki hükümden müstesna olup bütün mal
larında muteberdir. 

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

fi, 2l 316, 323 numaralı matbualar zaptın 
sonundadır. 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

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

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ( Sürekli 
alkışlar ). 

4 — Müruru zamana uğrayan şirket kupon, 
esham ve tahvilât bedel!erinin Hazineye ait ol
ması hakkında 1/553 numaralı kanun lâyihası ve 
Malim, Jîütçe ve Adliye encümenleri mazbata
ları Qf]\ 

REÎS — Bu lâyihanın da müstaceliyetle mü
zakeresini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon tah
vilât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye inti

kali hakkmda kanun 
MADDE 1 — Anonim ve limitet şirketlerile 

sermayesi eshama ayrılmış komandit şirketle
rinin komanditlere ait hisse senetlerinin ve tah
villerinin kanunî mazeret bulunmaksızın beş se
nelik müruru zamana uğrayan faiz, temettü ve 
ikramiye gibi menfaatlerile bu şirketlerin hisse 
senetleri ve tahvillerinden bedele inkılâp etmş 
olanlarının on senelik müruru zamana uğrayan 
bedelleri Devlete intikal eder. 

Bu şirketler bahsolunan menfaat ve bedel
leri müruru zaman müddetlerinin bitmesinden 
itibaren üç ay içinde mahallî malsandığına ver
meğe mecburdurlar. 

Nizamnamelerinde müruru zaman müddeti 
tasrih edilip te ticaret kanunu mucibince Hü
kümetçe tasdik edilmiş olan şirketler için tayin 
olunmuş müddetler müruru zamana esas tutu
lur. 

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

MADDE 2 — Birinci madde hükmüne riayet 
etmeyen şirketler vermeğe mecbur oldukları pa
rayı üç misli tazminatla birlikte ödemeğe mah
kûm edilirler. 

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

MADDE 3 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

fil 305 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

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

Etme-

MADDE 4 — Bu kanunun mükümlerini ic
raya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 — İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile te
sisatıyım satın alınması hakkında 1/733 numa
ra! ıkanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümen
leri mazbataları [İl 

REÎS — Müstacelen müzakeresini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

îzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının 
satın alınmasına dair kanun 

MADDE 1 — Nafıa vekâletile îzmir Rıhtım 
şirketinin salâhiyetini haiz murahhası arasında 
3 teşrinievvel 1932 tarihinde parafe edilen ve 
şirketin imtiyaz haklarile rıhtım, tramvay ve 
bunlara ait bütün tesisatın Hükümetçe satın 
alınmasına dair olan merbut mukavelenamenin 
imza ve teatisine Nafıa vekili mezundur. 

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

MADDE 2 — (Aypark) namile maruf gazi
no ile buna ait arsalar müstesna olmak üzere 
diğer arsalardan mütevellit olup Maliye vekâ
letince İzmir Rıhtım şirketi aleyhine açılmış 
olan davaları Maliye vekâleti takip etmeyecek
tir. 

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

MADDE 3 — Mezkûr mukavelename muci
bince şirkete verilecek mubayaa bedelinin 1 ha
ziran İ932 ve 1 haziran 1933 taksitleri şirketin 
mukavelenamede tesbit edilen borcu ile mahsup 
edilerek bakiye kalan miktar şirketçe idarei 
muvakkateye devredilen mebaliğden tesviye ve 
1 haziran 1934 ten itibaren olan taksitler için de 
derpiş edilen şekilde Hazine bonoları verile
rek hululü vadelerinde düyunu umumiye bütçe
sinden tesviye edilir. 

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

MADDE 4 — Mezkûr mukavelenamenin imza 
ve teatisinden itibaren şirket emval ve hukuku 
Hükümetçe tesbit edilecek şerait altında İzmir 
Liman ve körfez şirketine veya onun yerine 

fil 307 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

206 
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Hükümetçe tesis edilecek idareye devredilir. 

Ancak evvelce Rıhtım şirketi tarafından iş
letilmiş olan tramvay ve müştemilâtı belediyeye 
veya diğer bir şirkete devredilebilir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

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

6 — Çubuk barajı ve Bursa ovası ıslahat ve 
inşaat işleri için bono çıkarılması hakkında 1/737 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encü
menleri mazbataları fi / 

REİS — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

Çubuk barajı ve Bursa ovası ıslahat ve inşaat 
işleri için bono çıkarılması hakkmda kanun 
MADDE 1 — 1482 numaralı kanun mucibin

ce müteaddit senelere şamil olmak üzere su işleri 
için 2027 numaralı kanunun neşri tarihinden 
evvel aktedilmiş bulunan mukavelenameler ile 
girişilmiş olan Ankara civarındaki Çubuk bara
jının inşası ile Bursa ovası ıslahatı ameliyatı ta-
ahhüdatınm mukavelenamelerinde musarrah 
müddetleri zarfında bitirilmesini temin için tedi
ye edilecekleri sene bütçesi tahsisatından mah
sup edilmek ve her sene tediye edilecek miktar, 
o senelerde nakit olarak verilecek kısım dahil 
olduğu halde 900 000 lira arasında kalmak şar-
tile bono ihracma Nafıa ve Maliye vekilleri me-

Derece Memuriyetin nevi 

zundur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Müteahhitlerin peşin tediye e-

dilmiş ve badema edilecek olan istihkaklarından 
kesilmiş ve kesilecek teminat paraları iade edile
cekleri sene bütçesinden mahsup olunur. 

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

MADDE 3 — Birinci madde mucibince ihraç 
edilecek bonolar müstenit olduğu evrakın Di
vanca tasdikmdan sonra verilir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reye arzediyorum. 

7 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel 1/749 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası [1] 

REİS — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

1452 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — 1452 numaralı kanuna bağlı 

(2) numaralı cetvelin Maliye vekâleti kısmına 
bu kanuna bağlı cetvelde derece, adet ve maaş
ları ile temsil tahsisatları gösterilen memuriyet
ler ilâve edilmiştir: 

Adet Maaş 

3 Düyunu umumiye komiseri 
7 » » komiserliği başkâtibi 

100 
55 

Temsil 
tahsisatı 

30 
15 

REİS — Birinci maddeyi cetvelle kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu memurların maaş ve tem
sil tahsisatı ecnebi memleketlerde hizmet etmek
te olan memur ve müstahdemlerin maaş, ücret 
ve tahsisatlarının sureti tediyesi hakkındaki 
1906 numaralı kanunun hükmüne tevfikan ve
rilir. 

[1] 309 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

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

Muvakkat madde — Düyunu umumiye ko
miseri ile başkâtibine 1933 malî senesi zarfmda 
verilecek maaş ve temsil tahsisatı Maliye ve
kâleti bütçesinin 169 uncu faslına konulmuş 
olan tahsisattan verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

di / 312 numaralı matbua zaptın sonundadır, 
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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 
îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

8 — Gayrimenkul e tecavüzün kaldırılın a sı hak
kında J/576 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye-
ve Adliye encümenleri mazbataları fil 

REÎS — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

Gayrimenkule tecavüzün define dair kanun 
MADDE 1 — Bir kimsenin yedinde bulunan 

gayrimenkule başkası tarafından tecavüz ve 
müdahale olunarak ihdasiyet edildikte vilâyette 
vali, kazada kaymakam ve nahiyede nahiye mü
dürü tarafından yapılan tecavüz def ve eski 
hale iade olunur. 

Tecavüz eden gayrimenkul üzerinde tercihe 
şayan bir hakkı olduğunu iddia etse bile mahke
meye müracaat eylemesi lüzumu tembih olunur. 

Bu hal, tarafların mahkemeye müracaatla re-
fiyet veya mülkiyet davaları açmalarına mâni 
olmaz. 

REŞÎT B. (Gaziantep) — Bir sual soracağım i 
efendim. Maddede bir kimsenin gayrimenkulüne 
başkası tarafından tecavüz ve müdahale oluna
rak ihdasiyet.. deniyor ki bu «ihdasiyet» keli
mesi bir mana ifade etmiyor. Tecavüz, müdaha
le kelimesi olduğuna göre ihdasa lüzum kalmaz. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTlN B. (Ko
caeli) — Efendim, bundan maksat bir kimse
nin gayrimenkulüne tecavüz suretile orada ih
dasiyet etmesidir. Malûmu âlileri, eski hukuk 
tabirinde yet muptil orada ihdas etmeli ki, bu 
yet refedilmelidir. Bu münasebetle mutlak ola
rak tecavüzle mesele ifade edilemez. Çünkü 
kanunu medenide zilyetlik meselesi ve hukuk 
muhakemeleri usulü kanununa göre muhake
melerin ne suretle rüyet edileceği hakkındaki 
hükümlerle ihtilâtat yapar ve arzu edilen mak
sat ta fevt olur. Binaenaleyh burada ihdası yet 
olmalıdır. Tecavüz vukuunda mülkiye memur
ları emir verirler, bu tecavüzü defederler. Bu 
tabir lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efen-

[Jj 311 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

dim, bu çok güzel bir kanundur. Evvelce de ay
ni muamele cari idi. Yalnız bir şeyi anlamak 
istiyorum. Meselâ; evvelce bir adamın mülkü
ne tecavüz vaki oldumu, makama müracaat 
edilirdi; kazada ise kaymakama, vilâyetlerde 
vilâyet makamına.... Makamda bulunan idare 
âmiri, o zatm elindeki tapuyu gördükten son
ra tecavüz edene de tapun var mı? diye sorar, 
eğer o da tapu gösterirse ikinci tapu birinci ta
pudan teferrü etmişse ikinciye hak verirdi. Ta
pusu yoksa vergisini kimin verdiğini sorardı, 
o da yoksa zilyette kalır, diğerini mahkemeye 
gönderirdi. Tecavüz eden İsrar ederse zabıt 
varakası tutulurdu. Şimdi burada bir kimse
nin mülkü deniliyor, mutlakiyet vardır. Bun
dan maksat tapulu mülk müdür, vergisi verilen 
mülk müdür, yoksa vazıyet edilmiş olan mülk 
müdür? Bunun tasrihi lâzımdır. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, kanunu 
medenî hükümlerine göre zilyet bulunanlara 
karşı tecavüz mefhumunun, yancı ve icarcüar 
üzerindeki derecei tesiri nedir? îcracı da vazi-
ülyettir, çünkü bu da kanunu medenî hüküm
lerine nazaran vaziülyettir. Bir kaç kişi birleşe
rek bir şirket yapmıştır, bir tarlayı sürüp eke
cektir, tarlaya vaziülyettir. icar etmiştir, bil
fiil vaziülyettir. Sahibi gelip vaziyet edecek
tir. Adliye encümeni bu gibi hali de tecavüz 
addediyor mu? Çünkü hüküm umumidir. Yan
lışlığa meydan vermemek için bunu izah etsin
ler. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTlN B. (Koca
eli) — Efendim, esbabı mucibe mazbatamız lüt
fen mütalea buyurulursa görülür ki; gerek Hü
kümetin bu lâyihai kanuniyeyi tanzim ve tekli-
fnden maksadı, gerek Adliye encümeninin 
mevzuatı kanuniyeye göre ve Hükümetin tesbit 
etmiş olduğu zaruretler karşısında bu hüküm
lerin kanunlarla tearuz teşkil etmemesi ve ay
ni zamanda istihdaf edilen maksadı mümkün 
mertebe temin etmek üzere çok düşünülmüş ve 
hükümler yeni baştan tetkik edilerek bu metin 
vücude getirilmiştir. Kanunu medeniye göre 
zilyetlik türlü şekillerde olur. îsmet Beyefen
dinin buyurduğu gibi bir müstecirin de her han
gi bir arazi veya gayrimenkul üzerinde zilyet
liği olabilir. Fakat bu geçicidir, ferî zilyetlik
tir. Onun zilyetliğini asıl mal sahibinden başka 
kimse tecavüzle kaldıramaz. Mal sahibinin de 
kaldırması aksi halde, mahkeme vasrtasile ola
bilir. Kanunu medeniye göre zilyet bulunduğu 
gayrimenkule tecavüzü, kendisi kuvvet sarfile 
de defetmeğe salâhiyettardır. Bu salâhiyeti, 
bu hakkı alelade kovmak, kendisini defü tart 
etmek gibi şekilde istimal edebilir. Fakat ba-
zan bu, istimal edilirken asayiş ve inzibatı ih
lâl edecek hâdiseler de olmaktadır. 

Asıl maksat, bu kabîl asayişi ihlâl edebilecek 
ve bu şekilde vaki olacak tecavüz ve müdahale
lerle ihdası yet olunursa kanunu medenî hüküm-
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lerine göre mahkemeye giderek refi yet davası 
talep etmektir. Bu suretle yapılan tecavüzden 
dolayı tazminat istemek ve eğer o meyanda mül
kiyet iddiası da varsa onu da beyan etmek gibi 
mahkemeden hüküm istihsal edinceye kadar 
mütecavizin haksız ve herkesin nazarında eli al
tında bulunduğu malûm olan bir yer şöyle bir 
Vaziyetteki tecavüzüne, o hükmün istihsaline 
kadar beklemeden, mâni olmaktır. Gene arzetti-
ğim gibi ve bu meyanda kanunu medeninin bah
şettiği def salâhiyetini istimal etmek vesilesile 
ortada bir takım münazaalara ve mudarebelere 
meydan vermemektir. 

Malûmu âlileri, zilyetlik meselesinin memle
kette geçirmiş bir çok safhaları vardır. Eskiden 
bu hususta meclisi idareler, Süleyman Sun Bey 
arkadaşımızın buyurduğu gibi, bazı tetkikat 
yaparak hatta mülkiyeti tetkik gibi salâhiyetle
ri biraz tevsi etmek suretile mahkemelerin yapa
bileceği hükümler bu tarzdan geçip kararlar ve
rilirdi. Sulh hâkimleri kanunu çıktıktan sonra 
gene bir kanunla bu mesele sulh hâkimlerine ve
rilmiştir. Kanunu medenideki zilyet meselesi re
fi yet hususatıdır ki, bunu bir çok maddelerinde 
uzun uzadrya tasrih etmiştir. Hukuk usulü mu-
hkaemeleri kanunu da bunların usulü muhake
melerinin ayrı bir tarzda - daha süratle görülme -
sini teminen - yapılmasını tesbit etmiştir ve ta
biî o gayrimenkulun kıymetine göre bazan sulh 
mahkemesine, bazan da mehaküm asliyeye gidil
mesi lâzımdır. Şimdi arzettiğim gibi kanunun 
unvanında, ıstılahı kanunide her hangi bir ilti
basa ve tereddüde meydan verilmemek için refi 
yet tabiri kaldırılarak defi tabiri istimal edilmiş
tir ve idare amirlerince yapılacak defi keyfiyeti, 
mahkemeye müracaata hiç bir vakit mâni değil
dir. Yalnız mahkemeden lâzimülinfaz bir hüküm 
alana kadar tecavüzü refedilen bir kimse mah
kemeden hüküm aldığını söyliyerek yine oraya 
tecavüzde bulunamaz. Kezalik bir fıkrada kendi -
sinin orada bir hakkı olduğunu ispat etse bile 
yine mahkemeye müracaati tefhim edilir. Her ne 
suretle olursa olsun tasarrufa, mülkieyte taallûk 
edecek bir tetkik salâhiyetini Adliye encümeni 
idarî makamlara vermek istemedi. Şimdi zilyet 
meselesinin anlaşılması için başkaca kayde hacet 
yoktur. Vaziyetin zavahirile işi takdir etmek 
imkânı vardır. Bir kimsenin yedinde bulunan 
bir gayrimenkulu - ister arazi, ister müsakkaf 
olsun - başka birini senet bile ibraz etse gelip 
orada içinde bulunanı hotbehot kolundan tuta
rak tecavüz tarikile atmak veya vaziülyedin ora
da bulunmamasından istifade ederek işgal etme
si, tecviz edilmemiştir. Bu salâhiyetler istimal 
edilmekle beraber mahkemeye gidilebilir. Her 
hangi bir hakkı defedeyim diye zilyet olanın bi
le: bir takım vakalara sebebiyet vermemesi için 
idarî makamların, yani vali, kaymakam ve na
hiye müdürlerinin, metni kanunda gösterilen sa
lâhiyetleri zaruretler karşısında encümence ter

viç edilmiştir ve bu hükümle ahkâmı kamraiye-
mizin hiç bir noktası bozulmamıştır ve mahke
meye müracaate hiç bir mâni yoktur. Bu lâyüıa 
ile idarî bir mercie bu salâhiyet verilmiştir diye 
salâhiyeti tetküriyemiz kalmadı gibi selbî bir ka
rarla mahkemeler işi üzerinden atamazlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat) — O hal-' 
de bu kanuna göre icarla oturduğu bir mülkte 
müddeti bittikten sonra çıkmamakta ısrar eden 
bir müsteciri idare âmirleri çıkarabilecek mi? 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTlN 
B. (Kocaeli) — Rica ederim, müstecirin çıkma
ması halinde tahliyei mecur için evvelce kabul 
edilen icra ve iflâs kanununda yeni hükümler 
ve tahliyeyi icap eden şekiller kabul edilmiştir. 
Yoksa icra memuru gibi idare âmirleri, şahsî 
ihtilâfı halle memur değildir. Maatteessüf he
nüz bilhassa arazi hududu lâyikile tesbit edilme
miştir. Arazinin, köylerde bu vaziyette çok ta-
haddüs eder ve asayişi ihlâl eder vaziyetleri var
dır. Kanunların hükümlerini bozmamak için 
böyle bir tedbirin vazı musip görülmüştür. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, Salâhattin 
Beyefendi tecavüz kelimesinin mefhumunu ele 
alarak izah ettiler. Evet, tecavüz bu mefhuma 
karşı olunca yapılacak şey bu olmalıdır. Bende

nizin tebarüz ettirmek istediğim nokta bu değil. 
Filhakika icarcının intifa hakkı, icann müd-
detile mahduttur. O müddet içerisinde sahibi 
gelecek olursa tecavüz addedilir. Fakat diğer 
bir gayrimenkulu misal getirelim. Tarla vaziye
ti böyle değildir. Yarıcı veya müstecir bir kaç 
sene eker. Onun vaziülyedidir. Fakat ortaklık 
bitmiş ve sahibi gelmiş veya başkasına vermiş. 
Bu defa senelerdenberi eken, vaziülyet bulunan 
o adam, ben senelerden beri ekiyordum diye id-
diai hak ederse bu, tecavüz mefhumuna dahil 
midir? Bunun dahil olmadığını izah etmek lâ
zımdır. Diğeri de böyledir, hakkı intifa kalma
mış, tarla icara verilmiştir. Fakat icar müd
deti bitiyor. Sahibi gelmiştir. Fakat müstecir, 
ben bunu senelerden beri ekip biçiyorum, bu 
adam gelmiş derse bu, tecavüz sayılır mı? Bun
ların tecavüz sayılmadığmın burada izahı lâzım
dır. Asıl maksat tecavüz mefhumunun tayini
dir. Diğerinin her halde kanunen hakkı sabit 
olan bir vaziülyetliği kalmalıdır. Fakat sahibi 
gelmişse veya bir başkasına icara vermişse ben 
şu ve bu suretle vaktile bunun vaziülyedi idim, 
binaenaleyh bana tecavüz etti derse, bu, teca
vüz sayılır mı, sayılmaz mı? Bunun her halde bir 
manası olmalıdır. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTlN 
B. ( Kocaeli ) — Efendim, bu tanzim edilen 
lâyiha ismet Beyefendinin tasvir buyurdukları 
gibi, yarıcılık veya kiracılık suretile bir şah
sa verilen araziden, gerçi orada bir nevi inti
fa hakkı aralarındaki şart veçhile verilmiş iken 
oraya vaziülyet olan kimse sahibi gelipte bu 
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benim malımdır, ben buraya vaziyet edeceğim 
diye aralarında çıkan ihtilâfların halline yara
sın diye tanzim edilmiş değildir. Bunlar alela
de hukukî ihtilâftır. Aralarında konturato 
tanzim edilse bile yine ahkâmı hukukiyemiz 
şu şekildedir ki bu suretle ihtilâf vukuunda 
bir ay sonra icra dairesine müracaat edebilir. 
Borçlar kanunundaki hükümler dairesinde ha
reket etmek lâzımgelir ve o müddet bir zaman 
için icarcıya satılmış addolunabilir. Türlü tür
lü bir takım haklar dermeyan edilmesi halinde 
ihtilâfın halli için mahkemeye müracaat edil
mesi iktiza eder. Kendisinin yedi altında bulunan 
bir gayrimenkule bir şahsın tecavüzü vukubul-
duğunda, kanunu medeninin borç için olan hük
mü mucibince def salâhiyeti konurken olurki 
asayişi ihlâl edebilecek vaziyetler tahaddüs 
eder. Buna meydan vermemek için idarî ma
kamlara bu salâhiyet verilmiştir. Yoksa tahliye 
veya her hangi bir tasarruf, mülkiyet iddiası 
gibi ihtilâfların halline idarî makamatm hiç 
salâhiyeti yoktur. 

ÎSMET B. ( Çorum ) — Şu halde bu izahat, 
kanunun tatbikatında nazan dikkate alınacak 
izahattandır. Vekâleti aidesinin bunları yapa
cağı talimatta izah etmesi lâzımdır. Bunlar 
çok ince noktalardır. îdare memurları böyle 
ince hukuk işlerinde bu izahat dairesinde tatbi
katta hareket ederler, kanunun metni ile yürü
yemezler. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTlN B. (Ko
caeli) — Müsaade buyurunuz efendim. Esba
bı mucibemiz tetkik buyurulursa encümen aza
larından bir kısım arkadaşların böyle bir lâyi
hanın yapılmasına lüzum yoktur reyinde bulun
dukları görülür. Sebebi de idarei umumiyei 
vilâyat kanununda valilerin ve kaymakamların 
tasarruf hukukunun emniyeti hakkında bazı va
zifeleri vardır, bunun icabatmdan olarak bir 
talimatname ile Dahiliye vekâletince valilere 
ve kaymakamlara mesele izah edilirse aynca bir 
kanun yapmağa hacet yoktur denmişti. 

Fakat bu kanundaki hükümlere istinaden 
idarî makamata, tecavüz ve müdahale üzerine vu-
kubulan müracaatlere karşı hududu salâhiyeti
miz tesbit edilmediği için bir muamele yapama
yız cevabında bulunulmaktadır. Fakat bu hak
sızlık yüzünden bir çok ıstıraplar, bir çok mah
kemelere müracaatler, bir çok - zaman geçmesi 
dolayısile - zararlar hudusü tesbit edilmiştir. 
Buna karşı yine tekrar ediyorum; bütün mede
nî ahkâmımız mahfuz kalmak şartdle bu lâyiha
nın tanzimi Adliye encümenince terviç edilmiş
tir. Esbabı mucibede bunları uzun boylu izah et
tik. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA HALÎT 
B. (Burdur) — Efendim, emvali gayrimenkule-
ye tecavüz vukuu, memleketimizin her tarafın
da ekseriyetle olduğu için bu meseleyi Dahiliye 

encümenininiz anzu âmik tetkik etti. Emvali 
gayrimenkuleye vukubulan tecavüzlerin meni 
hakkında bundan evvel mevcut olan mevzuatı 
kanuniyeyi Süleyman Ssrn Bey biraderimiz izah 
ettiler. Fakat o zaman bu tecavüzler mahallî 
idare âmirleri tarafından adetâ muhakeme ya-
pılırcasma tetkikata istinat ettirilir. Ondan son
ra idare heyeti karar verir. Bunun üzerine te
cavüz menolunurdu. Bu, adetâ tasarruf mahiye
tini andıran bir hüccet hükmünde bulunurdu. 
Hükümetin bu kanundan istihdaf ettiği gaye -
kanunu medenide zilyet kime derler diye iki 
maddede tarifatı lâzime mevcuttur - o zilyedin 

hukukunu sryanet ve zilyedin elinde olan mala ha
riçten vukubulan ve niza bir mücadeleyi intaç et
mesin mülâhazasile bidayeten asayişi sıyanet kas-
tile idare âmirlerinin o mütecavizin tecavüzün i 
menetmek ve bir iddiası varsa mahkemeye gidip 
mahkemede iddiayı hak etmesi esasına müstenit
tir. Ancak idare âmirine; bir valiye veya kay
makama, filân adam benim malıma, zilyet bu
lunduğum tarlama tecavüz ediyor diye şikâyette 
bulunduğu zaman o vali veya kaymakam mahal
linde ufak bir tahkikat yaparak zilyedin kim ol
duğunu ve mütecvizin kim olduğunu tesbit ettik -
ten sonra malı zilyette ipka etmek ve mütecavizi 
mahkemeye sevketmek vazifesile mükelleftir. Bu 
mülâhazaya müsteniden bu gibi şikâyetler vaki 
olduğu zaman Dahiliye encümeninin tanzim et
tiği birinci maddenin formuülü bunu halletmek
tedir. Biz idare âmirlerinin mahallinde mahke
me gibi tahkikat yapmalarını iltizam etmiyo
ruz. Ancak ufak bir tahkikatla kanunu medeni
de zilyetliği tarif eden madde hükmüne göre o 
tarlanın zilyedi kimdir, mütecaviz kimdir; bu
nu tetkik ettikten sonra işi mahkemeye vermesi 
lâzımgelir. Bu maksadı temin için maddenin ba
şına şu ibareyi koyduk. « Bir kimsenin kanunu 
medenî hükümlerine göre zilyet bulunduğu gay
rimenkule tecavüz ve müdahale olunarak ihdasi-
yet olundukta işin mahkemeye intikaline değin 
vilâyetlerde valiler, kazalarda kaymakamlar, 
nahiyelerde nahiye müdürleri tarafından ihtiyar 
heyetinin mütaleası alındıktan sonra » mad
denin ibaresi evvelce böyle idi. Sonra 
encümende « ihtiyar heyetinin mütaleası alındık
tan sonra» ibaresi tahkikat icra edildikten sonra 
şekline sokulmuştu. Nasıl olur da ihtiyar he
yetinin mütaleası alındıktan sonra ibaresi 
gene burada kalmış?.... Anlayamadım. Her 
halde aslına bakacak olursak encümen bunu 
bu şekilde tesbit etmiştir: Tahkikat icra ey
ledikten sonra. Binaenaleyh biz Adliye encü
meninin düşündüğü gibi işin mahkemeye ait 

, olduğunu kabul ediyoruz. Mahkemelik bir işi ida-
| re âmirlerinin yapamayacağına kaniiz. Yalnız 
j asayişi muhafaza kaydile böyle bir kanun tek-
| lif edildiği zaman idare âmirlerinin mahallin-
j de ufak bir tahkikat yaparak kanunu medenî 

ahkâmındaki zilyet tabiri veçhile o malm zil-
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yedinin kim olduğunu tesbit etmeleri cap eder. 
Halbuk görüyorum, Adliye encümeninin tanzim 
ettiği birinci maddede bu ibarenin kaldırılarak 
doğrudan doğruya bir mala tecavüz vukuunda 
kaymakam tutar, mütecavizi mahkemeye sev-
keder diye gayet kısa yazılmıştır. Binaenaleyh 
Dahiliye encümeninin tadil ve kabul ettiği for
mül kabul edilirse bendeniz maksada daha zi
yade hizmet edilmiş olduğuna kaniim. 

AHMET SÜREYYA B. (Aksaray) — Arka
daşlar; ben bu kanunun birinci maddesinin 
bazı arkadaşlarımın zihnine hâkim olduğu gibi 
mahzurdan, ariyette, emanet işlerinde, filân
da sui tesire mahal kalacağından endişe etmi
yorum. Adliye encümenimizin mazbata muhar
riri Salâhattin Bey arkadaşımızın ifade ettikle
ri gibi umumî ahkâmın çerçeveleri belirtilmiş 
bir vaziyettedir. Onun için hiç müteessir ola
cak bir nokta yoktur. Ancak bu madde, kanun 
kabul edilirken bir noktayı nazarınızda teces-
süm ettirmeyi lüzumlu görüyorum. Maddenin 
ruhu, ihdasiyet meselesinde, refi yet emri - ida
risini verecek makamata yapacakları muamele
de saik olmak üzere tesbit edilmiş bulunan yal
nız zilyetlik meselesidir. Madde şöyle yazıl
mıştır: Bir kimsenin yedinde bulunan gayri
menkul - arazi gibi, her nevi bina gi
bi - başkası tarafından tecavüz ve müda
hale olunarak ihdası yet edildikte vilâyette 
vali, kazada kaymakam ve nahiyede nahiye 
müdürü tarafından yapılan tecavüz def ve eski 
hale iade olunur .... » Bunu misali ve tasavvurî 
surette düşünelim. Fakat bu madde nasıl tat
bik edilecektir, valiler, kaymakamlar, nahiye 
müdürleri kanunun bahşettiği bu salâhiyetleri 
nasıl istimal edeceklerdir? Meselâ şöyle bir 
adam tasavvur buyurunuz. Her hangi bir gayri
menkul yani ev veya tarlanın hakikî sahibidir. 
Elinde tapusu vardır. Mülkiyeti tasarrufunu 
müsbit bir senette cebindedir. Sekiz ay evvel 
münazaaya sebep olan gayrimenkulun filî ve 
hakikî vaziülyedidir. Fakat o sekiz ayın iptida
sında bir adam çıkmıştır, tagallüben bu gayrimen-
kule vaziyet etmiştir. Sekiz ay mütegallip ve 
gasip olarak o gayri menkulü elinde tutmuş, 
sekiz ayın hitamından sonra hakikî vaziülyet 
ikinci dafa olarak vaziülyet olmuştur. Evvelce 
sekiz ay o gayrimenkule vaziyet etmiş olan adam, 
valiye gelip diyor ki: «şu tarlaya ben sekiz ay 
danberi vaziülyettim, falan adam geldi, yedim
de bulunduğunu arzettiğim gayrimenkule teca
vüz ve ihdası yet etti, bu ihdas edilen yedi kal
dırın, üçüncü tecavüz ve müdahale ile vaki ol
muştur. Bana verin ». 

Müdür veya kaymakam beyin arayacağı şey, 
kendisine müracaat eden bu müddeinin hakikaten 
vaziülyet olup olmadığını ve vaziülyet ise teca
vüz ve müdahale ederek mi eline almıştır, yok
sa böyle değil midir? bunu anladıktan sonra, me
selâ, sen bu tarlayı bu adama vereceksin, der. 

Eğer o adam tahkikat hilâfına hayır, tarla be
nimdir. derse onun bu sözü ile işi geri bırakma
malıyız. Lâkin adama da diyeceğimiz bir söz 
vardır: Sen mahkemeye gidecek hakkını orada 
ispat edeceksin. 

Fakat tatbikat meselesini önden derpiş ede
rek bu maddeyi ondan sonra kabul etmeliyiz. îş-
bu mülâhazaya mebnidir ki; Adliye encümeni 
arkadaşlarıma şu fıkrayı arzediyorum. Mukad
dema bazı arkadaşlarım da temas ettiler. Eski
den meclisi idarelere buna mümasil bazı salâhi
yetler verilmişti. Bunlar bu kanunun istihdaf 
ettiği maksadı istihdaf eden salâhiyetlerdi. 
Gerçi hududu bir az fazla idi, fakat işi hâkim
lerden beklenen hukukî muameleye götürınüyor-
du. idare âmirlerine, bu kabîl müracaatler vu
kuunda hiç olmazsa iki taraftan birisi; vaziül
yet olduğunu, evvelâ tapu senedi gibi iihticaca 
salih evraktan birini göstererek, o bulunmadığı 
takdirde ikinci derecede, vergi kaydi gibi, bir 
vesika ile tevsik ederek isbat etmelidir. Bu gi
bi ikinci derecede, muavin bir vesikanın bulun
masını faideli addederim. Aksi takdirde diyo
rum ki, bir malm sahibi hakikisi iki ay evvel 
malma sahip iken mütegallip bir adam çıkıp 
mala vazıyet edecek ve idare âmirlerine müra
caat ederek, bu adam tecavüz ediyor, onun yedi, 
hadis bir yettir diyerek onun yedini kaldırabile
cektir. Bu tehlike vardır. Maddeyi kabul eder
ken bunu bilmeliyiz. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTİN B. — 
Efendim, biraz daha izahat vermek lüzumu 
hâsıl oldu. Kanunu medeninin 896 ncı mad
desi şöyle diyor: ( Bir şeye zilyet bulunan 
kimsenin zilyetliği tecavüze uğradığı halde te
cavüz eden o şey üzerinde bir hak iddia etse 
bile zilyet onun aleyhine dava ikame edebilir. 
Dava tecavüzün refine, sebebinin menine ve 
zararm tazminine dair olur. ) Binaenaleyh te
cavüz vaki olduğu zaman yapılacak muamele 
şu maddede tesbit edilmiştir. 

Süreyya Beyefendinin endişe ettiği şey, her 
hangi bir şekilde bir kimsenin zilyet bulundu
ğu bir şeye, diğer biri vaziyet ederek bu ha
reketi asıl zilyetlik telâkki edilipte bu telâk
kiden naşi, bu hareketi meşru addolunup ida
re makamatı tarafından asıl hak sahibinin ye
dinin bu sefer oradan çektirilmesi gibi vaziyet
ler hadis olur, onun için maddeye bu kayitle-
rin konulması lâzımdır, diyorlar. 

Zilyetliğin ne olduğu takdirî bir keyfiyet
tir. Bu vazifeyi ifa edecekler, hükmü kanu
niden istimbat edebilirler. Çünkü 889 uncu 
maddede, zilyetliğin kullanılmaması inkrtaı gi
bi bazı hallerden dolayı zilyetlik izale edilmiş 
olmaz, diyor. Bu itibarla bir adamın, bilfarz, 
başka bir yere gitmesi, tagayyüp etmesi key
fiyeti üzerine her hangi birisi gelip oraya 
vazıyet etmiş, asıl hak sahibi geldiği zaman 
bunu güya tecavüz telâkki ederek mahkemeye 
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gider, onun bulunmadığı zamanda gelmiş olan 
adamın idare makamatmın müdahalesile hak
sız bir şekilde oturtulması maksadının bu ka
nunda yeri yoktur. Bu kanunun hükümleri 
tatbik edilirken, arzettiğim veçhile, ahkâmı 
hukukiyemmn tamamile mahfuz tutlması esa
sını kabul ettik. Yalnız kendisinin haiz olduğu 
defi hakkını istimal ederken, bu istimaline 
idare makamatmın kendisine müdahalesi 
esasını kabul etmişizdir. Yoksa bundan 
başka mahkemelere taallûk eden hiç bir 
hususun, hiç bir nizamın, bilhassa tasar
ruf ve mülkiyet meselesinin bu kabil emir
lerle halledilmesi hatırdan geçmemiştir ve yine 
arzediyorum ki bundan dolayıdır ki, idarei umu-
miyei vilâyat kanununun esbabı mucibe mazbata
sında arzolunan her iki maddesinde vali ve kay
makamlara ait salâhiyetleri bir talimatname ile 
tesbit edilirse arzu edilen ihtiyaç temin edilmiş 
olur ve bu lâyihaya ihtiyaç kalmaz reyinde bu
lunan arkadaşlarımız olmuştur. Fakat tebarüz 
ettirilen zaruret karşısında bir hüküm koymanın 
daha iyi olacağına ekseriyet kani oldu ve bu lâ
yiha yapıldı. 

Sonra efendiler, bir insanın kendi hakkını 
bizzat oebrile ihkak etmesi bile kanunu cezaya 
göre bir cürümdür. Mutlaka bir hak olduğu za
man mahkemeye gidilmeksizin ve kanunî yollar
dan başka suretlerle şahsan ihkakı hak edilmesi 
salâhiyetinin ferde tanınması, nizamı içtimaiyi 
ihlâl eder ve bunun imkânı yoktur. Binaenaleyh 
kanunu medeninin zilyetliğe müteallik tecavü
zün ne suretle vukubulacağı ve o tecavüze karşı 
ne yapılacağı hakkındaki hükümleri karşısında 
bu kanunun tatbikmda bir zarara imkân yoktur. 

Halit Beyefendinin, Dahiliye encümenince 
tertip olunan madde şeklinde vali, kaymakam 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 
Bundan evvel encümene verdiğimiz maddeyi 

encümen yeniden tetkik etmiş ve bu suretle bi
rinci maddenin nihayetine bir fıkra ilâve ede
rek getirmiştir. Bu hususta Dahiliye vekili bey 
de izahat verecektir. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Muhterem efendiler, huzuru âli
nizde bulunan bu kanun, icabatı ahvalin zarurî 

I ve nahiye müdürlerinin ihtiyar heyetlerinden 
I tahkikat yapması usulünü Adliye encümeni ka

bul etmedi. Çünkü böyle bir tahkik için yer ta-
! yin etmek, adetâ mahkemeye ait mülkiyet key-
I fiyetinin, tasarrufu alâkadar eden hususun tah

kiki usullerini göstermek gibi bir vaziyet ihdas 
eder ki bu usulü tecviz etmeği hatta bu usul 

! ile yapılacak muameleye müstenit idare âmirle-
I rinin vereceği emrin, mahkemelerin, bu iş idarî 
j makamlara verilmiştir, salâhiyetimiz nezedil-
j mistir gibi bir kanaate sevketmesi muhtemel

dir. Çünkü, kanun muahhar bir tarih taşıyacak-
I tır. Bundan dolayı kanunun tatbikatında tah-
j kik için yer gösterilmesini diğer ahkâm ile ilti

bası noktasından zararlı gördük. Tabiî vali ve 
j sair idare âmirleri oturduğu yerde vukubulmuş 
! bir müracaati tevsik etmeden emir veremez. Fci-
i kat böyle bir hüküm koymak zararlı görüldü. 
I REİS — Efendim, daha başka söz isteyen-
! 1er ve evvelce söz alanlardan tekrar söz isteyen-
! 1er vardır. Bir de maddenin encümene iadesi 
| hakkında bir takrir vardır. Evvelâ müzakere-
| nin kifayetini reye koyacağım. Kabul edilmez

se müzakereye devam ederiz. Müzakereyi kâfi 
I görenler... Kâfi görmeyenler . . . Müzakere 
| kâfi görülmüştür. Şimdi maddenin encümene 
i iadesini reye arzediyorum. 
| SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Müsaa

de ederseniz takririmi izah edeyim efendim. 
REİS — Maddenin encümene iadesini ka

bul edenler . . . Etmeyenler... İadesi kabul edil-
I mistir. Şu halde kanunun diğer maddelerinin 
j müzakeresini, bu maddenin gelmesine talik 

ediyoruz. 

15 dakika celse fasılası yapıyoruz. 

I Kapanma saati: 15,20 

| kıldığı bir kanundur. İdarei vilâyat kanunu-
i nun bir maddesinde tasarruf emniyetinin mah-
| fuziyet salâhiyeti valilere, kaymakamlara, na

hiye müdürlerine verilmiştir. Gayrimenkulun 
J temini mahfuziyeti yine kendilerine aittir. Yol-
| da giden bir kimsenin saatini gasbeden bir kim-
I şeye polis, emniyet müdürü, vali, kaymakam, 
! nahiye müdürü gördükte derhal mücrimin elin-
1 den o malı alır ve sahibine verir. Kendilerinde 

I K Î N C I C E L S E 
Açılma saati: 16,35 

REİS : Kâzım Pş. 
KATİPLER: Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Rize) 
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bu salâhiyet vardır. Halbuki gayrimenkule mül
kiyetin delili zilyetlktir. Böyle olduğu halde 
gayrimenkulde valiler, kaymakamlar ve nahiye 
müdürlerinin bu salâhiyeti münaziünfihtir. Çün
kü evvelce Süleyman Sırrı Bey arkadaşımızın 
söylediği gibi arazi ihtilâfatınm halli, hakkı 
mülkiyetin tesbiti doğrudan doğruya meclisi 
idarelere verilmişti. 

O vakit meclisi idarelerde müntehap aza da 
bulunuyordu. Adeta bir heyeti hâkime gibi 
meseleyi tetkik ediyor, hükmünü veriyordu. 
Bilâhare sulh hâkimleri kanunu çıkınca sulh 
hâkimleri her yere gidecekleri ve seyyar ola
cakları için meseleyi daha yakmdan görürler 
ve hukuku tasarrufiyenin hallü faslı esasen mah
kemelere ait olduğundan dolayı, münazaalar 
gerek sınır, hudut münazaaları, gerek gayri
menkul münazaaları sulh hâkimliğine verildi. 
Sulh hâkimleri kanunu, idarei vilâyat kanu
nundan muahhar olduğundan bu hak meclisi 
idarelerden nezedilmiş sayılıyordu. Mehakimin 
ve Temyiz mahkemesinin bu hususta muhtelif 
içtihatları vardır. Bunlarm karşısında idare 
âmirleri bu gibi ani vaziyetlerde kendilerinde 
müdahale salâhiyeti görmediler. Vilâyetlerimi
zin bir kısmında arazi çoktur. Smırlar gayri-
muayyendirr. Arazisi küçük ve smırlan mah
dut ve muayyen olan yerlerde ekseriya bu 
kabil davalar olmaz. 

Fakat meselâ Edirne vilâyeti gibi arazisi bol, 
hudutları gayri muayyen yerlerde evvelâ köy
den köye, saniyen eşhas arasında, salisen büyük 
arazi sahiplerile köylü arasında bu gibi ihtilâf
lar eksik değildir. Bazı defa bunlar zamanında 
halledilmediği için büyük münazaalara ve mü-
naferetlere sebebiyet veriyor. 

Hükümeti Cümhuriyenin vazifesi memlekette 
bu gibi münazaaları kaldırmak ve vatandaşları 
kemali emniyetle hukuku tasarrufiyelerine sahip 
kılmaktır. 

tdare âmirlerine verilen bu salâhiyet hukuku 
tasarrufiyenin tayini salâhiyeti değildir. O yine 
mahkemelerimize aittir. Mahkemelerimiz, gene 
kanunlarımız dairesinde kemali serbesti ile o hu
susta karar vereceklerdir. 

Bu doğrudan doğruya zorbalık ve yahut bir 
zan ile diğerinin malına vukubulan bir tecavüz 
filini kaldırmaktır. Tabiî kendisine salâhiyet 
verilen vali, kaymakam, nahiye müdürü kendile
rine vaki olan müracaatleri tetkik edeceklerdir. 
Her mülkün, her gayrimenkulun cinsine, nevine, 
mahalline göre bir tarzı tetkiki vardır. Köyde 
başka türlü tetkik olunur, şehirde başka türlü 
tetkik olunur. Bir ağıl, bir mandıranın tetki
ki başka türlü olur. Bunları her malın kendi 
cinsine ve sahiplerinin vaziyetine göre tetkik 
edecek, kanaatine göre orada vazedilen yeni ka
nuna göre orada vazedilen yedihâdisi izale 
edecek ve eğer mütecaviz hak iddia ediyorsa, 
bizim kanunu medenimizin verdiği salâhiyet da

hilinde kendisini mahkemeye gönderecek, yani 
asıl hakikî, doğru yolu gösterecek ve bu iş an
cak mahkeme tarikile hallolunur; diyecektir. 
Zaten kanunu medenimiz kendi malına tecavüz 
edilen adama zorlukla dahi malını almak salâhi
yetini vermiştir. Bu gün idare âmirlerine veril
mek istenilen bu salâhiyet onlarm hak sahipleri
ne müzahir olmasını temin etmekten başka bir 
şey değildir. Yani zaten kanunu medenimizde, 
idare kanunlarımızda bu hak mevcuttur. Bu 
efkârda vaki ve varit olan teşettüt ve mahalli iç
tihat refolsun diye mevcut olan bir hakkı taknin 
etmek demektir. Encümenin teklif ettiği gibi 
bir nizamname bu kanun ile tatbik edilecek olur
sa, rüfekayi kiramdan bazılarının hatırlarına 
gelen mahzurlar da tamamile zail olmuş olur, 
memleketin ve vatandaşların birbirlerine karşı 
emniyet ve itimadı kuvvetlenmiş olur. (Doğru 
sesleri). 

Gayrimenkule tecavüzün define dair kanun 
MADDE 1 — Bir kimsenin yedinde bulunan 

gayrimenkule başkası tarafından tecavüz ve 
müdahale olunarak ihdasıyet edildikte vilâ
yette vali, kazada kaymakam ve nahiyede 
nahiye müdürü tarafından, bu tecavüz def 
ve eski hal iade olunur. 

Tecavüz eden, gayrimenkul üzerinde terci
he şayan bir hakkı olduğunu iddia etse bile 
mahkemeye müracaat eylemesi lüzumu tembih 
olunur. 

Bu hal, tarafların mahkemeye müracaatla 
refiyet veya mülkiyet davaları açmalarına 
mâni olmaz. 

Bu kanunun tatbiki şekillen bir nizamname 
ile tayin olunur. 

HALİT B. ( Burdur ) — Efendim, encüme
nin ilâve ettiği bu fıkra üzerine bendeniz tek
lifimi geri alıyorum. 

REİS — Efendim, Halit Bey Dahiliye encü
meninin teklifinin müzakeresini istemişlerdi. 
Fakat bu fıkra ilâve edildikten sonra encüme
nin fikrine iştirak ediyor. 

Maddeyi bu şekilde kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Tecavüzü defedilen kimse mah
keme kararile kendisine teslim edilmeksizin o 
gayrimenkule tekrar tecavüz ederse birinci mad
deye göre tecavüzü defedilmekle beraber sulh 
mahkemesince bir aydan altı aya kadar hapis 
veya beş liradan elli liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilir. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Efendim; 
galiba «veya» değil «ve» olacak. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — Efendim, hâdiseye göre mahkeme iki
sinden birisini tayin edecektir. Ceza tayin eder
ken tecavüz filinin derecei tesirine göre mahke
menin takdir etmesi için, encümen ya para ceza-
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sini veya hapis cezasını vazih olarak göstermiş
tir (Güzel sesleri). 

REŞlT B. (Gazi Antep) — Efendim; hapisle 
para cezası birbirile mütenasip değildir. Hapis 
cezası bir aydan başlıyor, halbuki para cezası 
beş liradan başlıyor. Bu diğerinin muadili değil
dir. Ya para cezasını çoğaltmalı veyahut hapis 
cezasını indirmeli. 

Ad. En. M. M. SALÂHATTlN B. (Kocaeli) — 
Efendim; hapse bedel bir para cezası tayin edil
miyor. Tecavüzün ikaı şekline göre ehemmiyet-
sizse yalnız para cezası hükmeder. Bu para ce
zasının başlangıcı da beş liradır. Eğer o tecavüz 
daha vazıh olmuş ve tesiri fazla ise hâkimin ka
naatine göre hapis cezası verilir. Onun da haddi 
asgarisi bir aydır. Bunlar arasında bir tenazur 
aramağa lüzum yoktur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerinin ic
rasına Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz. 
.9 — Muallim maaşları için vilâyetlere yapı

lacak ikraz halikında 1/735 numaralı kanun lâ
yihası ve Dahiliye, Maarif ve Bütçe encümen
leri mazbataları Fi] 

REİS — Müstacelen müzakeresini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Muallim maaşları için vilâyetlere ikraz yapıl
ması hakkında kanun 

MADDE 1 — 843 numaralı kanunla açılmış 
olan faslı mahsustan 200 000 liraya kadar bir 
kısmının vilâyetlere ikrazına Maarif vekilliği 
izinlidir. 

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

MADDE 2 — Malî sıkıntı içinde bulunan vi
lâyetlere ihtiyaçları nisbetinde bu paradan fa
izsiz ikraz miktarı, ikraz edilecek paraların 
ödeme şekilleri ve taksit müddetleri Maarif ve
killiğince tayin ve tesbit olunur. 

fi] 310 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu paradan vilâyetlerce ya

pılacak istikraz münhasıran muallim maaşları
na sarfolunur. 

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

MADDE 4 — Yapılacak ikrazlar hiç bir res
me tâbi değildir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye, Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

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

10 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosya
list Cümhuriyetlc?'i İttihadı arasında aktedilen 
hudut ihtilâflarının tetkik ve halli hakkındaki 
mukavelenin uzatılmasına dair olan protokolün 
tasdiki hakkında 1/433 numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye, Dahiliye, iktisat. Gümrük ve inhi
sarlar ve Millî Müdafaa encümenleri mazbata
ları [1] 

REÎS — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler .... Kabul edilmiştir. 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkında Türkiye Cümhuriyetile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasmda An-
karada 6 ağustos 1928 tarihinde aktolunan mu
kavelenamenin temdidine mütedair protokolün 

tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâfla

rın tetkik ve halli usulü hakkında Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetle
ri ittihadı arasında Ankarada 6 ağustos 1928 
tarihinde aktolunan mukavelename ile işbu 
mukavelenameye müzeyyel ayni tarihli proto
kol müddetlerinin inkızalan tarihinden itibaren 
altı ay müddetle temdidine mütedair protokol 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

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

[1] 317 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meri olacaktır. 

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

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmının icrasına 
Hariciye, Dahiliye, Maliye, îktısat ve Millî Mü
dafaa vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti 
umumiyesi tayini esami ile reye arzedilecektir, 
reylerinizi veriniz. 

11 — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkında 1/741 numaralı kanun lâyihası ve Sıh
hat ve içtimaî muavenet, İktisat ve Adliye en
cümenleri mazbataları fi] 

REÎS — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında 
kanun 

BÎRÎNCÎ MADDE — Tıbbî afyon üe müstah
zaratının ve morfin ve bütün muhterinin ve mor
finin uzvî hamızlarla veya küul cezrile birleşme
sinden mütehassıi bütün eterlerinin ve bunların 
milhlerinin ve koka yaprağı, ham kokain ve ko
kain ekgonin ve tropokokain ile bütün milhleri
nin ve yüzde 0,20 gramdan fazla morfin ve milli
lerini ve yüzde 0,10 gramdan fazla kokain ve 
milhlerini muhtevi bütün müstahzarların ve öko-
dal (Eukodal), dikodit (Dicodide) ve Dilodit 
(Dilaudide), asedikon (Acedicone) ve bunla
rın terkibi kimyevisinde bulunan maddelerle 
bütün müstahzarlarının ithal, ihraç ve memle
ket içerisindeki satışı Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâletinin murakabesine tâbidir. 

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

ÎKÎNCÎ MADDE — 2108 numaralı kanuna 
merbut afyon mukavelenamesinde tarif edilen 
ve müstahzar afyon namı verilen maddenin ih
zar, ithal, ihraç ve satışı memnudur. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Münhasıran esrar yap
mağa yarayan nebatın (Hint keneviri) ekilmesi 
ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ihzar, it
hal, ihraç ve satışı memnudur . 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Münhasıran esrar yap
mağa yarayan nebatm (Hint keneviri) ekilmesi 

fil 319 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ihzar, it
hal, ihraç ve satışı memnudur. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — Birinci maddede 
yazılı olan cisimlerden mahsus kanununa tevfi
kan inhisar altma alınanların memlekete ithali 
için inhisar idaresince Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâletinden müsaade ainnr ve bunun için 
hangi nevi maddenin ne miktarda ve nereden ve 
ne vasıta ile celbedileceği bildirilir. Talep edi
len miktarm memleket tıbbî ve ilmî ihtiyacın
dan fazla olmadığı vekâletçe tensip olunduktan 
sonra bir ithal veskası verilir. 

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

BEŞÎNCÎ MADDE — Uyuşturucu maddele
rin ithaline mahsus vesika ibraz edilmedikçe 
gümrüklerden bu gibi maddelerin ithaline müsa
ade edilmez. Vesikalarda yazdan miktarın bir 
defada ithali şarttır. Altı ay içinde ithal edil
meyen uyuşturucu maddelere ait vesikalar mu
teber değildir. 

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

ALTINCI MADDE — Uyuşturucu maddele
rin ithaline mahsus olarak verilen vesikaların 
bir sureti bu maddeleri ihraç edecek memleketin 
uyuşturucu maddeler murakabesine memur ma
kamına Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince 
gönderilir. 

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

YEDÎNCÎ MADDE — Birinci maddede zik
redilen cisimlere ait müstahzarlardan inhisar al
tma alınmamış olanlarının memlekete ithaline 
ve bütün uyuşturucu maddelerin memleket da
imdeki satışına ancak hususî kanunlarına tevfi
kan icrayi sanate müsaade alarak eczahane ve
ya ticarethane açmış eczacılar ve ecza tica
rethaneleri sahipleri mezundurlar. 

Bunların getirecekleri inhisar altma alınma
mış uyuşturucu maddeler müstahzarlarının mem
lekete ithali hakkında da dördüncü, beşinci ve 
altmcı maddeler hükümleri caridir. 

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

SEKİZİNCİ MADDE — İnhisar idaresince 
tesis edilecek fabrika tarafından yapılacak 
uyuşturucu maddeler ve müstahzaratının memle
ketten çıkarılması için ihraç edilecek memleke
tin salâhiyettar makamından alınmış bir ithal 
vesikası Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine 
tevdi olunur. Vekâletçe vesikanın sıhhati ve ih
raç edilecek miktarm münhasıran tibbî ve ilmî 
ihtiyaca yarayacağı tebeyyün ettikten sonra bir 
ihraç vesikası verilir. 
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EEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Uyuşturucu mad
deler ihracına mahsus vesika ibraz edilmedikçe 
gümrüklerden bu gibi maddelerin ihracına ve 
nakil vasıtalarına tahmiline müsaade edilmez. 
Bu vesikalar üç ay için muteberdir ve ihtiva 
ettikleri miktarların bir defada ihracı şarttır. 

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

ONUNCU MADDE — Uyuşturucu maddele- ' 
rin ihracına mahsus olarak verilen vesikaların 
bir sureti bu maddeleri ithal edecek memleketin 
uyuşturucu maddeler murakabesine memur ma
kamına Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince 
gönderilir. 

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

ON BİRİNCİ MADDE — Birinci maddede 
zikrolunan uyuşturucu maddelere ait olup bu 
kanun mucibince murakabeye tâbi tıbbî müstah
zarlardan inhisar altına alınmayanların memle
ketten ihracına yalnız evvelce hususî kanuna 
tevfikan ruhsatname almış eczacılarla lâburatu-
ar sahipleri mezundur. Bunların memleketten 
çıkması hakkında da sekizinci, dokuzuncu ve 
onuncu maddeler hükümleri caridir. 

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

ON İKİNCİ MADDE — Devletçe aktedilmiş 
itüâfnameler hükümleri haricinde ham afyonun 
Türkiyeye ithali memnudur. Uyuşturucu mad
deler inhisar idaresi ihraç edilecek memleketin 
alâkadar makamından verilmiş ithal vesikası ol
madıkça ham afyon ihraç edemez ve yapılan 
ihracatı en nihayet bir hafta zarfında miktarı, 
hangi memlekete ve kimin namına gönderildiği, 
ithal vesikası tarih ve numarasile beraber Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletine bildirilir. Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletince ithal vesi
kası veren memleketin salâhiyettar makamına 
haber verilir. 

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

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ham afyon ve di
ğer uyuşturucu maddelerin kâffesi veya bir kıs
mı hakkında ithal vesikası vermeyen memleket
lere ihraç olunacak bu maddelerin ihracına mü
saade için ithal vesikası istenmez. Yalnız birinci 
maddede yazılı uyuşturucu maddelerin ihraç 
müsaadesi verilebilmek için gönderilecek mikta
rın tıbbî ihtiyaca mahsus olduğuna kanaat hâsıl 
olması lâzımdır. İhraç müsaadesi alâkadar mem
leket sıhhat makamlarına da bildirilir. 

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

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Uyuşturucu 
maddelerin tekrar ihraç edilmek üzere ithali 
memnudur. Transit olarak gelen uyuşturucu 
maddeleri havi kaplar gümrüklerce mühürlenir. 

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

ON BEŞİNCİ MADDE — Uyuşturucu mad
delerin memleket dahilinde perakende ve reçete 
mukabilinde olarak satışı münhasıran eczacılar 
ve eczaneler kanununa tevfikan açılmış eczane
lerde yapılır. Ecza ticarethaneleri yalnız ec
zanelere ve resmî müesseselere ve laboratuar
lara toptan satış yaparlar. 

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

ON ALTINCI MADDE — Ecza ticarethane
leri ve eczaneler veya müstahzarat laboratuar
ları doğrudan doğruya inhisar idaresinden ala
cakları uyuşturucu maddeler için her defasın
da Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine mü
racaatla izin vesikası alırlar. İnhisar idaresin
ce vekâlet tarafından verilmiş izin vesikası gö
rülmedikçe hiç bir satış yapılamaz. Bu vesi
kalar üzerine yapılan satış miktarı ve tarihi 
kaydedildikten sonra İnhisar idaresince Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletine iade olunur. 

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

ON YEDİNCİ MADDE — Ecza ticarethane
leri her yaptıkları satış için eczane sahip veya 
mesul müdür veya resmî müessese namma sa
lâhiyettar zat veya müstahzarat laboratuarı 
mesul müdüründen vesika alarak bu vesikaları 
beş sene müddetle saklarlar. 

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

ON SEKİZİNCİ MADDE — Ecza ticaretha
neleri sahipleri ve mesul müdürleri uyuşturu
cu maddelerin varidat ve sarfiyatını gösteren 
defterler tutmağa ve bunlara muntazaman alıp 
sattıkları uyuşturucu maddelerin miktarlarını 
ve satış tarihlerini ve kimlere sattıklarını kay-
de mecburdurlar. Eczane sahip veya mesul 
müdürleri eczaneler kanununun mahsus mad
desi mucibince uyuşturucu maddelerden Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletince tayin oluna
cak cisimlerin alım ve satımını muntazam su
rette defterlere kaydederler. Bu defterlerin nu
munesi Sıhhat vekâletince tertip olunur. 

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

ON DOKUZUNCU MADDE — Birinci mad
dede isimleri yazılan uyuşturucu maddeler ha
ricinde olup ilmî tetkikat neticesinde ma
zarratı tebeyyün eden ve toksikomanı tevlit 
eyleyen diğer zehirlerin dahi, bu kanun hü
kümlerine tâbi olacağı İcra Vekilleri Heyeti 

* 2 1 6 -
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kararile Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
tarafından tayin ve ilân olunur. 

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

YÎRMÎNCÎ MADDE — Gümrüklerden izin
siz memlekete sokulmaya çalışan veya memle
ket dahilinde izinsiz satıldığı görülen ve her han
gi surette olursa olsun kanunî salâhiyeti olma
yanlar yanında bulunan uyuşturucu maddeler 
zabıta ve gümrük ve inhisar memurları ve sıhhat 
ve içtimaî muavenet müfettiş ve müdürleri ve 
Hükümet tabipleri ve sahil sıhhat teşkilâtı me
murları tarafından bir zabıt varakası tanzimile 
derakap zaptedilir. Gerek bunlar ve gerekse 
izinsiz imal ve ihraç edilmek istenilen ve inhisar 
idaresi tarafından müsadere olunanlardan sahip
leri malûm olanlar hakkında yapılacak kanunî 
takibatın neticelenmesine kadar cürüm delili ola
rak müddeiumumilikçe muhafaza altmda bu
lundurulur ve kanunî takibatın bitmesinden 
sonra cereyan eden muamelelerin ve neticele
rin işarile beraber mühür altında olarak Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletine gönderilir. 
Sahibi bulunmayan veya malûm olmayan kaçak 
uyuşturucu maddeler mahallin en büyük mül
kiye memuruna teslim ve onun tarafından yine 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine gönderi
lir. 

SIHHAT VE ÎCTÎMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. REFİK B. ( İstanbul ) — Reis Pş. Hz. 
maddenin başmda (izinsiz memlekete sokulmaya 
çalışan) yazıyor, (çalışılan) olacaktır. 

REİS — Tashih edildi efendim. 
Mütalea var mı? Maddeyi kabul edenler . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Zaptedilen ve 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine gönderi
len ve sahiplerine iade edilmeyeceği kanunî ta
kip neticesinde anlaşılan veya sahibi malûm bu
lunmayan uyuşturucu maddeler usulü dairesin
de ve bir heyet huzurunda imha edilir. 

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

YİRMİ İKİNCİ MADDE — İkinci ve üçüncü 
maddelerde memnu olduğu yazılı olan müstah
zar afyon ile esrar her nerede görülürse, görül
sün hemen zaptolunur ve bunlar hakkmda da 
20 ve 21 inci maddeler hükümleri tatbik olunur. 

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

YİRMİ ÜÇÜNCm MADDE — Münhasıran 
esrar istihsaline yarayan Hint keneviri her ne
rede olursa olsun sıhhat ve ziraat memurları ta
rafından verilecek müşterek rapor üzerine ma
hallin en büyük mülkiye memurunun emri ile 
zabıtaca imha edilir. 

Üçüncü maddedeki memnuiyet hilâfına Hint 

keneviri ekenler sulh mahkemesince bir aydan 
altı aya kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

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

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Uyuştu
rucu maddeleri 15 inci maddede zikredilenler
den başkalarına satan ecza ticarethaneleri sa
hip ve mesul müdürleri ile tabip reçetesi olma
dan satan eczane sahip veya mesul müdürleri 
ceza kanununun 403 ve 406 ncı maddeleri 
mucibince cezalandırılırlar. 

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

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — On yedinci 
maddede yazılı vesikaları almayı ihmal eden 
veya saklamayan yahut bu kanunda zikredi
len defterleri tutmayan ecza ticarethaneleri sa
hip ve mesul müdürleri sulh mahkemesince yüz 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılırlar. 

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

YİRMİ ALTINCI MADDE — Yirmi yedinci 
maddede zikredilen sebepten dolayı veyahut 
uyuşturucu maddelere ait kayitleri gayrimun-
tazam tuttuğundan dolayı mükerreren mahkûm 
olan ecza ticarethaneleri sahipleri ve mesul 
müdürleri Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
tarafından uyuşturucu maddeler alıp satma
sından muvakkaten veya daimî olarak menolu-
nabilirler. 

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

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Türk ceza ka
nununun 403, 404, 405, 406, 407 ve 408 inci 
maddelerinde yazılı suçlar 1918 numaralı kanu
nun hükümlerine göre ihtisas mahkemelerince 
takip ve muhakeme olunur. 

Yukanki fıkrada yazılı olan maddelerdeki 
suçlan türk ceza kanununun 285 inci madde
sinde yazılı iftira cürmünü teşkil edecek su
rette isnatta bulunan müfterilerin muhakemesi 
de ihtisas mahkemelerince görülür. 

YİRMİ SEKİZİCt MADDE — 27 nci mad
dede yazılı suçların istilzam ettiği para cezaları 
1918 numaralı kanunun 60 ve 61 inci maddeleri 
hükümlerine göre dağıtılır. 

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

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — 27 inci 
maddeye göre ihtisas mahkemelerince görülecek 
suçların mükerrirleri hakkında Türk ceza ka
nununun tekerrüre mütedair hükümleri tatbik 
edilmekle beraber ayrıca bir seneden aşağı olma
mak üzere muvakkat sürgün cezası dahi verilir. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen- I 

ler ... Kabul edilmiştir. 
OTUZUNCU MADDE — Bu kanun 2253 nu

maralı kanunun 18 inci maddesinde meriyeti ya
zılı 1369 numaralı kanunun hükümleri yerine 
ikame edilmiş ve mezkûr 1369 numaralı kanun 
ilga olunmuştur. 

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

MUVAKKAT MADDE — 2253 numaralı ka
nunun muvakkat maddesi hükmüne göre yapıla- I 
cak ham afyon ihracı bu kanunun 12 inci maddesi j 
hükmünden müstesnadır. Şu kadar ki, bu su- I 
retle yapılacak ihraçlar uyuşturucu maddeler 
inhisarı idaresinde ihracın yapıldığından en çok ! 
bir hafta içinde Sıhhat ve içtimaî muavenet ve- j 
kâletine bildirilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen- I 
ler ... Kabul edilmiştir. j 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

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

OTUZ IKÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerinin icrasına icra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

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

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Kanu
nun heyeti umumiyesini de reye koymak lâzım
dır. 

REİS — Koyacağım tabiî (Handeler). 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden

ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ADLİYE E. M. M. SALÂHATTIN B. (Koca

eli) — Efendim, evrakı varidede temyiz teşkilâ
tı kanununun bir maddesine fıkra ilâvesine dair 
bir lâyiha vardır. Ruznameye girmiştir. Bu
nun bu gün müzakeresini teklif ediyorum. 

Yine tasfiyeye tâbi tutulan hâkimlere avu
katlık ruhsatnamesi verilip verilmeyeceğine da
ir bir mazbata vardır. Bunun da bu gün müza
keresini rica ediyorum. 

BÜTÇE E. NAMINA MÜKERREM B. (İs
parta) — Bütçe encümeninden de takdim edil
miş bir iki lâyiha var, onlarm da müstacelen 
müzakeresini rica ediyoruz. 

REİS — Efendim, bunlar henüz ruznameye 
alınmamış, fakat encümenlerce mazbataları ha
zırlanmıştır. Münasip görürseniz ruznameye 
alıp müzakere edebiliriz. Bunları birer birer 
okutup sırasile reyinize arzedeceğim. Mazba
talar şunlardır: 

Birincisi tasfiyeye tâbi tutulan hâkimlere 
aittir. Bu mazbata tabı ve tevzi edilmiş oldu
ğu için aynen okutacağım, ondan sonra müzake
re edeceğiz. 
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I Mazbata olarak bir de Arzuhal encümeni 

mazbatası üzerine Bütçe ve Maliye encümenle
rinin hazırladıkları mazbata var. Bundan son
ra Adliye encümeninin Temyiz mahkemesine 
ait bir tadil teklifi var, sırası gelince okuna
cak. 

Sonra mazbata olarak (harp malûlleri) tabi
rinin tefsiri hakkmda bir mazbata vardır. Sıra
sı gelince okunacaktır. 

Bir de Maliye encümeninden gelen ve evra
kı varide meyanında sakıt Hükümet tarafın
dan 16 mart 1336 dan sonra ittihaz edilen ka
rarlara ait kanun hakkında bir mazbata vardır. 
Bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
bankası hakkında Bütçe encümeninin hazırlamış 
olduğu bir kanun lâyihası vardır. Müzakere ede
ceğimiz şeyler bunlardan ibarettir. Bir de Mec
lisin tatili hakkında bir takrir vardır. 

I Mazbatalar şimdi okuduğumuz sıra ile ruz
nameye alınacaktır. Mazbatalarda müstaceli
yet lâzım değildir. Çünkü bir defa müzakere-

I ye tâbidir. Kanunların sıra ile müstaceliyetle 
müzakeresni reyinize koyacağım. Müstacelen 
müzakeresini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. O halde bu sıra üzerinden 
evvelâ mazbatalar, sonra kanunlar müzakere 
edilecektir. 

12 — Tasfiyeye tâbi tutulanlara avukatlık 
ruhsatnamesi verilip verilmeyeceğinin tefsiri 
hakkında 3/333 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası fil 

REİS — Mütalea var mı efendim? 
İSMET B. (Çorum) — Efendim, bu mazba

tada zikredilen vasıf ve şartlara göre avukat 
olamayacak amma, baro teşekkül etmeyen yer
lerde de ruhsatname alamayacak mı? 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTIN B. (Ko
caeli) — Evvelce Meclisi Âlide kabul edilen 621 
numaralı kanunda dava vekilleri için de ayni 
vasıf ve şerait Adliye encümeni mazbatasında 
yazılmış ve bu suretle kabul edilmişti. Dava 
vekilliği ile avukatlık vazifeleri arasında fark 
yoktur. 

İSMET B. (Çorum) — O halde mesele yok
tur. 

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

j 13 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik 
Beyin, Arzuhal encümeninin 21 - V - 1933 ta
rihli haftalık mukarrerat cetvelindeki 739 nu
maralı kararının Umumî Heyette müzakeresine 
dair 4/53 numaralı takriri ve Arzuhal, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları f2j 

REİS — Maliye ve Bütçe encümenleri maz-

[1,2] 328,325 numaralı matbualar zaptın so-
I nundadır. 
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batasmı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir . 

14 — 7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı ka
nuna müzeyyel kanunun tefsiri hakkında 3/232 

ve 25 haziran 1932 tarih ve 2026 numaralı kanun 
ahkâmının jandarma zabitanına teşmil edilip 
edilmeyeceğinin tefsirine dair 3/232 numaralı 
Başvekâlet tezkereleri ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları fil 

ALİ SAİP B. (Urfa) — Encümen izahat ver
sin Faşa Hazretleri. Çünkü geçen hafta Arzu
hal encümeninden bunun aksine bir karar çıktı. 
Bu karar Heyeti Umumiyeden taadikan ve tas-
viben geçmiştir. Binaenaleyh maliye encüme
ni izahat versin. 

REÎS — Maliye encümeninden izahat iste
niyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Söz is
tiyorum. 

REİS — Maliye encümeni tarafından izah 
edilmesi lâzımdır (Kimse yok sesleri). O hal
de bu da kalır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Kalma
sın efendim. Bendeniz izah edeyim. 

REÎS — Bütçe encümeninden geçmedi mi? 
BÜTÇE E. NAMINA MÜKERRER B. (İs

parta) — Geçti efendim. Bütçe encümeni na-
mma izahat vermek için söz istediler. 

REİS — Buyurun Süleyman Sun Bey; 
BÜTÇE E. N. SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoz

gat) — Birinci Meclisten 7 haziran 1336 tarih ve 
7 numaralı kanun çıktı. Bu kanunda İstanbul 
Hükümetinin 16 marttan itibaren ittihaz ettiği 
bilcümle mukarrerat hükümsüzdür denildi. 

KÂZIM Ps. (Diyarbekir) — İşgalden sonra. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — İşgal

den sonra tabiî. Bu kanunun neşrinden evvel 
İstanbul Hükümetince tekaüt edilmiş jandarma 
ve askerî zabitan vardı. Bu kanunla onların te
kaütlükleri hükümsüz addedilince millî orduya 
iltihak ettiler, vazife aldılar. Elyevm müstah
dem olanlar var, tekaüt olanlar var, terfi eden
ler var. Sonra bu yoldaki müracaatlerin arkası 
kesilmediği anlaşılınca 2026 numaralı kanun çık
tı. Yani 16 mart 1336 tarihinden sonra keenlem-
yekün addedilen, İstanbul Hükümetinin ver
miş olduğu kararı tekrar ihya etti. Şimdi Millî 
Müdafaa vekâleti soruyor. 2026 numaralı ka
nunda, İstanbul Hükümetince 16 mart 1336 dan 
sonra tekaüt edilipte kendilerine tekaüt maaşı 
tahsis .edilen zabitan asker ve jandarmanın teka
ütlükleri keenlemyekün addedilmediğine göre 
2026 numaralı kanunun neşrinden evvel müra
caat etmiş olanlar ve elyevm tekaüt maaşı alan
lar bunun hükmüne dahü midir, değil midir? 
diyor. 

Encümen madem ki 7 numaralı kanunla te-
[1] 318 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

kaiitlükleri keenlemyekün addedilmiştir, 2026 
numaralı kanunun çıkmasına kadar geçen zaman 
zarfmda millî orduya müracaat ederek vazife 
almışlardır. Bundan sonraki müracaatler esasen 
kabul edilmemiştir. (2026) numaralı kanunun 
neşrinden sonraki müracaatler caiz değildir; de
mek istiyor. İşte esas budur. 

ALÎ SAİP B. (Urfa) — Muhterem arkadaş
lar, orduda müstahdem bazı jandarma ve niza
miye zabitleri İstanbul Hükümeti tarafından 16 
mart 1336 tarihinden evvel tekaüt edilmişlerdir. 
Tabiî 16 marttan sonra İstanbul Hükümetinin 
vermiş olduğu kararlar muteber olmadığı için 
tekaüt maaşı almayıpta tekaütlüklerini kabul 
etmeyenler tekrar tavzif edilmişlerdir ve ayni 
zamanda millî Hükümet zamanında istiklâl mü
cadelesine iştirak ederek gayri kanunî şekilde 
veya her hangi bir sebebe binaen tekaüt edilmiş, 
fakat tekaütlüğünü kabul etmeyerek tekrar tav
zif edilmiş, bir iki derece terfi etmiş ve bu gü
ne kadar muvazzaf olarak gelmiş zabitler vardır. 

Binaenaleyh geçen hafta Arzuhal encümeni 
bunlar hakkında verilen tekaüt kararını re-
fetmişttr. Yani Arzuhal encümeninin vermiş 
olduğu bu kararla bu günkü Maliye encümeni
nin okunan mazbatası arasmda her halde bir 
müBastfbet olmasa gerek. Bilhassa bunun için 
kürsüye geldim, eğer bir münasebet varsa Büt
çe encümeni mazbatası namına söz söyleyen ar
kadaşım bu ciheti izah etsinler. 

REİS — Arzuhal encümeni nasıl telâkki edi
yor? Bu mazbata ile verilen karar arasmda 
bir münasebet var mı? 

ZÎYAETTÎN KARAMURSAL B. (İstanbul) 
— Yoktur efendim. 

SÜLE31I&N SIRRI B. ( Yozgat ) — O ka
rarlar şahsî ve ferdidir. 

RgŞÎT B. ( Gazi Antep ) — Efendim, 16 
mart 336 tarihinde Meclisi Aliden bir kanun çık
mıştır. O kanunla İstanbul Hükümetince veri
len kararlar keenlemyekün addedilmiştir. On
dan sonra bunların bir kısmmm tekaütlükleri 
jrad&i milliyeye iktiran etmiştir. Bunlar hak
kında Arzuhal encümeninin vermiş olduğu ka
rara Cemil Bey itiraz etmiş ve Heyeti umumi-
yeye sevkedilmiştir. Heyeti umumiye de Arzu
hal encümeninin ittihaz ettiği karan kabul et
miştir. Yani Arzuhal encümeninin kararile bu 
günkü Maliye encümeninin maddesi arasmda 
bir münasebet yektasr. 

REİS — Okunan mazbatayı reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15 — 551, 1485 ve 1890 numaralı kanunlar
daki malûl tabirlerinin tefsiri hakkında 3/219 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Sıhhat ve içti
maî muavenet, Millî Müdafaa, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları fil 

fil 327 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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551, 1485 ve 1890 numaralı kanunlarda zikredi
len « harp malûlleri » tabirinin tefsiri 

Harbi intaç eden umumî veya kısmî seferber
liğe veya seferberliği icap eden dahilî tedibata 
iştirak eyleyen zabitlerle askerî memurlardan 
551 numaralı kanunda mevcut altı dereceden 
birisine girecek surette malûl olanlara harp ma
lûlü denir. 

MALİYE ENCÜMENİ NAMINA KEMAL 
TURAN B. ( İsparta ) — Zabitlerle askerî me
murlardan sonra «ve efrattan» kelimesi ilâve e-
dilecektir, unutulmuştur. 

REİS — Mütalea var mı? ( Yoktur sesleri ) 
Tefsiri aynen kabul edenler . . . Etmeyenler . . 
Aynen kabul olunmuştur. 

16 — Temyiz mahkemesi teşkilâtına raportör. 
ilâvesi hakkında 1/681 numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye encümeni mazbatası [1] 

REİS — Bu kanun tap ve tevzi edilmediği 
için bir defa baştan aşağı okuyalrm. Muhteviya
tından haberdar olduktan sonra müzakeresine 
geçeriz. 

(Kanun lâyihası okundu) 
REİS — Kanun budur efendim. Heyeti umu-

miyesi hakkında söz isteyen var mı? (Yok sesle
ri) Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2020 sayılı kanunla tadil edilen 1221 sayılı Tem
yiz teşkilâtı hakkındaki kanunun üçüncü madde • 

sine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — Temyiz mahkemesinde daire re

isinin kendilerine vereceği dava dosyalarını tet
kik ve telhis ile yazacakları raporları heyete 
takrir ve izah etmek üzere lüzumu kadar rapor
tör bulunur. 

Raportörler hâkimler kanununa göre dördün
cü, beşinci ve altmcı derecedeki hâkimler ara
sından Adliye vekilince tefrik ve millî irade ile 
tayin olunur. Bu vazifede geçirecekleri müddet 
hâkimlikte geçmiş sayılır. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
(Yok sesleri) Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye vekili memurdur. 

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

[1] 326 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

umumiyesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

17 — Cumhuriyet merkez bankası kanunu
nun 14 üncü ve 40 met maddelerinin değiştiril
mesi hakkında 1/667 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

REİS — Merkez bankası kanununun iki 
maddesinin tadili hakkmda bir kanun vardır. 
Bu da bir defa baştan nihayete kadar okunsun. 

(Lâyiha okundu) 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 

isteyen var mı? (Yok sesleri). Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası hakkın
daki 1715 sayı ve 11 haziran 1930 tarihli kanu
nun iki maddesinin tadili hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti merkez 

bankası hakkındaki 11 haziran 1930 tarih ve 
1715 numaralı kanunun 14 üncü maddesi şu 
şekilde tadil edilmiştir: 

İstikrar kanununu» meriyete vazına kadar 
banka beşinci madde mucibinee UİTdesine aldığı 
evrakı naktiye miktarını arttırmayacaktrr. An
cak altın ve döviz istirâsma; ticarî ve ziraî senet
lerin iskontosuna ve senedat ve tahvilât muka
bili kredi ve avanslara dair 20, 35, 36, 37, 38, 
39 ve 40 mcı maddelerde gösterilen şartlar ve 
hadler dahilindeki emisyon bu hükümden müs
tesnadır. 

İSMET B. (Çorum) — Bu madde ile evvel
ki madde arasmdaki farkı lütfen izah etsinler. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Yalnız (tahvi
lât) kelimesi ilâve edilmiştir. Eski kanunda da 
bu hüküm tamamen mevcuttur (Kürsüye ses
leri). 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim, Mec
lisi Âlinin bir kararı vardı. Bir kanun tadil edi
lirken maddenin heyeti umumiyesi yeniden ya
zılsın tarzında. Bu madde uzundur, fakat esası 
eski kanunda mevcut hükümlerdir. Buraya ilâ
ve edilen tahvilâtın bankaya tevdi edilerek mu
kabilinde bankaca o müesseseye ikraz edilmesi 
şeklindedir. Meselâ yeni çıkardığımız istikrazı 
dahilî millî bankalar tarafından deruhde edil
miştir. Yarın her hangi bir millî müessese, 
bunun mukabilinde nakit çekmek ihtiyacmı his
sederse götürerek % 70 veya 80 nisbetinde 
avans alır ve ona Merkez bankası kefalet eder. 

İSMET B. (Çorum) — Beyanatmız ikinci 
maddeye aittir. Birinci maddede emisyon salâ
hiyeti eski maddedeki gibi aynen kalıyor mu? 
Orada bir ziraî kelimesi gördüm. Reis Paşa 

[lj 324 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Hazretleri, muamelâtı naktiye müdürü burada
dır. Madde çok mühimdir, izahat versinler. 

MALİYE V. V. Dr. REFİK B. (İstanbul) — 
Zati Devletleri müsaade buyurursanız muamelâ
tı naktiye müdürü izahat versinler. 

REİS — Siz tensip ederseniz izahat verebi
lirler. Buyursunlar. 

MALİYE V. MUAMELÂTI NAKTİYE MÜ
DÜRÜ SIRRI B. — Malûmu âlileri kanun bir 
tadil geçirmiştir. Hk metni senetlerin istikrar 
kanunundan sonra emisyonun mevzu teşkil ede
ceğini ifade ediyordu. İstikrar geç kaldı. Bu 
itibarla ticarî ve ziraî senetler için de mevzubahs 
olan emisyonun istikrar kanunu gelmeksizin ta-
dilen kabul edilmiştir. Esasen banka kanunun
da tahvilât mubayaasına dair bir hüküm var
dır. 

Ayni zamanda tahsilat mukabilinde avans 
itasına dair bir hüküm vardır. Ancak istik
rar kanununun meriyete vazmdan evvel tahvi
lât mukabilinde avans verilemezdi. Lâyiha o 
hükmü değiştiriyor. Başka bir şey yoktur. 

İSMET B. ( Çorum ) — Anlaşıldı efendim. 
REİS — Birinci maddeyi kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Mezkûr kanunun 40 inci mad

desi şu şekilde tadil edilmiştir: 
Banka, Devlet, vilâyet ve belediyelerin 

borsada kote tahvilâtlarına mukabil azamî % 
80 nisbetinde ve diğer kote edilmiş sağlam tah
vilâta mukabil azamî % 70 nisbetinde ve üç 
ay vade ile bankalara avans verebilir. Ancak 
banka muameleleri, beşinci maddenin son fık
rasında mezkûr Hazine borcuna mahsup edile-

1 — Afyon Kardhisar mebusu Ali ve Tekir-
dağı mebusu Cemil Beylerin; Meclisin 1 teşrini
evvel 1933 tarihine kadar tatil yapmasına dair 
takrirleri 

Yüksek Reisliğe 
İkinci içtimada Meclisi Âliye tevdi kılman 

kanun lâyihaları intaç edilerek elde mühim iş 
kalmamış olduğundan Azayi kiramın intihap 
dairelerini dolaşabilmeleri ve halk ile temasa 
gelerek hal ve vaziyetleri hakkmda malûmat 
edinmeleri için gelecek içtimam 1 teşrinievvel 
1933 pazar gününe talikini teklif eyleriz. 

Afyon Karahisar Tekirdağ 
Ali Cemil 

2 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, ta
til devresine girecek olan Meclisin saygılarının 
ve Allaha ısmarladık dendiğinin Reisicumhur 
Hazretlerine Makamı riyasetçe arzına dair takriri 

cek mebaliğin beş milyon liraya baliğ olduğu 
tarihten itibaren ifa edilebilecektir. 

Banka bu avanslar mukabilinde emisyon ya
pabilir ise de bu emisyon miktarı yukarıda zik
ri geçen Hazine borcuna mahsup edilmiş me
baliğin yüzde ellisini tecavüz edemez. 

REİS — 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 hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

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

Bundan evvel tayini esmi ile reye arzettiği-
miz iki kanunun rey neticelerini arzedeceğiz: 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halli usulü hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile 
Sovyet sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasın
da Ânkarada aktolunan mukavelenamenin tem
didine mütedair protokolün tasdikma dair ka
nun lâyihası için (202) zat reye iştirak etmiştir. 
Kanun (202) reyle kabul edilmiştir. 

Çubuk barajı ve Bursa ovası ıslahat ve inşa
at işleri için bono çıkarılması hakkındaki ka
nuna (203) zat rey vermiştir. Kanun (203) reyle 
kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. Okunacak iki takrir vardrr. 

Yüksek Reisliğe 
Tatil dolayısile Meclisin derin saygı ve hür

metlerinin ve kendilerine Allaha ısmarladık den
diğinin Ulu Gazi Hazretlerine Meclis namma 
Yüksek Reisliğin sunmasını teklif eylerim. 

Yozgat 
S. Srrn 

REİS — Süleyman Sun Beyin takriri, tatil 
teklifi kabul edildikten sonra Reisicumhur Haz
retlerine, Meclis namma benim tarafımdan Al
laha ısmarladık denmesine dairdir. Bu iki tek
lifi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Tekliflerin her ikisi de müttefi-
kan kabul olunmuştur. 

Şimdi verdiğiniz karara göre bu günden iti
baren içtimai tatil ediyoruz. Teşrinievvelin bi
rinci günü toplanacağız. Tatil esnasında iyi va
kit geçirmenizi, memleket için faydalı tetki-
katta bulunmanızı temenni eder, hepinize uğur
lar dilerim (Alkışlar). 

Kapanma saati: 17,40 

4 _ TAKRİRLER 
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84 üncü sayıfanm birinci sütununun sonuna şu not yazılacaktır: 
[2] 66 ncı inikat zaptına bak! 
90 inci sayıfanm ikinci sütunundaki 11 rakamlı başlık sonuna [2] rakamı konacak 

ve sütunun sonuna da şu not yazılacak: 
[2] 275 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
Sayıfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

160 2 Sondan 2 156 ve ilâve 156 ya ilâve 

Hudu t t a z u h u r e d e n iht i laf lar ın te tkik ve hal l i usu lü hakkıı ıd; ı T ü r k i y e (Uiııı-
l ıur iyet i le S o v y e t Sosyal i s t Cüınhur iye t lc i ' i i t t ihadı a r a s ı n d a A ı ıka rada aklnlıı-

na.iL m u k a v e l e n a m e n i n t emdid ine d a i r k a n u n a ve r i l en r e y l e r 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz P>. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

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

Aza s ıdedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
: 202 

202 
0 
0 

114 
1 

/ Kabul edenler J 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnaü B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
îsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
îbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir 1 3 ,-v — - ^ 

Nabi Rıza B. 
Denizli 

Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

- 222 
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Cafer B. -
Emin B. 

Gazi Atftep 
Kılıç Ali Bi 
Nuri B. • 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

CHimüşane 
Edip Servet B. 
Şevket* B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

htanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. 
Hamdı Mustafa B. 
Hayrullah B; 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

îzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

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

B 

Mükerrem B. 
Kars 

Memet Nazif B. 
Ömer Kftnrit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. ., 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattiır B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

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

Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Riza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fifai B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğln Hakkı B. 

Niğde 
\hmet Vefik B. 
Faik B. 
aalip B. 
Hali* B. 

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

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

Samsun 
Dr. Asım B. 

Etem B. 
Ruşeni B. i ^ 

Siirt 
Halil Hullri' R. 

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Matemdi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim Bı 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Resai B. 

TraVzon 
Daniş B. 
Balil'Nîhat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

mf<> 
Behçet B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. ryr 

Hasan B. 
Rifat B. 

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

Reye iştiark etmeyenler 

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

- 2 2 3 -

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
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Şakir fi. r 

Yahya Galip B. 
Antalya 

Rasıh B. 
Artvin 

Asım B. 
Aydın 

Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. (Me-| 
zum) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayaztt 
ihsan B. 

Büecik 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rrfkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum F 

[Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Dr. ibrahim Tali B. 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B, 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
'Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
|Reşit B. 

Kırklareli 
İDr. Fuat B. 

Kocaeli 
İSım B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. (Mezun) 
İKâznn B. 
I&âzım Hüsnü B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
İRasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B, 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
İMahmut Nedim B. 

Manisa 
İKâni B. 
Memet Sabri B. (̂f,' 'Ty 
(Mustafa Fevzi B. 
[Refik Şevket B. 
[Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. v _«.w . u 
Nuri B. 

Mardin 
lAbdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. A.) 

Muğla 
(Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. i 

Ordu 
(Ahmet ihsan B. 

Rize 
İHasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B.^Mezun) 

|Memet Hacryunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
İMahmut B. 

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

Sivas 
ismail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. (Me-
|zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 
(Memet Emin B. 

Van 
(Hakkı B. 
|Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
İHamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 
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Çubuk barajı ve Bursa ovasıl ıslahat, ve inşaat işleri için bono çıkarılması 

hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. r 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

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

Artvin 
Memet Ali B. 

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

Bahkesir 
Enver B. 
îbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 203 

Kabul edenler : 203 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 113 
Münhaller : l 

Kabul edenler 

Alemet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
kTasfi Memet B. 

Bayattt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
tsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
| Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
tbrahim B. 

Çanakkale 
AJımet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
[Dr. Mustafa B. 

tsmail Kemal B. 
tsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
thsan Pş. 

Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüsane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. \ 
Mi Rana B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa 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. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

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

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

- 2 2 5 -
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Ömer Kâmil B. 
Kastamonu 

Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
İVelet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Ktrsehir 
Hâzim B. 
Serdar Ahmet B. 

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

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Namı Hazim B. 
Refik B. 

Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Memet Sabri B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

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

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Kılıcoğlu Hakkı B. 
Niğde 

Ahmet Vefik B, 
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. 
Btem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rasim B. 
Remzi B. 

Ziyaettin B. 
Şebin Karahisar 

İsmail B. 
Tekirdağ 

Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasf i B. 
Nazım B. 
[lesai B. 

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

TJrfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırn B. 

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

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 

Rıza Nisari B. 
Amasya 

Esat B. (Mezun) 
Ankara 

Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Yahya Galip B. 
Antalya 

ttasıh B. 
Artvin 

Asım B. 
Ayd*n 

Dr. Mazhar B. 
Baltkesir 

Mi Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. (Me
tfun) 
iCâzım Pş. (Reis) 

Bayazıt 
ihsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Salih B. (Mezun) 
Bolu 

Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çonktrt 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. ' 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

- 2 2 6 
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En-atum 
Aziz B. 
I;r. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Oümüşane 
Hasan Fehmi B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
ibrahim Tali B. 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

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

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Faik B. 
Kastamonu 

>ı\ Suat B. (Mezun) 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
îbrahim Süreyya B. 

Konya 
Vhmet Hamdı B. (Mezun) 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Talisin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
jRasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B, 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Kani B. 

Mustafa Fevzi B. 
[Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Vbdülkndir B. 

Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (I. A.) 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Vaki B -,<"/ 

Ordu 
Ahmet ihsan B 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Rmin B. (Mezun) 
Ziiht.ü B. 

Siirt 
Mahmut B 

Sinop 
îbrahim Alâettin B. 
Rocej) Zülıtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
smail Memet B. 

İNecmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
İŞemsettin B. 

Şebin Karahisar 
•^adri Maksudi B. 
Vasfı Raşit B. 

Tekirdağ 
İPaik B. 

Tokat 
[Süreyya Tevfik B. ( Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 

İRaif B. 
Vrfa 

Ali Saip B. 
[Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
JMünip B. 

Yozgat 
Ahmet. Avni B. 

İHamdi B. 
Zonguldak 

JOelâl Sah ir B. 
Racrîp B. 

îatır 

24. 
21 

DÜZELTME 

Yanlış 

tapu ve sicil 
kabul edilmiştir 

Doğru 

tapu sicil 
kabul edilmemiştir 

Sayıfa Sütun 

175 1 
180 1 

1 — 186 ncı sayıfanm ikinci sütununun birinci satın sonuna [1] işareti ve sütun bitimine 
şu not konulmalıdır: 

[1] 311 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

2 — 206 ncı sayıfanm 1 inci sütununun son satırındaki (305), (306) olacaktır. 
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Sıra No 3 0 8 
1928 senesi Hazine hesabı umumisine dair olan muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/306 
numaralı Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile 1928 se
nesi Hazine hesabı katisi hakkında 1/47 numaralı kanun 

lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

1928 senesi Hazine hesabı umumisine dair olan mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkın
da 3/306 numaralı Di, M. R. tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 30 - IV -1933 

U. 10268 
E. 94 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1928 malî senesine ait Hazine hesabı umumisine mütedair olarak Divanca tanzim edilmiş olan 
umumî mutabakat beyannamesinin müteferri cetvellerile birlikte leffen takdim kılınmış olduğu ar-
zolunur efendim hazretleri. 

Di. M. Reisi 
Fuat 

Beyanname 

Teşkilâtı esasiye ve muhasebei umumiye kanunları mucibince Maliye vekâleti tarafından Meclisi 
âliye takdim edilmiş ve bir nüshası da Divanı Muhasebata gönderilmiş olan 1928 senesi Hazine 
hesabı umumisi vekâlet hesabı katilerile ve muhasiplerin Divanca tetkik ve muhakeme raptolunan 
idare hesaplarile karşılaştırılarak derecei mütabakati ve mübayenet sebepleri merbut cetvellerde 
gösterilmiş ve hesapların tetkikinde âmiri italara müteallik olarak şayanı arz ve tenkit görülen 
mevaddm evvelce Meclisi âliye takdim kılınan üçer aylık raporlarda münderiç bulunanlarından ma
adası âtide arzedilmiştir. 

tşbu beyannameye mehaz olan 456 muhasibin zamanı idare hesaplan tamamen tetkik ve muha
kemeleri intaç ile mucibi tazmin görülen cihetler hükme raptedilmiş ve yalnız Şemdinan kazası
nın varidat ve masraf evrakı müsbitesi hâdisei isyaniyede kısmen yanmış olduğundan 7129 lira 
59 kuruşluk sarfiyatından 2175 lira 98 kuruşluk evrakı müsbite ile varidat tahakkukatından 6132 
lira 23 kuruşun evrakı görülememiş ve bittabi bunların' kanunlara derecei mütabakati anlaşılama
mıştır. 

Masarif 

1 — Kırtasiye kredisinden vaki sarfiyatın bir muhasip hesabında toplattırılarak tetkik edil
mek üzere Divanı Muhasebata tevdii emrinde vaki teşebbüsat neticesinde Divana tevdi olunan he
sabın tetkikine başlanmış olup neticenin ayrıca bildirildiği 1927 senesi mutabakat beyannamesinde 
arzedilmişti. Mubayaatı mezkûreye ait olarak 1928 senesi nihayetine kadar cereyan eden muame-



lâtın neticei tetkikinde aşağıdaki hususat şayanı arz görülmüştür: 
A - 1926 senesi mutabakat beyannamesile de arzedildiği üzere kırtasiye mubayaası için 13 kâ

nunusani 1926 tarih ve 713 numaralı kanunla açılmasına mezuniyet verilen kırtasiye kredisi bu 
senede dahi tahsisatla mukayyet tutulmaksızın mübayaatta bulunulmuştur. 

B - Bidayeten üç zattan mürekkep bir heyete mevdu bulunan mubayaa işinin bilâhare bu he
yetten yalnız bir zat tarafından tedvir olunmak ve âmiri ita ve muhasibi mesuttuk ve tahakkuk 
memurları sıfatlarının bir zat uhdesinde içtima ettirilmek gibi muhasebe! umumiye ve müzayede 
ve münakaşa ve ihalât kanunları ahkâmına uygun olmayan bazı muamelâtın mevcudiyetine te
sadüf edilmiştir. Müzakere sırasında Maliye vekâleti namına davet olunan Muhasebe! umumiye 
müdürü umumisi Faik Beyefendi tarafından salifüzzikir 713 numaralı kanunun kırtasiye işlerini 
ticarî bir mahiyette idare etmek maksadile tedvin edildiğine göre buna ait muamelâtın mühase

bei umumiye ve müzayede ve münakaşa ve ihalât kanunlarile alâkadar addedilmemesi lâzımge-
leceği mütaleası serdolunmuş ise de kanunda sarahaten istisna edilmiş olmadıkça Devlet nam ve 
hesabına yapılan işbu mubayaatın zikrolunan kanunlar ahkâmına tâbi olması zaruri görülmüştür. 

C - Kırtasiye mubayaasına sarfedilmek üzere Berlin sefaretinden 439 492 mark ve başşehben-
derlikten 28 000 mark alındığı ve bunların mubayaaya sarfedilmekle beraber bütçeye irat kaydi- \ 
İe kırtasiye kredisi hesabının zimmetine geçirilmemiş olduğu görülmüş ve sefaretten alman paranın 
mülga tasfiye komisyonuna ait mebaliğden tediye kılınmış olduğu verilen izahattan anlaşılmış olmak
la bu paraların bir an evvel temini mahsubu ile beraber Devletçe tasfiye edilecek mubayaatın ne mik
tardan ibaret olup bundan ne kadar para elde edilmiş ve ne kadarı Berlin sefaretince alınmış ve bunla
rın hangi hesaplara kaydedilmiş ve bu paradan kimlere ne miktar tediyatta bulunulmuş ve bakiyesi 
varsa Hazineye devredilip edilmemiş olduğunun bildirilmesi hakkında Maliye vekâletine vaki iş
ara alman cevapta; mevzubahs mebaliğin ahiren kırtasiye kredisi hesabına mahsup edildiği ve 
Berlindeki mülga tasfiye komisyonu hakkında Millî emlâk müdürlüğünce Berlin sefaretinden malû
mat istenilmiş olduğundan alınacak cevaba göre istenilen izahatın verileceği bildirilmiştir. 

2 — Hazine matlûbatı mukabilinde alınarak 728 numaralı kanun mucibince düyunu umumiye 
•bütçesinde açılan faslı mahsusa masraf kaydedilen istikrası dahilî tahvilâtının imha edilmeyerek 

ayniyat defterine kayit ile muhafaza edilmekte olduğu görülmüştür. Mezkûr tahvilâtın bu su
retle kabul ve mahsubunda bütçeye masraf kaydedilmekte olmasına göre bunun imhası lâzımgele-
ceği mütalea olunabileceği gibi her sene imha olunacak tahvilât için bütçeye ayrıca tahsisat ko
nulmakta bulunduğu cihetle bu tahsisatla mubayaa edilecek olanlardan maada diğer suretle Ha
zineye intikal eden tahvillerin imhası cihetine gidilmemesi rnütaleası da varit bulunduğundan 
matlübat mukabili alman tahvilâtın imha edilmemesi şeklinde Maliye vekâletince ihtiyar olunan 
tarzı muamelede sarih bir muhalefeti kanuniye görülememiştir. 

3 — Ziraat bankasındaki hesabı cariden 120 000 lira alınarak emlâki milliye müdüriyeti na
mına muavene defterinde açılan bir hesaba naklile bilâhare Meclisi âliden alınacak tahsisatı mun
zamına ile mahsubu icra edilmek üzere inşaata ve bazı bina ve arsaların mubayaasına sarfedilmiş 
ve bundan 119 901 lira 92 kuruşu bilâhare alman tahsisattan 31 mayıs 1929 tarihinde bütçeye mas- * 
raf kayit ile mahsubu yapılarak tahsisat haricinde kalan 98 lira 8 kuruşun tazminine hükmedil-
mistir. 

Varidat 

1 — Tütün inhisar idaresinin 1928 senesinde Hazineye vaki olan irsalâtmm idarei mezkûre blân-
çosile tatbiki sırasında mütedavil sermayenin sabit kıymetler hariç olmak üzere 21 134 681 lira 
47 kuruşa iblâğ edildiği anlaşılmıştır. 1926 senesi mutabakat beyannamesinde de arzolunduğu üze
re 558 numaralı kanunun 3 üncü maddesile miktarı altı milyon lira olarak tayin edilmiş olan 
idarei mezkûre mütedavil sermayesinin yirmi milyon liraya iblâğı 1931 senesi bütçe kanunile kabul 
buyurulmak suretile bilâhare müsaadei kanuniyeye iktiran etmiş olmasına mebni bu sene için de 
yirmi milyon lirayı tecavüz etmemesi lâzmıgelen mütedavil sermayenin 1928 senesinde bu mik
tarı da tecavüz ettirilmesi sebebi Gümrük ve inhisarlar vekâletinden sorulmuş ve alman cevapta 
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1932 senesi bütçe kanunile idarenin mütedavil kıymetleri meyanındaki yaprak tütün ve levazım 
istoklarınm 1930 senesi fiatlerine ircaile tebeyyün edecek farkların mütedavil sermayeden indiril
mesi ve blânçodaki istoklarm hakikî bedellerile gösterilmesi hakkında kabul buyurulan esasa tevfi
kan yapılan tadat ve hesap neticesinde istok bedellerinin 1930 senesindeki mubayaa fiatlanna naza
ran 3 800 000 lira kadar noksan olduğu anlaşılarak 1931 senesine devredilen 22 054 892 lira müte
davil sermayenin 18 000 000 küsur liraya tenezzül ettiği ve ancak bu tenzil muamelesi 1932 senesin
de yapıldığı ve irca muamelesinden dolayı 1932 senesi zarfındaki satış kârına bir milyon liranın ilâ
vesi lâzımgelip bu paranın da Maliye vekâletine gönderildiği bildirilmiş ve 1932 bütçe kanunile ka
bul buyurulan irca muamelesinin ifasile fazlalığın da izale edildiği anlaşılmıştır. 

2 — Şeker ve petrol inhisar idaresince 1927 senesi zarfında Hazineye 12 717 206 lira 44 kuruş 
irsalât yapılmış ve buna mukabil Hazinece mukayyet bulunan mehuzat miktarı 12 007 138 lira 90 ku
ruştan ibaret bulunmuş olup inhisar idaresi irsalâtile Hazine kayitleri arasmda 710 067 lira 47 kuruş 
fark bulunduğu görülmüş ve muntazam olarak mütekabil kayit yürütülememek neticesi olan bu far
kın muhtelif senelerde mahsup yapılmak suretile ortadan kaldırılıp yalnız inhisar idaresince millî 
saraylar müdüriyetine verilen otomobil bedeli olarak Hazineye irsalât kaydedilmiş olan 3 026 lira 50 
kuruşun elyevm Hazinece mahsup edilmediği anlaşılmış ve -bu para hakkında da tetkikat yapılmak
ta olup neticesinin ayrıca bildirileceği bilmuhabere Maliye vekâletinden işar kılınmıştır. 

Netice 

Hazine hesabı umumisi ile muhasebei katiye kanun lâyihasında münderiç rakamların işbu be
yanname ve merbutu cetveldeki kuyut ve izahat nazarı itibare alınmak üzere kabule şayan oldu
ğunu arzeyleriz. 

Divanı M. 
Reisi 1). 1. Reisi D. 2. Reisi D. 3. Reisi D. 4. Reisi Aza Aza Aza 
Fuat Faik Abidin H. Âlim. Seyfi Celil Ziya Refik 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Basri Kâmil Fevzi Mü f yy et M. İhsan , Nazmi 

Aza Aza Müddeiumumi 
Emin Rifat Fahri M. Ali 

1928 senesi Hazine hesabı umumisi hakkında 1/47 numaraalı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekalet 1 - V - İ930 

Muamelât müdürlüğü 
Şube: i 

Saıjı: 6/1314 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1928 mali senesi Hazine hesabı umumisi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetinin 30 - IV - 1930 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
merbutatile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasma ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

tsmet 

\ 
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Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. ttuilnt.sebat ıiicü»ı<:ui r> - VI - 1!)33 

Karar No. 58 
Esas No. 1/17 3/306 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâleti celilenin 20 teşrinisani 1930 tarihli ve 6/4035 numaralı tezkeresile teklif olunan 1928 
mali senesi hesabı katî kanun lâyihasile Divanı muhasebat riyasetinden mürsel mutabakat beyanna
mesi encümenimize havale olunmakla kanununtarif ettiği şekilde tanzim edilmiş bulunduğu anla
şılan Hazine hesabı umumisile mutabakat beyannamesi ve merbutu cetveller encümenimize davet olu 
nan Maliye vekili Mustafa Abdülhalik ve Divanı muhasebat reisi Fuat Beylerden kendilerine taal
lûk eden meseleler hakkında izahat alındıktan sonra ayrı ayrı tetkik ve müzakere edildi. 

Muhassasat 

1928 senesi bütçesi ile 207 168 588 lira tahsisat verilmiş ve mutabakat beyannamesi de bu miktara 
mutabık bulunmuş ise de Hazine hesabı umumisinde 800 lira fazlasile 207 169 388 lira yazılıdır. Esba
bına gelince, sıhhiye bütçesinin 2 inci kısmının ikinci bap yekûnunda görülen 200 lira yekûn seh
vinin dairesince ve Hazinece 620 inci ecnebi mütehassıslar faslına mevzu tahsisata ilâve edilmesin
den ve Nafıa bütçesinin ikinci kısmının birinci babında vukua gelen 600 lira yekûn sehvinin da
iresince ve Hazinece (birinci Jbap yekûnu sehvi) namile hesja-ba ithal edilmik olmasından mütevellit 
•olduğu anlaşılmış olup Meclisi Âlice muhassasatın fasıl yekûnları itibarile müzakere ve kabul 
edilmekte bulunmasına binaen bu yekûn sehivlerinin hesaba ilâvesi doğru olmadığından mutaba
kat beyannamesinde mevcut olan rakam encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Hususî kanunlar mucibince imha edilen muhassasat 

2 035 089 lira olup mutabakat beyannamesi de bu miktara muvafık ise de Hazine hesabı umu
misinde 45 000 lira noksanile 1 990 089 lira yazılıdır. Bunun da (1354) numaralı kanun muci
bince 344 üncü fasıldan imha edilen 50 000 liranın dairesince ve Hazinece 5 000 lira olarak he
saba ithal edilmiş olmasından mütevellit olduğu anlaşıldığından mutabakat beyannamesinde mev
cut rakam encümenimizce muvafık görülmüştür. 

Münakalât 

Mutabakat beyannamesinde zam ve tenzil miktarları 5 424 807 lira 75 kuruş olduğu halde Hazi
ne hesabı umumisinde zam miktarı 4 474 846 lira 75 ku^uş ve tenzil miktarı da 4 485 897 lira 75 
kuruş yazılıdır. 

Esbabı tetkik edildi. Maliye bütçesinin 224 üncü ihtiyat tahsisatından Tapu ve İmalâtı harbiye 
bütçelerine yapılan 11 051 lira münakalenin zam ve tenzil sütununda gösterilmesi icap ederken 
hesabı umumide tenzil sütununda gösterildiği halde zam sütununda gösterilmeyerek muhasebei 
umumiye kanunu mucibince ilâve edilen tahsisat sütununda gösterilmesinden, muallim mekteple
rine muavenet namile açılan faslı mahsustan 1929 numaralı kanun ile şehir ve köy yatı mektepleri 
faslına yapılan 925 000 liralık münakalenin hesabı umumide munzam tahsisat olarak irae edilme
sinden, Meclisi âli hesabatı tetkik encümenince tanzim olunan hesabı katide gösterilen 13 910 li
ralık münakalenin hesabı umumide gösterilmemiş olmasından mütevellit olduğu anlaşılmış olmakla 
mutabakat beyannamesindeki erkam encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Tahsisatı munzamma ve fevkalâdelerle hususî kanunlar mucibince tediye miktarları tahsisat 
addedilen mebaliğ miktarı; 26 297 927 lira 48 kuruş olduğu halde Hazine hesabı umumisinde 
bu nevi tahsisat 1 563 482 lira 64 kuruş fazlasile 27 861 410 lira 12 kuruş gösterilmiştir. Esbabı 
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tetkik edildi. Maliye dairesinde 422 603 lira 9fc kuruş, Diyanet işleri reisliği dairesinde 18 449 
lira 69 kuruş, Rüsumat dairesinde 2 196 lira 90 kuruş, Tapu dairesinde 2 216 lira 91 kuruş, 
Dahiliye dairesinde 3 561 lira 55 kuruş, Posta ve telgraf dairesinde 180 lira 12 kuruş, Emniyeti 
umumiye dairesinde 1 631 lira 73 kuruş, Jandarma dairesinde 12 527 lira 60 kuruş, Hariciye da
iresinde 16 lira 28 kuruş, Adliye dairesinde 4 256 lira 22 kuruş, Maarif dairesinde 16 290 lira 
7 kuruş, İktisat dairesinde 233 422 lira 83 kuruş, Bahriye dairesinde 395 lira 92 kuruş, Harita 
dairesinde 2067 lira 13 kuruş ki ceman 720 316 lira 87 kuruş fazlalık ve Divanı Muhasebat dai
resinde 395 lira 44 kuruş, Düyunu umumiye dairesinde 4 448 lira 33 kuruş ve Millî Müdafaa 
dairesinde 9 445 lira 35 kuruş ki ceman 14 289 lira 12 kuruş noksan gösterilmesinden hususî 
kanunları mucibince sarfiyat miktarları tahsisat olarak vazedilmesi icap eden faslı mahsuslarda 
mevcut tediye farklarının muhassasata sirayet etmesinden ve muhasebei umumiye kanununun 48 
inci maddesi mucibince devair bütçelerine ilâvesi lâzımgelen tahsisat miktarı bütçede mevzu tah
sisat ile yapılan sarfiyat arasındaki farktan ibaret olması icap ederken Hazine hesabı umumisine 
fazla yazılmasından, ve Maarif dairesinde 417 849 lira 89 kuruş muallim mekteplerine muavenet 
olarak Muhasebei hususiyeden alınıp irat edilen miktara nazaran noksan; ve yine 29 769 lira 15 
kuruşun ati seneye devri meşrut tahsisatın noksan alınmasından ve pansiyonlar faslı mahsusuna 
iradına nazaran 1 422 lira 83 kuruş fazla alınmasından, münakalâtın zam sütununda gösterilme
si lâzımgelen Tapu ve imalâtı Harbiyeye ait 11 051 liranm tahsisatı munzamma sütununda göste
rilmesinden ve Sıhhiye, Maarif, Millî Müdafaaya ait 1 292 542 lira 22 kuru şdevri meşrut tahsisa
tın munzam tahsisat olarak gösterilmiş olmasından ve Sıhhiye dairesinin devri meşrut tahsisatı
nın 57 lira 88 kuruş fazlasile munzam tahsisat olarak devredilmesinden mütevellit olduğu anla
şılmış ve bu itibarla mutabakat beyannamesindeki rakamlar encümenimizce muvafık görülmüştür. 

Devri meşrut tahsisat 

Mutabakat beyannamesinde 1927 senesindeki devir nazarı dikkate aİmmak suretile 1 292 542 
lira 22 kuruş gösterildiği halde Hazine hesabı umumisinde bu para tamamen tahsisatı mun
zamma sütununda gösterilmiştir. Encümenimize} yapılan tetkikat neticesinde beyannamedeki ra
kam muvafık görülmüş ve merbut cetvellerde yazıldığı veçhile Sıhhiye ve Maarif daireleri tah
sisatından 1 428 603 lira 67 kuruşu kavanini mahsusasma tevfikan gelecek seneye devredilmesi 
lâzımgelen muhassasat olduğu anlaşılmıştır. 

Yukarıda arzolunan sebeplerden dolayı muhassasat mecmuu Divanı Muhasebat mutabakat be
yannamesinde gösterildiği veçhile 232 723 968 lira 70 kuruş olarak tesbit ve merbut cetveller ona 
göre tanzim edilmiştir. 

Tediyat 

Mutabakat beyannamesine merbut cetvellere nazaran tediyatm yekûnu 200 788 262 lira 90 
kuruş olduğu halde Hazine hesabı umumisinde 344 756 lira 45 kuruş fazlasile 201 133 019 lira 
35 kuruş olarak yazılıdır. 

Beyannameye merbut cetvellerde görülen tediyat miktarı muhasip hesaplan üzerinde. Divanı Mu
hasebatça yapılan tetkikat ve muhakemat neticesinde tesbit edilmiş olduğu gibi görülen müba-
yenetler hakkında encümenimizce icra edilen tetkikat neticesinde mezkûr miktarın sıhhatine ka
naat hâsıl edilmiş olduğundan tediyat miktarı beyannamede olduğu gibi kabul ve merbut cetvel
ler bu suretle tanzim edilmiştir. .; ( - . , 

Varidat 

Tahakkukat 

Mutabakat beyannamesine merbut cetvelde 295 788 991 lira 58 kuruş olduğu halde Hazine 
hesabı umumisinde 734 135 lira 80 kuruş fazlasile 296 523 127 lira 38 kuruş yazılı bulunmaktadır, 
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Tahsilât 

Mutabakat beyannamesine merbut cetvelde 221 729 458 lira 74 kuruş olduğu halde Hazine hesabı 
umumisinde 301 329 lira 27 kuruş fazlasile 222 030 788 lira 1 kuruş yazılı bulunmaktadır. 

Bu farkların idare hesaplarının tetkik ve muhakemesi neticesinde muamelâtı nakdiye hesapla
rına taallûk ettiği halde irat veya evrakı müsbitesine nazaran fazla ve mükerrer kaydedilmiş olan 
meblâğın tenzili hakkındaki divan kararlarının maliyece ifa edilmemiş olmasından ve muhasiplerce 
hasaplarınm cem ve tevhidi sırasında vukua getirilen sehivlerin tashihinden sonra tashihli cetvellerin 
Divana gönderildiği halde maliyeye gönderilen cetvellerin halile bırakılmış olmasından ileri gel
diği anlaşılmış ve bu itibarla encümenimizce mutabakat beyannamesindeki cetvelin esas ittihazı mu
vafık görülmüştür. 

Bu mephaslarda yapılna tetkikat ikmal edildikten sonra yukarıda arzolunan hususat nazarı itiba
ra alınmak suretile Hükümetçe teklif olunan kanun lâyihasının tetkik ve müzakeresine geçilerek aşa
ğıdaki esas kabul edildi; 

A - Hükümetçe teklif olunan kanun lâyihasının birinci maddesi umum sarfiyat ve varidatı ihtiva 
etmekte olduğundan bu madde bütçe kanunlarile tenazuru temin maksadile ikiye tefrik edilerek 
birinci maddede umum masarif ve ikinci maddede umum varidat gösterilmiş, gerek masarif ve gerek 
varidat olarak yukarıda da arzolunduğu veçhile Divanı muhasebatça tesbit olunan maktarlar kabul 
edilmiştir, 

B - Kanun lâyihasının ikinci maddesile Hükümetçe tahsisat harici sarfedilmiş olan 232 lira 99 
kuruşluk tahsisatı mütemmime talep edilmekte ise de Divanı muhasebatça tanzim olunan beyanna
mede yazılı olup encümenimizce de kabul edilmiş olan muhassasat ve tediyat miktarlarına göre tan 
sisatı harici tediyat mevcut olmadığından bu maddenin tedvinine lüzum görülmemiştir. 

C - Kanun lâyihasında hususî kanunları mucibince devri meşrut tahsisattan sarfedilmeyip ati 
seneye devri lâzımgelen mebaliğ gösterilmemiş olduğundan devri meşrut tahsisat miktarını tesbit 
etmek üzere üçüncü madde encümenimizce yeniden vazolunmuştur. 

D - Kanun lâyihasının 3 üncü maddesinde tahsisattan sarfedilemeyen miktarın iptali lüzumu gös
terilmektedir. Encümenimizce sarfedilemeyen miktar ile ati seneye devri lâzımgelen tahsisat miktarı 
çıkarıldıktan sonra bakiyesinin iptali için bu madde yerine dördüncü madde tadilen kabul edilmiştir. 

E -. Kanun lâyihasında hangi tarihte meriyet kesbedeceğine dair ahkâm mevcut olmadığından 
bu hükmü muhtevi olmak üzere 5 inci madde vaz ve kanun lâyihasının 4 üncü maddesi 6 inci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir, 

Divanı Muhasebat beyannamesinde zikrolunan hususat 

1 — Kırtasiye kredisinden vaki tediyatm bir muhasip hesabında toplattırılarak tetkik edilmek 
üzere Divana tevdii hakkındaki teşebbüsat neticesinde Divana verildiği 1927 senesi mutabakat 
beyannamesinde zikrolunan hesaptan 1928 senesi nihayetine kadar cereyan eden muamelâtın tet
kik edilip neticei tetkikata göre: 

A - Kırtasiye mubayaası için 13 kânunusani 1926 tarih ve 713 numaralı kanunla açılan kredinin 
bu senede dahi tahsisatla mukayyet tutulmaksızın mubayaatta bulunulması, 

B - Kırtasiye mubayaat ve muamelâtında: mubayaat işinin bir şahıs tarafından yapılması, mu
hasiplik ve âmiri italik sıfatlarının bir şahısta cemedilmesi gibi muhasebei umumiye ve müzayede 
ve münakaşa ve ihalât kanunları ahkâmı ile telifi kabil olmayan haller görüldüğü, 

C - Mubayaa sırasında krediye mahsuben muhtelif menabiden alınmış olan paralar meyanmda 
Berlindeki mülga tasfiye komisyonundan da para alındığı görülerek Devletçe tasfiye edilecek mu-
bayaatın ne miktardan ibaret olup bundan ne kadar para elde edilmiş ve ne kadarı Berlin sefare-
tince alınmış ve bunların hangi hesaplara kaydedilmiş ve bu paradan kimlere ne miktar tediyatta 
bulunulmuş ve bakiyesi varsa Hazineye devredilip edilmemiş olduğunun bildirilmesi hakkın
da Maliye vekâletine vaki işara alınan cevapta bu bapta Berlin sefaretinden malûmat istenilmiş 
olup neticenin bildirileceği yazıldığı zikredilmektedir. 
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A - 1926 senesi mutabakat beyannamesinin encümenimizce tetkiki sırasında Divanı Muha

sebatça mezkûr beyannamede mevzubahs edilen ayni mesele üzerine kırtasiye kredisinin tahsisatla 
mukayyet olup olmaması meselesi tefsir mevzuu görülerek keyfiyet ayrıca bir mazbata ile heyeti 
umumiyeye arzedilmiş olmakla burada yeniden ittihazı karara mahal görülmemiştir. 

B - Kırtasiye mübayaatı ve muamelâtının muhasebei umumiye ve müzayede ve münakaşa ve 
ihalât kanunları ahkâmına tevfikan cereyan etmemiş olduğu hakkındaki Divanın tenkidine gelin
ce: Kanunu mahsusunda bu hususta sarahat olmadıkça kırtasiye mübayaat ve muamelâtının da 
-kredinin tahsisatla mukayyet olup olmaması hakındaki tefsir Maliye vekâletinin noktai nazarı
nı müeyyit bir şekilde çıksa dahi - muhasebei umumiye ve müzayede ve münakaşa ve ihalât ka
nunlarının ahkâmı umumiyesi dairesinde cereyan etmesi lâzımgeleceği hakkındaki Divan noktai 

nazarı encümenimizce de varit ve yerinde görülmüştür. Gerçi 1927 senesi mutabakat beyanna
mesinde arzedildiği üzere kırtasiye işlerinin daha salim bir şekilde tedvirini te-
minen Hükümetçe bu işlerin sermayei ıııütedavile ile ifasını mutazammın bir lâyihai kanuniye 
tanzim ve Meclisi Âliye takdim kılındığı vekâletçe dermeyan olunmuş ve 1929 senesinden itibaren 
de ayrıca bir kırtasiye muhasipliği teşkil edilmek suretile Divan noktai nazarına iştirak edilmiş 
ise de mevzubahs olan sermayei mütedavile kanunu Meclisi Âlice kabul edilse bile kırtasiye müba-
yatının muhasebei umumiye ve münakaşa ve ihalât kanunları ahkâmından istisnasına dair bir sa
rahati kanuniye olmadıkça mezkûr kanunların kuyut ve şurutuna tevfikı muamele mecburiyeti 
derkâr edilmesine binaen işbu muamelâtın mevzuatı kanuniyeye tamamen uygun bir şekilde ted
viri hususunda vekâletin nazarı dikkatinin celbi encümenimizce muvafık görülmüştür. 

C - Mülga « Mübayaatı tasfiye » komisyonu hakkında Divanca istenildiği zikrolunan malûmat 
ve hesabatıh toplanıp encümene tevdi edileceği Maliye vekilinin verdiği izahattan anlaşıldığından 

alınacak izahat ve malûmat üzerine encümenimiz bu husustaki mütaleasını ayrıca Heyeti umumi
yeye arzedecektir. 

2 - Hazine matlubatı mukabilinde alınarak 726 numaralı kanun mucibince düyunu umumiye 
bütçesinde açılan faslı mahsusa masraf kaydedilen istikrazı dahilî tahvilâtının Hazinece imha edil
meyerek tekrar istimal edilmekte olmasından bahisle tahvilâtı mezkûre bedellerinin bütçeye 
masraf kaydolunması itibarile imhası icap edeceği de mütalea edilmekle beraber Hazinece ih
tiyar olunan tarzı muamelede de sarih bir muhalefeti kanuniye görülmediği beyan olunmakta
dır. Hükümet matlubatı mukabilinde alınan istikrazı dahilî tahvilâtının imha edilmeyerek tek
rar istimal edilmesi; imha için bütçeye mevzu tahsisata tekabül eden miktarı müstesna ol
mak üzere diğer suretle Hazineye intikal eden tahvilâtı mezkûre nakit makamında alınıp veril
mekte olması itibarile encümenimizce de mevzuata muhalif görülmemiştir. 

3 - Ziraat bankasındaki hesabı cariden (120) bin liranın Emlâki milliye müdüriyeti namına 
açılan bir hesaba nakil ile bilâhare alınacak tahsisatı munzamma ile mahsubu icra edilmek üzere 
muhtelif hususata sarfedildiği zikredilmektedir. Tediyatı vakıa hakkındaki divan tenkidi encüme
nimizce de muvafık bulunmuştur. Ancak muahharcn Meclisi Âlice bu bapta tahsisat kabul edil
mek suretile sarfiyatı vakıa maddei kanuniyeye iktiran etmiş olması itibarile başkaca ittihazı 
karara mahal görülmemiştir. 

4 - 558 numaralı kanunun 3 üncü maddesile (6) milyon lira olarak tesbit ve tayin edilmiş 
olan Tütün inhisar idaresi mütedavil sermayesinin 1923 senesinde 21 134 681 lira 47 kuruşa ib
lâğ edildiği görülüp bu bapta alınan izahata nazaran müteakip senelerde 22 milyon küsur liraya ba
liğ olan sermayenin 1932 senesi bütçe kanununun stok fiatlannm 1930 senesi fiatlanna ircaı hakkın
daki hükmünün tatbiki neticesinde hâsıl olan 3 800 000 lira noksanın tenzili halinde on sekiz milyon 
küsur liraya tenezzül ettiği zikredilmektedir. 

Divanın bu baptaki tenkidi yerinde görülmekle beraber 1931 senesi bütçe kanunile müte
davil sermayenin 20 milyon liraya iblâğı tasvip buyurulmus ve bu sene hesabında 20 milyondan 
fazla görünen miktarın da hakikî fazlalık olmayıp sermayenin hakikî miktarı 18 milyon küsur lira
dan ibaret bulunmuş olmasına göre vaziyet bilâhare istihsal olunan müsaade ile kanunî bir şekle 
irca edilmiş olduğundan başkaca arzı mütaleaya mahal görülmemiştir. 
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5 — Şeker ve petrol inhisar idaresince Hazineye irsalât gösterilen mebaliğden 3026 lira 50 kuru

şun Hazinece mahsup edilmediği ve bu bapta icra edilen tetkikat ve cereyan eden muhaberata naza
ran bu paranın inhisar idaresince Millî saraylar müdüriyetine teslim edilen otomobil bedeli olup Ha
zineye irsalât kaydedilmiş olduğu zikredilmektedir. Bu paranın irsalât meyanmdan çıkarılarak de
mirbaş hesabına nakli suretile tashihi kayde teşebbüs edildiği Maliye vekilinden alınan izahattan an
laşılmakla bu hususta yapılacak bir muamele kalmamıştır. 

Keyfiyet Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunur. 

Di. Mu. En. Reisi M. M. K fi t ip Aza Aza Aza Aza 
Konya Hurdur Yozgat Çankırı İstanbul İzmir Kütahya 
Refik II(dit Ahmet A mi Rifat Hayrullah Hüsnü Ömer 

IIÜKCMKTtN TRKLİFİ 

1928 senesi Hazine hesabı kafi kanan lâyihası, 

1 — 1928 senei maliyesi masarifi umumiyesi merbut 8 numaralı cetvelde gösterildiği veçhile iki 
yüz bir milyon yüz otuz üç jbin on dokuz lira otuz beş kuruş, varidatı umumiyesi dahi merbut 10 
numaralı cetvelde yazılı olduğu üzere iki yüz yirmi iki milyon otuz bin yedi yüz seksen sekiz lira bir 
kuruş olarak kabul olunmuştur. 

2 — Devairce fasıl itibarile tahsisat haricinde sarfolunan iki yüz otuz iki lira doksan dokuz ku
ruş tahsisatı mütemmime olarak kabul edilmiştir. 

3 — 1928 senei maliyesi safi tahsisatı umumiyesi olan iki yüz otuz üç milyon otuz üç bin sekiz 
yüz elli sekiz lira, on iki kuruştan tediyatı umumiye yekûnu bulunan iki yüz bir milyon yüz otuz 
üç bin on dokuz lira otuz beş kuruşun tenzili halinde g-ayriezsarf kalan otuz bir milyon dokuz. 
yüz bin sekiz yüz otuz sekiz lira yetmiş yedi kuruş bakiyei muhassasat imha edilmiştir, 

4 — Bu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur. 

30 - IV - 1930 
fiş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 
ismet M. Esat M. AbdülJudil: S. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 

Mi'. V. Na. V. Tk. V. S. İ. ;M. V. 
Cemal Hüsnü Recep Ş<dcir Dr. Refik 



DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1928 senesi hesabı kati kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1928 malî senesi umum masarifi bitişik (A) cetvelinde gösterildiği veçhile 
200 788 262 lira 90 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr sene umum varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 221 729 458 
lira 74 kuruştur. 

MADDE 3 —* Gelecek seneye devri meşrut tahsisat miktan (A) cetvelinin sütunu mahsusunda 
gösterildiği üzere 1 428 603 lira 67 kuruştur. 

MADDE 4 — 1928 senesi içinde sarfolunamayıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelinde 
ayn bir sütunda gösterildiği üzere 30 507 102 lira 13 kuruştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunu icraya Maliye vekili memurdur. 



- 1 0 
O 
CM 

oo rf co m o o b-
v O v O CM t - " • * ON m o ı -

o H ' t C O h N ı - i M O O f d O ' - i r t ^ N H İ M 
c o o o « - < t - ı n o > C M i n t > . o o o c M v o v o o N | r - ( 

M t > ı n c s M a ^ ı f i a m c n t > o o o N i n o O T i < H a ' H i n l o ^ ^ ı f r t o o | M 
o o N o m o N i n o c M t - ~ t ^ c o o c o c o t ^ » - < o o o o > O N O ı - i c o ı > - o o o v o m ı o 
ı n o ^ o o ^ ı M o o c o c o c o o v o o ^ t ı C M O C M C M O ' < * o o v o c M i n o ı n t - . O N i n 

T t 4 t ^ O O ' - - ı t ^ - T f » - 4 O O O C M 0 0 O v O C 0 C M 0 0 C 0 C M i n r t 4 i n C M 0 0 C M v O O 
C M ' - " O N C M ' - , C M C 0 C M v O C 0 C M l > - 0 0 0 N O O I r ^ C M ^ C 0 0 0 O O C 0 0 0 t > - O O 

CM h C M C O t - t t ^ C M C M O O C O v O ı - H C O C O O N t ^ C M I f ) CO O » i 

• " * i—ı r-4 »-ı CO 

t-. 
o 
i n 

o 
co 

00 
1-H 

15
6 

r-

0> 

44
7 

42
1 

t -
vO 

CO 
O 
vO 

OO 
CM 

r ^ C M O t > - ı n ı - H ı - ' O O C M C O O N C O O v O O C M t ^ - C O O N t ^ o O i n t - - O N O N ı - 4 C O v O | 0 
h m ( » M N i n ^ O M n o o ^ o o a ) o o i , o ı n ( N t > M ^ m O ' . w a | o > 

t ~ - t - c o m c o o c M t ^ O N ' ^ o t ^ c o ı - H O t - c o o » - 4 0 c o c o o o o o m ' - H t > -
a c n i H T f m o t s o o h O i o N o o h h H o o a o H o m r t M ^ o i ' o ı 
C^ O) O» <M ^ N t ^ O C M O N ı - 4 r - H t > - C M C M C M ı - ı O T - ı i n ı n C M i n C M O N O v O v O 

C M ^ O C M C M v O v O O t ^ - v O ı n t — C M l ^ T ^ m b - O O O v O ı n r P t — C O t ^ T t O O 
o o v o o o o o o c o ^ o o o o N c o o N O t — O N T - H c o ^ H i n c M o t ^ o m ı - 4 ' * o o o o 
^ ^ ^ H H H m m N i N M ^ c o m H ^ o c o o m i o a o o o ı ^ ^ o ı n 
CM I - H O N " ^ ^ — 4 - ^ t m r J 4 0 CO 

O N ^ r f _ T H 4 i O T j 4 0 
CM ı-H 
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Varidatın nevi 

Posta 
Resmî telgraf 
Gayri resmî telgraf 
Telefon 
Telsiz telgraf ve telefon 
Meskukât 
Damga 
Mehakim 
Nüfus 
Pasaport, kançılarya ve saire 
Kâtibi adil 
Tevcihi cihat 
İhtira beraeti 
Ferağ harçları 
Kayıt ihracı ve saire 
Ferağ ve intikal ilmühaberleri hasılatı 
Evkaf hasılatından umuru tasarrufiye 
hissesi 
Mekâtibi umumiye hasılatı 
Mekâtip ve müessesatı ziraiye hasılatı 
Müessesatı baytariye hasılatı 

» sınaiye hasılatı 
)) sıhhiye » 

Sıhhiye vekâleti haslâtı 
Hükümet kinini y> 
Resmî matbaalar hasılatı 
Maadin hasılâti 
İmtiyazlı demir yollarından (şark 
demir yolları ) 
Satılacak emlâk bedeli 
İcar bedeli 
Hasılat ve ücreti arz 
Tavizattan tahsilat 
Satılacak emval bedeli 
Devlete ait tahvilât menafii 
Devlet ormanları hasılatı 
Konya ovası 
Faiz 
Akça farkı 
Müteferrika 
Gezayı naktiler 

Muhammenat 

2 700 000 
1 
3 

5 
1 

2 

1 
1 

1 

6 
1 

084 
000 
200 
300 

3 
600 
000 
150 
600 
600 

1 
5 

700 
100 
25 

400 
50 

60 
100 

50 
50 

200 
400 
400 
100 

10 
700 
600 
750 

100 
10 

000 
250 

720 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
500 
000 
000 
000 
000 

0 
000 
000 
100 

0 
000 
000 

0 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

0 
000 
000 
000 
000 

Tahsilat 

2 

2 

7 
1 

1 

2 

4 
1 

1 

16 
1 

883 
57 

577 
237 
355 

13 
928 
369 
101 
105 
982 

6 
465 
127 
29 

246 
11 

* 
47 
15 

10 
41 

1 
592 
317 
148 
22 

677 
643 
588 

364 
19 

383 
536 

302 
014 
444 
034 
725 
485 
632 
216 
852 
151 
532 
116 
289 
810 
122 
234 

0 
036 
214 
589 

0 
742 
836 

0 
335 
031 

571 
943 
801 
502 
174 
975 
498 
985 

0 
025 
840 
994 
351 

31 
99 
77 
74 

23 
88 
48 
27 

8 
12 
55 

89 
16 
99 

04 
74 
28 

22 
16 

85 
54 

27 
92 
27 
78 
56 
18 
11 
13 

08 
15 
94 
61 
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47 

48 
49 
50 

F. M. 
» 
» 
» 
» 
» 

M. 
3 
4 
5 
1 
2 
3 

Varidatın nevi Muhammenat 

Evkaftan hizmet mukabili alınan 600 
Şirketlerden teftiş mukabili alman 172 
Vergi tezkereleri ıo 
Askerî tevkifat 750 
Mülkiye tevkifatı l 500 
Devair mülhaka tevkifatı 200 
Soma- Bandırma demir yollarından 71 
Tavizattan 550 
Aşar harp kazançları, temettü,istihlâk 
vergileri gibi mülga verkiler bakaya
sından 2 000 

Nikel meskukât 
Muallim mekteplerine muavenet 
Pansiyonlar 
Teberruat 
Fevkalâde hasılat 

Yekûn 207 173 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
354 
000 

000 

199 

1 

1 
2 

221 

Tahsilat 
102 200 
209 450 

4 490 
685 708 
427 609 
321 933 

Ö 
227 999 

541 260 
301 840 
019 000 
550 317 
296 959 

37 814 
0 

729 458 





F. Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

İptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

Büyük Millet Meclisi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Muhassasat 
Aza harcırahı 
Memurin maaşatı 
Ücurat 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Mefruşat 
Levazım 
Müteferrika 
İkramiye 
Riyaset otomobil masrafı 
Masarifi mütenevvia 
Memurin harcırahı 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Matbaa işletme masrafı 
Kütüphane masrafı 
Beynelmilel parlâmentolar ittihadına iş
tirak hissesi 
înışaat ve tamirat 
Tesisat ve demirbaş 
Seneleri bütçelerinde karşılığı olmayan 
lâziımüttediye düyun 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Gecen sene düyunu 

Umumî yekûn 

1 171 200 
110 000 
30 527 
98 030 
55 380 

482 865 
600 

9 000 
22 000 
10 500 
1 500 

15 000 
18 900 
8 500 
2 750 

300 
700 

7 500 
3 000 

1 500 
101 066 
41 100 

13 642 
700 
500 

2 206 760 

Riyaseti Cumhur 

Reisi Cümıhur muhassasatı 
Memurin maaşatı 
Ücurat 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Otomobil ve vesaiti nakliye masrafı 
Masarifi mütenevvia 
JETarcırah 
Resmî telefon masrafı 

144 000 
9 540 

28 140 
12 735 
38 610 

6 960 
2 500 

14 500 
3 500 

40 100 
3 600 

400 
1 300 

1 17.1 200 
99 918 
29 771 
97 029 
53 857 

481 880 
600 

8 990 
21 676 
10 318 
1 437 

14 557 
14 778 
8 496 
1 925 

87 
9 

7 395 
2 993 

1 243 
100 275 
39 738 

13 642 
188 
287 

~ ? 182 297 

144 000 
7 1.45 

24 300 
10 332 
36 369 

6 560 
2 486 

14 259 
3 469 

39 943 
3 583 

399 
426 

86 
04 
89 
77 
41 

52 
08 
77 
14 
37 
39 
11 
51 
10 
60 
39 
01 

18 
36 
39 

47 
38 

"74 

55 
70 
80 
27 
12 
64 
34 
05 
03 
50 
80 
40 

10 081 
755 

t 000 
1 522 

984 

9 
323 
181 
62 

442 
4 121 

3 
824 

212 
690 
104 

6 

256 
790 

1 361 

511 
212 

24 462 

2 394 
3 839 
2 402 
2 240 

399 
13 

240 
30 

156 
16 

873 

14 
96 
11 
23 
59 

48 
92 
23 
86 
63 
61 
89 
49 
90 
40 
61 
99 

82 
64 
61 

53 
62 

~26 

45 
30 
20 
73 
88 
36 
66 
95 
97 
50 
20 
60 
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F. Tahsisatın nevi 

44 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
45 Dahilî resmî telgraf ücreti 
46 Masarifi gayrimelhuza .' 
47 inşaat 

Umumî yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

2 000 
3 000. 
3 000 

68 050 

381 935 

Tediyat 
Lira K. 

2 979 07 
67 982 05 
364 237 32 

İptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

2 000 
3 000 

20 
67 

00 
00 
93 
95 

17 697 68 

Divanı muhasebat 

51 Maaşat 
52 Ücurat Ş ' 
5:3 Taıhsisatı fevkalâde I l 
54 Uzaklık ve pahalılık zammı 
55 Tahsisatı maktua 
56 Mefruşat ve demirbaş 
57 Levazım f 
58 Müteferrika ?' ? ,! 

59 Masarifi mütenevvia 
60 Harcırah ' • 
61 Resmî telefon masrafı 
62 Ücretli muhabere ve mükâlome 'masrafr 
63 Dahilî resmî telgraf ücreti 
64 Kütüphane masraafı 
65 Staj için Avrupaya gönderilecek ımura-

kipler masarifi 
66 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
67 Oecon sene düyunu 

Umumî yekûn 

130 092 
14 280 

192 972 
86 440 
1 200 

14 000 
6 000 
4 000 

11 200 
80 000 

1 200 
100 
500 

1 500 

5 000 
5 000 

895 44 

108 603 
13 672 
159 260 
69 504 
1 200 

13 995 
5 894 
3 997 

10 962 
62 450 

965 
60 

498 
1 383 

7 301 
352 
810 

94 

51 
51 

13 
41 
97 
66 
66 
3 

93 
74 
22 

29 

21 488 06 
608 

33 711 49 
16 935 49 

4 
105 

2 
237 

17 549 
234 
39 

1 
116 

87 
59 

3 
34 
34 
97 

7 
26 
78 

71 

557 379 44 

80 

460 913 80 

698 
4 648 

84 64 

96 465 64 

Başvekâlet 

U ı / 

71 Başvekâlet tahsisatı 
72 Meemurin maaşatı 
73 Ücurat 
74 Tahsisatı fevkalâde 
75 Uzaklık ve paphalrlık zammı 
76 Tahsisatı ımaktua ,; 

77 Mefruşat ve demirbaş 
78 Levazım ! [ T • 
79 Müteferrika 
80 Başvekâlet otomobil masrafı 
81 Masarifi mütenevvia 
82 Harcırah ' T ' f 
83 Resmî telefon masrafı 
84 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
85 Dahilî resmî telgraf ücreti 

8 400 
19 080 
8 380 

28 950 
16 058 

600 
15 000 
5 750 
1 000 

14 000 
2 250 
2 000 

500 
100 

2 000 

8 400 
16 420 
7 640 
24 965 
13 398 

600 
14 977 
5 400 
764 

13 735 
1 141 
1 495 
493 
0 
0 

00 
55 
42 
14 
21 
00 
26 
39 
95 
75 
31 
78 
65 

2 

3 
2 

1 

0 
659 
739 
984 
659 
0 
22 
349 
235 
264 
108 
504 
6 

100 
2 000 

45 
58 
86 
79 

74 
61 
05 
25 
69 
22 
35 
00 
00 
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F. 

86 

87 
88 
89 
90 
91 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108" 
109 
110 
111 
112 
113 

121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

Tahsisatın nevi 

Düsturlarla kavanini saire ve resmî gaze
tenin tertip ve tabı masrafı 
Ücurat | 
Harcırah 
Hakkı huzur 
Masarifi mütenevvia 
Kitap ve resail esmanı tercüme ve tabı 
masrafı 

Umumî yekûn 

Şûrayi 

Maasat 
Ücurat 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklrk ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah * 
Resmî telefon masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Kitap mubayaası, telif, tercüme ve tabı 
bedeli 

Umumî yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

55 000 
9 480 
3 000 
6 800 
6 250 

4 500 

209 098 "ÖÖ 

devlet 

51 808 
4 200 

61 213 
45 945 
4 080 
3 000 
5 000 
1 500 

12 600 
700 
900 
500 

2 500 

193 946 "ÖÖ 

İstatistik müdüriyeti umumiyesi 

Maaşat ? ^ 
Ücurat 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Telif ve neşriyat masrafı 
Ecnebi mütehassısı 
Umumî tahrir netayicinin tasnifi masrafı 

2 880 
7 980 
4 755 
2 565 

500 
3 000 

750 
4 820 

750 
50 

100 
500 

3 000 
13 000 

120 000 

Tediyal 
Lira 

54 534 
3 384 
1 567 
4 363 
5 011 

1 950 

182 245 

50 333 
4 193 

59 344 
44 197 
4 080 
2 867 
3 210 

997 
11 158 

689 
407 

— 

972 

182 453 

2 880 
7 876 
4 755 
2 564 

460 
2 658 

720 
1 529 

691 

99 

2 776 
12 246 
94 530 

t 
K. 

77 
91 
34 
08 
86 

40 

~77 

09 
98 
03 
94 

94 
15 
29 
74 
58 
55 

96 

"Ü 

00 
65 
00 
.92 
40 
68 
64 
95 
24 

95 

05 
14 
89 

İptali 
lâzımgelen 
Lira 

465 
4 095 
1 432 
2 436 
1 238 

2 549 

26 852 

1 474 
6 

1 868 
1 747 

132 
1 789 

502 
1 441 

10 
492 
500 

1 527 

11 492 

103 

39 
341 
29 

290 
58 
50 

500 
223 
753 

25 469 

K. 

23 
09 
66 
92 
14 

.60 

23 

91 
02 
97 
06 

06 
85 
71 
26 
42 
45 

04 

^75 

35 

08 
60 
32 
36 
05 
76 

05 

95 
86 
11 

Umumî yekûn 164 650 126 790 51 27 859 49 
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F. Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

İptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

Diyanet işleri reisliği 

141 
142 
L43 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 

163 
164 
165 

• ' 

171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 

Merkez uıaaşatı 
Merkez ücuratı 
Vilâyat memurin maaşatı 
Vilâyat ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Taihssisatı nıaktua 
Müstahikkini ilmiye 
Umuru hayriye vezaifi 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşatı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Dahilî ve resmî telgraf ücretleri 
Umuru hayriye masarifi 
Kuranı İverim ve eh adisi şerife tercüme 
ve tefsir heyeti ücreti ve hutbeler mas
rafı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Gecen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

Umumî 

Vekil tahsisatı 
Merkez memurin maaşatı 
Merkez ücuratı 
Vilâyat memurini maaşatı 
Vilâyat ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Pahalılık ve uzaklık zammı 
Tahsisatı maktua 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası • 
Vekâlet otomobil masrafı 

yekûn 

20 496 
4 800 

153 154 
15 660 

450 102 
23 200 

600 
62 200 

892 195 
4 20ü 
1 000 

400 
600 

2 800 
800 

4 280 
1 000 

lbv, 
150 
500 

60 800 

6 000 
2 500 

36 550 
7 000 

1 751 137 

1 

Maliye vekâleti 

4 800 
389 364 
95 580 

1 662 456 
479 200 

4 467 366 
425 000 

600 
45 000 
21 SOO 

9 900 
9 500 

20 233 
4 770 

147 259 
15 390 

411 060 
18 029 

600 
55 .437 

738 961 
3 911 

798 
294 
599 

2 401 
623 

3 612 
919 

10 
45 

45 763 

4 881 

31 36 550 
4 626 

31 1 516 772 

' ı r ı ı ' ı 

4 800 
309 804 
80 539s 

1 426 151S 

409 862 
3 913 107 

284 758 
600 

36 614 
20 401 

7 222 
9 381 

87 ! 

94 
37 
20 
24 
71 

02 
23 
9J 
79 
12 
80 
S8 
59 
58 
80 

49 

78 

70 

31 ; 
08 

41 

• 

36 
34 
04 
36 
43 
05 

95 
42 
61 
06 

5 

39 
5 

6 
153 

272 
29 

• 894 
269 

1 041 
170 

762 
233 
288 
201 
105 

398 
176 
667 
80 

140 
104 
500 

15 036 

1 118 
2 500 

2 373 

234 364 

79 559 
15 040 

236 304 
69 337 

554 258 
140 

8 
1 
2 

241 

385 
398 
677 
118 

13 
6 

63 
80 
76 
29 

98 
77 

9 
21 
8S 
20 
12 
41 
42 
20 

51 

22 

30 

92 

"90 

64 
66 
96 
64 
57 
95 

05 
58 
39 
94 
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F. Tahsisatın nevi 

183 Vilâyaıt mefruşat ve demirbaşı 
184 Vilâyat levazımı 
185 Vilâyat müteferrikası 
186 Masarifi mütenervia 
187 Harcırah 
188 Resmî telefon masrafı 
189 Ücreıtli muhahere ve mükâleme masrafr 
190 Dahilî resmî telgraf ücreti 
191 Masarifi mukannene 
192 Ücreti huzur 
193 üiıbayet masrafı 
194 Muamelâtı naktiye 
195 Masarifi gayrhnelhuza 
196 Tahrir masrafı 
197 Tefevvüz olunan emval bedeli 
198 Ecnebi mütehassısları 
199 Avrupaya gönderilecek müfettişler tahsi

satı 
200 Darülfünun tahsisatı maktuası 

A200 Darülfünun bütçesine 1928 senesine mah
sus muavenet 

201 Darüşşefakaya yardım 
202 Kavauiu ve nizamaıt ve mukarreratı ma

liye telfik ve tertip masrafı 
203 Tetkikatı maliye masrafı 
204 Türkiye idman cemiyetleri ittifakına mu

avenet 
205 Türk ocaklarına muavenet 
206 Hinıayei etfal cemiyetine muavenet 
207 Adliye müşavirleri 
208 Sinini sabıkaya istimlâki düyun ünite

li a kkıkası karşılığı 
209 Evkafa muavenet 
210 trat getiren emlâk masrafı 
211 trat getirmeyen nıeıbani inşaat ve tami

ratı 
212 istimlâk bedelâtı 
213 Darphane 
214 Memlâhalar masarifi tesisiyesi 
215 Memlâhalar işletme masarifi 
216 Damga matbaas ıişletme msarifi 
217 Mektep ve kurs masarifi 
218 Hidematı vataniye 
219 Maaşatı zatiye 
220 Malûline verilecek arazi bedeli 

Muhassasat 
Lira K. 

105 500 
87 500 
27 500 
375 500 
280 000 
3 900 
15 000 
190 000 

1 417 267 13 1 
335 360 
131 500 
407 000 
144 367 06 
535 000 
4 000 
4 800 

10 000 
800 000 

15 000 
15 000 

2 500 
20 000 

30 000 
30 000 
36 000 
120 000 

8 104 75 
400 000 
44 500 

598 000 
56 000 
34 700 
100 000 
337 500 
5 000 
28 300 
45 126 

12 469 958 10 
200 000 

Tediyat 
Lira 

48 605 
70 353 
18 019 

317 885 
232 914 
2 130 
5 993 

23 
417 267 
153 970 
53 472 

393 937 
144 367 
421 670 
3 144 
4 626 

800 000 

15 000 
15 0<)0 

2 500 
10 730 

30 000 
30 000 
36 000 
85 131 

8 104 

34 528 

507 676 
45 841 
27 710 
69 005 

252 686 
4 426 
23 715 
38 267 

747 063 
89 211 

K. 

61 
96 
17 
56 
25 
35 
47 
02 
13 
42 
98 
97 
06 
69 
24 
50 

89 

13 

75 . 

13 

55 

85 
29 
49 
93 
20 
64 
06 : 
65 

iptali 
lâzımgelen 
Lira 

56 894 
17 146 
9 480 
57 614 
47 085 
1 769 
9 006 

189 976 

181 389 
7<S 027 
13 062 

113 329 
855 
173 

10 000 

9 269 

34 868 

400 000 
9 971 

90 323 
10 159 
6 989 

30 994 
84 813 

573 
4 584 
6 858 

l 722 894 
110 788 

K. 

39 
04 
83 
44 
75 
65 
53 
98 

58 
02 
03 

31 
76 
50 

11 

87 

87 

45 

15 
71 
51 
07 
80 
36 
94 
35 
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Tahsisatın nevi 

221 788 numaralı kanunun tatbiki masarifi 
222 Geçen sene düyunu 
223 Eski seneler düyunu ' 
224 İhtiyat tahsisatı 
225 Adana - Mersin - Tarsus - Adana demir-

yollarile Haydarpaşa limanı tesisatının 
ve >bu şirketlere ait esham ve tahvilât ile 
menkul ve gayrimenkul emvalin mubaya
ası için 

226 Kibrit inhisarı muamelâtının tedviri için 
iptidaî sermaye karşılığı 

h\ M. Emvali metruke masarifi idare ve teşkilâtı 
» İstilâ zedelere miri ormanlarından mceca-

neıı verilecek kereste bedeli 
» 134.1 senesi muvazene! umumiye 'kanunu

nun 50 ne i maddesi mucibince kaçak ik
ramiyesi 

» 1340 senesi muvazene! umumiye kanomu -
ııun 38 inci maddesi mucibince teşvik ve 
muavenet maksadile icra kılınan tenzilât 
ve muafiyet 

» Ziraat makinelerinde ve ziraatte istimal 
olunan mevaddı muşta ile ve muharrike 
ile müstahzaratı kimyeviye rüsumu 

» On senelik maaşat 
» Yurtluk ve ocaklık ve emlâki mazbuta 

mukabili maasat 

Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

İptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

150 000 
956 847 20 
207 000 
1 228 25 

86 6S9 80 
956 847 20 

179 842 56 

4 €00 000 4 600 000 

170 000 
316 000 

1 565 74 1 565 74 

70 559 39 70 559 39 

1 882 50 1 882 50 

149 445 39 149 445 39 
595 188 48 595 188 48 

1 247 36 1 241 36 

63 310 20 

27 157 44 
1 228 25 

170 000 
172 594 70 43 405 30 

U m u m î yekûn 34 301413 25 29 580 087 68 4 721325 57 

Düyunu umumiye 
231 Yüzde 4 faizli düyunu mübeddelei mü-

vahhide 
232 İkramiyeli şark demiryolu tahvilâtı 
233 Yüzde 4 faizli 1890 senesi tahvilâtı Osma

niye istikrazı 
234 Yüzde 4 faizli 1890 senesi tömbeki istik

razı 
235 Yüzde 4 faizli 1894 senesi kırk- milyon 

frank istikrazı 
236 Yüzde 5 faizli 1896 senesi istikrazı 
237 Yüzde 4 faizli 1902 senesi gümrükler is

tikraz i 
238 Yüzde 4 faizli 1903 senesi Saydi mahi is

tikrazı 

174 
168 

155 

31 

869 
072 

5-99 

124 

47 656 
112 

240 

73 

041 

892 

948 

174 
168 

155 

31 

47 
112 

869 
072 

599 

124 

656 
041 

240 892 

73 948 
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F. Tahsisatın neyi 

239 Yüzde 4 faizli Bağdat demiryolu birinci 
tertip istikrazı 

240 Yüzde 4 faizli 1904 senesi istikrazı 
241 Yüzde 4 faizli 1901 - 1905 senesi istikrazı 
242 Yüzde 4 faizli 1905 senesi teçhizatı askeri

ye istikrazı 
243 Yüzde 4 faizli Bağdat demiryolu ikinci 

tertip istikrazı 
244 Yüzde 4 faizli Bağdat demiryolu üçüncü 

• tertip istikrazı 
245 Yüzde 4 faizli 1908 senesi istikrazı 
246 Yüzde 4 faizli 1909 senesi istikrazı 
247 Yüzde 4 faizli Soma - Bandırma demir

yolu istikrazı 
248 Yüzde 4 faizli Hüdeyde - Sana demiryolu 

istikrazı 
249 Yüzde 4 faizli 1911 senesi istikrazı 
250 Konya ovası irva ve İska istikrazı 
251 Yüzde beş buçuk faizli dükler, tersane ve 

inşaatı bahriye 
252 Yüzde beş faizli 1914 senesi istikrazı 
253 1911 senesi hazine tahvilleri 
254 1912 senesi hazine tahvilleri 
255 1913 senesi hazine tahvilleri 
256 İstikraz ve hazine tahvilleri masarifi 
257 İstikrazların 'mütedahil mürettebatı sene-

viyesi 
258 Fenerler idaresi avansları 
259 Köstence kabloosu şirketi avansı 
260 Kambiyo 
261 îkramiyeli donanma piyangosu 
262 Yüzde beş faizli istikrazı dahilî 
263 27 kânunusani 1926 tarihli kanun muci

bince matlubatı hazine mukabili alınacak 
tahvilât bedeli 

264 Ziraat bankasına 21 nisaın 1340 tarihli ka
nun mucibince verilecek taksiti senevi 

265 Komusyon 
266 Düyuna! umumiye meclis ve memurini 
M. Tekâlifi milliye 
» Hükümeti sakıta düyunu 
» Iskonto T 

» Dahilî tahvilât bedeli 

Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

İptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

60 453 
77 029 
148 643 

73 948 

120 906 

133 221 
131 962 
217 860 

44 415 

25 514 
219 105 
38 285 

926 187 

20 504 

60 453 
77 029 
148 643 

73 948 

120 906 

133 221 
131 962 
217 860 

44 415 

25 514 
219 105 
38 285 

926 187 

20 504 

315 826 
500 000 

8Ö5 
000 000 
30 000 
617 984 

30 000 
1 617 984 

1 315 826 
500 000 

895 
5 000 000 

555 882 
5 470 

200 000 
67 046 

1 186 346 
10 715 
795 260 

34 
43 
49 

555 882 
4 044 

67 046 
I 186 346 

10 715 
795 260 

96 

34 
43 
49 

1 425 
200 000 

04 

Umumî yekûn 15 527 658 26 4 267 279 22 11260 379 04 
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p. Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

iptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

271 Merkez maaşatı 
272 Merkez üeuratı 
273 Vilâyat memurini maaşatı 
274 Vilâyat üeuratı 
275 Tahsisatı fevkalâde 
276 Uzaklrk ve pahalılık zammı 
277 Şimendifer ve gümrük idareleri ve yolcu 

salonları memurlarının tahsisatı maktu-
ası 
Tahsisatı maktua 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı ' 
Merkez müteferrikası 
Merkez ikramiyesi 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Vilâyat ikramiyesi 
Masarif mütenevvi a 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâıleme masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Masarifi mukannene 
Tazminatı ihbariye ve ikramiye 
Masarifi mütenevvia 
MıtharreratT umumiye, istatistik ve güm
rük anecım ilaları 
Bahrî ve berrî muhafaza vesaiti masrafı 
Muayyenat 
Alâtı vezniye ve vinçler masrafı 
Levazım ve teçhizat 

300İnşaat ve tamirat 
301 Tarife komisyonu hakkı huzuru 

Rüsumat tatbikat mektebi masrafı 
788 numaralı kanunun tatbik masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Yeni Türk harfleri gümrük resmi kar
şılığı 

F. M. Düyunu umumiye masarifi mütehakki-
kası 

278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 

296 
297 
298 
299 

302 
303 
304 
3Ö5 
306 

•iyeti umumiyesi 
86 
14 

988 
249 

2 351 
.181 

23 

10 
9 
4 
5 
17 
51 

628 
868 
236 
176 
664 80 
500 

000 
500 
000 
000 
000 
000 
500 
000 

20 000 
20 000 
125 
108 

6 
29 
54 
19 
22 

23 
404 

500 
000 
300 
000 
000 
761 84 
000 
500 

000 
000 

165 000 
25 000 
45 000 
125 000 
8 000 
10 000 
25 
171 

000 
906 19 

28 000 

200 000 

74 084 
12 
879 

021 
216 

194 286 
2 062 

77 

5 

9 
8 
2 
4 
13 
39 
11 
5 
92 
71 

2 
19 

556 
739 

081 
499 
421 
382 
808 
998 
425 
307 
748 
281 
118 
377 
79 
902 
186 

54 761 
1 
5 

13 
73 
127 
11 
40 
75 
4 
5 
20 
171 
16 

87 

038 
78İ 

168 
462 
005 
367 
104 
805 
959 
970 
795 
906 
331 

980 

51 
78 
60 
14 
8 
85 

59 
98 
62 
97 
97 

55 
30 
50 

27 
60 
50 
61 
86 
84 

37 

23 
87 
90 
97 
90 
95 

16 
19 
63 

4 

12 
2 

109 

543 
846 
019 

54 889 
289 
103 

17 

1 

107 
760 

918 
0 

578 
617 
191 
2 

4 074 
11 
8 
14 
33 
36 

3 
9 

17 
16 

9 
330 
37 
13 
4 
49 
3 
4 
4 

11 

1.12 

692 
251 
719 
381 
622 
220 
097 
813 

962 
718 

831 
537 
994 
632 
895 
194 
041 
mo 
204 

668 

019 

49 
22 
40 
86 
72 
15 

41 
2 
38 
3 
3 

45 
70 
50 

73 
40 
50 
39 
14 

63 

77 
13 
10 
3 
10 
05 

84 

37 

96 

Yekûn 5 627 040 03 4 296 964 33 1 330 075 70 
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F. Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
l i r a 

311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 

334 
335 
336 

Tapu ve kadastro müdüriyeti umumiyesi 

Merkez maaşatı 
Merkez ücuratı 
Vilâyat memurini maşaitı 
Vilâyat memurini ücuraıtı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahakkk zammı 
Tahsisatı maktua 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Masarifi mukannene 
Kadastro ve tahdit heyetleri masarifi 
İstinsah masrafı 
Tahriri basit tecrübe masrafı 
Kadastro ve tapu mesaha mektobi mas
rafı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

30 740 
33 000 

156 832 
1 46 260 

454 917 
35 291 

500 
1 500 
2 900 
1 400 
4 000 
9 500 
2 400 

27 050 
50 800 

100 
150 

6 000 
400 

390 460 
23 000 

1 000 

19 000 
6 000 

30 487 
31 627 

144 801 
45 708 

412 730 
25 450 

5U0 
1 147 
2 670 

643 
3 176 
7 455 
1 943 

22 845 
47 723 

44 
29 
28 

181 
369 494 

19 040 
' 

15 871 
4 781 

30 783 09 8C 783 
21 800 XI 985 

341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 

351 
352 

Umumî yekûn 1 355 783 09 1 235 150 

Dahiliye vekâleti 

Vekil tahsisatı 4 800 
Merkez memurini maaşatı 54 576 
Merkez ücuratı 17 100 
Vilâyat memurini maaşatı 636 668 
Vilâyat ücuratı 483 588 
Tahsisatı fevkalâde 1 522 988 
Uzaklık ve pahalılık zammı 190 000 
Makam tahsisatı 149 760 
Tahsisatı maktua 600 
Mülkiye mektebi mezunlarına kanun 
mucibince verilecek avans 2 000 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 3 080 
Merkez levazımı 7 500 

4 
5L 
9 

624 

800 
720 
419 
163 

447 530 
375 
103 
147 

2 
6 

631 
320 
320 
600 

410 
537 
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F. 

353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 

372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 

379 
380 
381 
382 
383 
384 
M. 

391 
392 
393 
394 
395 

Tahsisatın nevi 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafı 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Masarifi mukannene 
Devir harcırahı 
Nevahi müdürleri hayvan yem bedelleri 
Hapishaneler masarifi nakliye masrafı 
Hapishaneler masarifi 
Nüfus idareleri masrafı 
Tahsisatı mesture 
Avrupa harcırahı 
Tahsil ve staj için Avrupaya gönderile
cek talebe ve memur masrafı 
Tatbikat kursu masrafı 
Maaş 
Müstahdemin ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Makam tahsisatı 
Umumî müfettişlik maiyetinde istihdam 
olunacak devair memurlarrnm tahsisatı 
maktuası 
Harcırah 
Masarifi idare 
Otomobil ve vesaiti nakliye masrafı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Telefon tahsisatı 

Umumî yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

3 000 
3 500 

16 500 
50 500 
18 500 
47 300 

170 000 
2 100 
3 000 

199 000 
500 

48 000 
45 000 
12 700 

1 141 000 
8 000 

120 000 
7 500 

10 000 
8 500 
8 400 

20 700 
10 410 
5 059 

23 880 

14 640 
10 000 
12 000 
22 400 
25 000 
77 669 61 
50 000 

1 765 92 

5 269 184 43 

Tediyal 
Lira 

1 916 
3 495 

15 359 
40 517 
16 788 
33 766 

137 639 
777 
862 

2 
31 079 
32 915 

580 
1 040 690 

4 887 
120 000 

5 000 

1 088 
4 000 
5 957 

17 830 
8 044 
4 051 

21 868 

13 936 
6 793 
6 982 

19 168 
23 520 
77 669 
26 530 

0 

4 497 177 

Posta ve telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

Merkez maaşatı 
Merkez ücuratı 
Vilâyat memurini maaşatı 
Vilâyat ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 

65 208 
4 800 

797 412 
183 060 

2 285 638 

61 568 
4 668 

768 878 
164 644 

2 259 753 

V 

K. 

05 
80 
97 
15 
63 
88 
96 
10 
90 

08 
23 î 
36 
40 
93 
90 

n ; 
26 
47 ! 
75 
16 
91 \ 

82 
95 
78 
60 
30 
6 " 
20 

"03 

TL ' 
88 ' 
59 
60 
53 

İptali 
lâzrmgelen 
Lira 

1 803 
4 

1 140 
9 982 
1 711 

13 533 
32 360 
1 322 
2 137 

199 000 
497 

16 920 
12 034 
12 119 

100 309 
3 112 

2 500 

8 911 
4 500 
2 442 
2 869 
2 365 
1 007 
2 011 

703 
3 206 

• 5 017 
3 231 
1 479 

23 469 
1 765 

772 007 

3 639 
131 

28 533 
18 415 
25 884 

K. 

95 
20 

3 
85 
37 
12 
4 

90 
10 

92 
77 
64 
60 
07 
10 

29 

74 
53 
25 
84 
09 

18 
02 
22 
40 
70 

80 
92 

~ÎÖ 

21; 
12 
41 
40 
47 

396 Uzaklrk ve pahalılık zammı 171 177 126 362 87 44 814 IS 
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397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 

415 
416 
417 
418 

419 
420 
421 
422 
423 
724 
425 
426 
M. 

431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 

', '• i 
Tahsisatın nevi 

Tahsisatı maktua 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Merkez ikramiyesi 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Vilâyat ikramiyesi 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Masarifi mukannene 
Posta masrafı 
Telgraf ve telefon masarifi 
Telsiz telgraf ve telefon malzeme ve iş
letme masrafı 
Vesaiti nakliye masrafı 
Kıymetli evrak 
Sai ücreti ve pul bedelleri 
Berayi ihtisas Avrupaya gönderilecek me
murin ücurat ve harcırahı 
Kurslar masrafı 
Ebniye tamir, inşa ve iştirası 
Telgraf fabrikası masrafı 
Telgraf mektebi masrafı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Avrupa harcırahı 
Düyunu umumiye masarifi muhakkı-
kası 

Umumî yekûn 

Emniyeti umumiye 

Merkez maaşatı 
Merkez ücuratı 
Vilâyat memurini maaşatı 
Vilâyat ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Muhassasat 
Lira K. 

500 
1 500 
9 000 
2 500 
1 000 

37 000 
95 000 
47 000 

6 000 
165 000 
115 800 

2 000 
1 000 

500 
184 500 
649 500 
415 000 

148 000 
37 000 

2 500 
12 000 

8 000 
9 000 

20 000 
40 000 

6 000 
10 000 
46 418 27 
8 000 
4 200 

5 591 213 ~27 

Tediyal 
Lira 

500 
1 494 
6 608 
1 812 
1 000 

35 197 
89 247 
39 137 
5 885 

153 511 
107 380 

1 275 
558 

182 195 
612 625 
349 078 

144 138 
29 687 

2 125 
7 114 

7 211 
7 968 

19 781 
39 246 
5 585 
8 965 

46 418 
6 954 
4 200 

5 302 783 

müdüriyeti umumiyesi 

15 166 
3 240 

1 055 058 
46 788 

2 749 280 
121 000 

500 
450 

14 170 
3 106 

1 015 196 
. 44 740 
2 617 321 

83 643 
500 
443 

K. 

04 
66 
19 

95 
50 
03 

63 
11 

33 

61 
24 

99 
13 
95 
82 

59 
40 
53 
65 
60 
77 
27 
88 

li 

9 
99 
23 , 
57 ' 
19 
98 

66 

İptali 
lâzımgelen 
Lira 

5 
2 391 

687 

1 802 
5 752 
7 862 

115 
11 488 
8 419 

725 
441 
500 

2 304 
36 874 
65 922 

3 861 
7 312 

374 
4 885 

788 
1 031 

218 
753 
414 

1 034 

1 045 

* 

288 480 

985 
> 133 
t 39 861 

2 047 
131 958 
37 356 

6 

K. 

96 
34 
81 

05 
50 
92 

31 
89 

67 

39 
76 

01 
87 
05 
18 

41 
60 
47 
35 
40 
23 

12 

11 

91 
1 

77 
43 
81 
2 

34 
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439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 

457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 

Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

îptaİi 
lâzımgelen 
Lira K. 

Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı. 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrik ası 
Vilâyat ikramiyesi 
Masarifi mütcnevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme ımasrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Levazım 
Masarifi mütenevvi a 
Vesaiti nakliye 
Polis telefonları masrafı 
Polis karakollarının tamirat masrafı 
İstihbarat masrafı 
Polis mecmuası tabiye ve masarifi mü
teferrikası 
Mükâfatı ııaktiye 
Ecnebi mütehassısı 
Polis mektepleri masrafı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Oeçen vsenn düyunu 
Eski seneler düyunu 
Avrupaya staj için gönderilecek memu
rin masarifi 

1 300 
1 300 
S 000 
43 000 
4 500 
l 000 

58 600 
60 000 
3 250 
6 000 
320 

244 000 
4 400 
26 000 
5 000 
10 000 

366 000 

2 500 
12 000 
5 000 
6 000 
2 000 
5 868 27 
1 000 

5 000 

1 190 
1 059 
7 882 

39 894 
3 033 
989 

39 591 
47 927 
2 833 
3 746 

220 091 
2 836, 
20 62* 
4 121 
9 719 

366 000 

2 075 
9 802 
2 653 
3 955 
1 8U 
5 868 
427 

5* 
45 
96 
49 
30 
50 
76 
73 
55 
93 

45 , 
"9 
18 
9 o 
57 

S 

27 
97 
45 
27 
87 

o 

1 

1.9 

109 
240 
117 
105 
461 
10 
008 

12 072 
416 

2 253 

23 
1 
5 

2 
2 
2 

5 

320 
908 
563 . 
371 
878 
280 

424 
198 
346 
044 
186 

572 

000 

46 
55 
4 
51 
70 
50 
24 
27 
45 
7 

55 
, 41 
82 
07 
4:5 

51 

7-"> 
53 
55 

13 

Umumî yekûn 4 873 510 27 4 577 271 96 296 238 31 

Jandarma umum kumandanlığı 

471 
472 
473 

474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 

Maaşatı umumiye 
_ Ücurat 
812 numaralı kanun mucibince 
zamlar 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Tavin zammı 
Merkez mefruşatı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 

verilecek 

1 734 320 
26 997 

426 194 
1 217 309 
202 515 

500 
194 940 

250 
2 500 
500 

65 000 
128 000 
20 000 
87 200 

1 649 237 
17 597 

386 037 
1 128 572 
168 789 

500 
183 443 

231 
2 497 
500 

14 547 
122 800 
18 031 
66 180 

OL* 

•>1 
• > 1 

75 

19 
80 
74 

74 
02 
74 
70 

85 082 
9 399 

40 157 
88 737 
33 725 

11 496 
18 
2 

50 452 
5 199 
1 968 
20 719 

48 
69 

25 

81 
20 
26 

26 
98 
26 
30 
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F. Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

İptali 
Tediyat lâzımgelen 
Lira K. Lira K. 

485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 

496 
497 
498 
499 
500 
501 

F.M. 

Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
İkramiye ve mükâfatı naktiye 
Masarifi mukannene 
Masarifi mütenevvia 
Tayinat 
Teçhizat 
Vesaiti nakliye masrafı 
Staj için Avnıpaya gönderilecek zabi-
tan harcıra*hı 

Jandarma mektepleri masrafı 
Matbaa masrafı 
İmalâthane ve depboylar masrafı 
912 numaraalı kanunun tatbik masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Karakol inşaatı için teberru olunan 

240 000 
2 196 
2 100 

900 
33 000 

100 
244 404 

5 548 962 
763 800 
31 300 

3 000 
10 000 

500 
1 590 

10 000 
57 339 

1 000 
4 532 

162 991 
1 873 

555 
0 

19 359 
0 

166 514 
5 255 490 

726 962 
27 412 

2 658 
9 955 

500 
1 585 
1 121 

80 57 339 
685 

0 

36 ^ 
7 

72 s 

25 » 

34 ') 
64 
35 i 
76 

35 ' 
0 9 " 

13 . 
33 -t 
80 -; 

33 

77 008 
323 

1 544 
900 

' 13 640 
100 

77 889 
293 471 
36 837 

3 887 

341 
44 

0 
4 

8 878 
2 0 

314 
4 532 

64 

28 

75 

66 
3ü 
65 
21 

65 
91 

87 
67 

67 

Umumî yekûn 11060 948 80 10194270 99 866 677 84 

İskân müdüriyeti umumiyesi 

511 Merkez maaşatı 
512 Merkez ücuratı 
513 Vilâyat memurin maaşatı 
514 Vilâyat ücuratı 
515 Tahsisatı fevkalâde 
516 Uzaklık ve pahalılık zammı 
517 Tahsisatı maktua 
518 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
519 Merkez levazımı 
520 Merkez müteferrikası 
521 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
522 Vilâyat levazımı 
523 Vilâyat müteferrikası 
524 Masarifi mütenevvia 
525 Harcırah 
526 Resmî telefon masrafı 
527 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
528 Dahilî resmî telgraf ücretleri 
529 Masarifi mukannene 
530 İskân masrafı 
531 Tavizat 
532 İnşaat ve tamirat 
533 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

12 870 
4 500 
55 312 
12 360 
135 622 
15 239 

500 
800 

5 500 
1 000 
1 000 
11 000 
1 500 
19 180 
30 000 

750 
1 000 
29 000 

300 
211 000 
90 000 
218 000 
12 000 

12 713 
4 486 

52 891 
12 163 

128 708 
13 823 

499 
716 

2 028 
461 
824 

5 432 
849 

10 980 
18 874 

16 
2 

105 529 
69 684 

166 411 
8 939 

19 
09 * 
23 ' 
29 ' 
60 
36 * 
98 
03 '« 
11 T 

32 
65 
04 
39 
93 
19 
50 
65 

67? 
ıs n 
31^ 
85 

156 
13-

2 4*20 
196 

6 913 
1 415 

83 
3 471 

538 
175 

5 567 
650 

8 199 
11 125 

733 
997 

29 000 
300 

105 470 
20 315 
51 588 

3 060 

8: 
91 
77 
71 
40 
64 
02 
97 
89 
68 
35 
96 
61 
07 
81 
50 
35 

33 
82 
69 
15 
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\ 

F. 

571 
572 

Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

İptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

534 
535 

541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 

554 
555 
556 
557 
558, 
559 
560 
561 
562 
563 

564 
565 
566 
567 

568 
569 
570 

Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

Umumî yekûn 

25 000 
125 000 

1 018 433 

Hariciye vekâleti 

Vekâlet tahsisatı 
Maaşat 
Ücurat 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zamanı 
Tahsisatı ınaktua 
Temsil tahsisatı 
Hayat pahalılığı ve kambiyo karşılığı 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Vekâlet otomobili masrafı 
Elçilikler için mubayaa olunacak otomobil 
bedeli 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah ve kuriye masrafı 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Tahsisatı daime 
Masarifi mütenevvia 
Tahsisatı mesture 
Müsafirini ecnebiye otomobil masrafı 
KJongre, konferans, komisyonlar ve mu
vakkat siyasî heyetlerle beynelmilel te-
messükât tercüme ve tabı masrafı 
Muhtelit hakem mahkemeleri masrafı 
Muhtelit mübadele komisyonu masrafı 
Tahdidi hudut komisyonları masrafı 
senesi bütçesinde karşılığı olmayan mü-
tehakMk düyun 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

4 800 
147 460 
79 452 
91 485 
54 860 
10 500 
70 720 

1 614 722 
105 000 
93 000 
28 000 

9 500 

30 000 
356 000 
155 000 

3 500 
125 000 

5 000 
44 000 

158 000 
60 000 
12 000 

115 000 
130 000 
180 000 
20 000 

85 025 
8 500 

362 232 
150 636 

15 390 
83 791 

715 217 

4 412 
134 950 

73 132 
82 304 
46 746 
10 ööü 
64 119 

1 570 518 
69 786 
31 297 
17 091 
9 262 

13 250 
256 309 
118 348 

1 169 
29 086 

18 215 
129 052 

60 000 
10 341 

99 402 
91 826 
95 663 
18 090 

84 497 
3 956 

64 362 232 
131 769 

20 
06 

82 

60 
12 
51 
64 
4 

29 
39 
41 
45 
59 
30 
22 

22 
65 
63 
57 

26 
22 

65 

82 

48 

63 
62 
64 
92 

9 609 
41 208 

303 215 

387 
12 509 

6 319 
9 180 
8 113 

149 
6 600 

44 203 
35 213 
61 702 
10 908 

237 

16 750 
99 690 
36 651 
2 330 

95 913 
5 000 

25 784 
28 947 

1 658 

15 597 
38 174 
84 336 

1 910 

527 
4 543 

18 866 

80 
94 

"Îİ 

40 
88 
49 
36 
96 
71 
61 
59 
55 
41 
70 
78 

78 
35 
37 
43 

74 
78 

35 

18 

52 

37 
38 

08 

Umumî yekûn 4 309 392 64 3 637 183 87 672 208 77 

Ücurat 

Matbuat müdüriyeti umumiyesi 

8 070 6 709 
5 400 5 230 20 

1 361 
169 80 



_ 2 9 -

F. 

573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 

F. 

591 
592 

593 
594 
595 
596 
597 

598 
599 

600 
601 
602 
\m 
604 ' 

605 
606 
607 
608 
609 
610 

Tahsisatın nevi 

Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi ımütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Neşriyat ve telifat 
Ajans tahsisatı 
Ajans telgraf ücreti 

• ' - ' • : ^ ; H 

Muıhassasatnı nevi 

Vekil tahsisatı 
Merkez memurları ma-
aşatı 
Merkez ücuratı 
Vilâyat memurin maaşatı 
Vilâyat ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık 
zammı 
Tahsisatı maktua 
Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Merkez ikramiyesi 
Vekâlet otomobil masrafı 
Vilâyat mefruşat ve de
mirbaşı 
Vilâyat levazımı • 
Vilâyat müteferrikası 
Vilâyat ikramiyesi 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 

Umumî yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

Muhassasat 
Lira 

11 835 
7 220 

500 
1 000 
2 100 
1 650 
5 900 

500 
100 
200 

1 300 
33 000 

150 000 

K. 

210 000 

438 775 

Tediyat 
Lira 

Sıhhiye vekaleti 

4 800 

39 384 
39 300 

311 840 
206 100 
687 485 

e* 
104 400 

600 
i '. '"*• ' ' 

24 450 
5 000 
2 500 
2 000 
3 500 

13 000 
14 000 
7 720 
2 000 

25 400 
86 500 

1 200 

4 800 

35 100 
37 205 

268 942 
190 007 
583 585 

| » F * ' İ C 

76 299 
600 

10 800 
4 845 
2 400 
2 000 
3 482 

1 

11 826 
11 364 
4 363 
1 992 

22 419 
49 718 

299 

K. 

I 

64 * 
09 i 
98 i 
46' 
20 : 

< 
13 

24 t 
43 1 
70: 

91 

92-
18 
74-• 
50 
40 
84 
45 ' -

Tediyat 
Lira 

11 183 
6 801 

500 
996 

1 591 
1 633 
5 550 

500 

199 

31 192 
150 000 

88 602 

310 690 

K. 

36 
44 

57 
84 
12 
41 

32 

54 

63 

"İİ 

Âti seneye 
devnolunan 

Lira K. 

İptali 
lâzrmgelcn 
Lira 

651 
618 

3 
508 
16 

349 

100 

1 300 
1 807 

121 397 

128 084 

İptali 
lâzrmgele: 
Lira 

4 282 
2 094 

42 897 
16 092 

103 899 

28 100 

13 649 
154 
99 

17 

1 173 
2 635 
3 356 

7 
2 980 

36 781 
900 

E. 

64 
56 

43 
16 
88 
59 

68 

46 

37 

~57 

a 
K. 

36 
91 
02 
54 
80 

87 

76 
57 
30 

09 

28 
82 
26 
50 
60 
16 
55 
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F. Muıhassasatın nevi 
Muhassasat Tediyat 

Lira K. Lira K. 

Âti seneye iptali 
devrolunan lâznngelen 

Lira K. Lira K. 

611 

612 

613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 

620 
621 

622 
623 

624 

625 

Ücretli muhabere ve mü-
kâleıme masrafı 
Dahilî resmî telgraf üc
reti 
Masarifi mukannene 
Emrazı sariye mücadelesi 
Sıtma mücadelesi 
Masarifi mıütenevvia 
Yem bedeli 
Vesaiti nakliye masrafı 
inşaat, tamirat, tesisat 
ve istimlâk 
Ecnebi mütehassısları 
Avrupaya gönderilecek 
eüıbba 
Muavenet 
Hıfzıssıhhai u mu mi ye 
masrafı 
Muaveneti içtimaiye mas
rafı 
Ecnefoi memleketler har-
cirahı 

1 800 

4 500 
300 

225 000 
520 000 
22 000 
79 000 
3 500 

912 

78 
199 152 
518 127 
20 268 
63 667 
1 642 

111 429 18 81 650 
5 600 

20 000 
6 301 

82 500 

753 200 

22 500 

5 536 

14 232 
6 300 

79 137 

745 398 

77 

54 
67 
65 
28 
35 
80 

97 7 
58 

49 

15 

03 

- 887 

4 500 

25 
1 
1 

15 
1 

156 18 22 

5 

O 

1 

22 

221 
847 
872 
731 
332 
857 

622 
63 

767 
1 

362 

801 

500 

23 

46 
33 
35 
72 
65 
20 

03 
42 

51 

85 

97 

3 438 809 18 3 058 161 09 7 156 18 373 491 91 

iptali 

F. 

631 
632 
633 
6&4 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 

Tahsisatın nevi 

Vekil tahsisatı 
Merkez memurini maaşatı 
Merkez ücuratı 
Viiâyat memurini maaşatı 
Viiâyat ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılfk zammı 
Tahsisatı maktua 
Hükkâm tahsisatı maktuası 
Merkez mefruşat ve demirtbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafı 
Viiâyat mefruşat ve demirbaşı 
Viiâyat levazımı 
Viiâyat müteferrikası 

Muhassasat 
Lira K. 

Adliye vekâleti 

4 800 
189 466 

93 164 
1 123 944 

133 560 
2 6.15 384 

151 214 
600 

605 440 
10 000 
10 000 

3 000 
9 500 

42 000 
116 000 
12 500 

Tediyat 
Lira 

4 800 
179 565 

91 802 
1 079 852 

121 657 
2 480 010 

144 601 
600 

575 993 
9 996 
9 183 
2 904 
9 395 

40 659 
91 i)21 
10 559 

K. 

55 
28 
40 
92 
97 
64 

47 
48 
09 
37 
60 
44 
45 
42 

lâzımgelcn 
Lira 

9 900 
1 361 

44 091 
11 902 

135 373 
6 612 

29 446 ' 
3 

816 
95 

104 
1 340 

24 978 
1 940 

K. 

45 
72 
60 
08 
03 
36 

53 
52 
91 
63 
40 
56 
55 
58 
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F. 

647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 

657 
658 
659 
660 

661 
662 
663 

F. 

671 
672 

673 
674 

675 
676 
677 

678 
679 
680 

681 
682 
683 
684 

Tahsisatın nevi 

Masarifi mütenevvi a 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Masarifi mütenevvia 
Vesaiti nakliye masrafı 
Avrupadaki talebe masarifi 
İhzari kavanin masarifi 
Telif, tercüme, cem ve tabı kavanin mas
rafı 
Avrupa harcırahı 
Leylî hukuk mektebi 
Meslek mektebi 
Hukuk ve meslek mektebi 
muhtaçlarına yardım 
788 numaralı kanunun tatbik 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler 

Muhassasatm nevi 

Vekil tahsisatı 
Merkez memurları maa-
şatı 
Merkez ücuratı 
Vilâyat memurin maa-
şatı 
Vilâyat ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 1 
Uzaklık ve pahalılık zam
mı 
Tahsisatı maktua 
Makam ücreti 
Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Merkez ikramiyesi 
Vekâlet otomobili masa
rifi 

talebesinin 

: masrafı 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

Muhassasat 
Lira 

81 850 
161 500 

1 300 
1 000 
9 000 

101 000 
2 500 

20 150 
4 000 

10 000 
2 850 

56 000 
1 250 

5 000 
32 000 
30 743 
18 700 

5 659 415 

Tediyat 
Lira 

Maarif vekaleti 

4 800 

48 
39 

872 
683 
552 

141 

59 

4 
6 
4 
3 

3 

636 
060 

312 
236 
615 

000 
600 
880 

500 
750 
700 
000 

500 

4 412 

47 233 
36 127 

777 841 
609 874 

1 347 830 

105 744 
600 

52 995 

4 367 
6 643 
4 341 
3 000 

3 290 

K. 

78 

78 5 

K. 

60 . 

36 
48 

76 
54 f 
6 7 ' 

94 

04 i 

88 ' i 
50^; 
32 ^ 

\ 

20 3 

Tediyat 
Lira 

73 597 
144 651 

544 
46 

86 873 
2 499 . 

19 416 
3 988 

7 259 
1 585 

55 490 
408 

4 750 
25 173 
SO 743 
16 582 

326 516 

K. 

53 
60 
75 
89 

İ70 
53 
19 

71 
50 
90 
52 

6 2 . 
78 
27 

57 

Ati seneye 
Devrolunan 

Lira K. 

İptali 
lâzımgelen 
Lira 

8 
16 

9 
14 

o 

1 

6 

2 

252 
848 
755 
953 
000 
L26 

733 
12 

740 
264 
509 
341 

250 
526 

117 

332 899 

tptali 
lâzımgelen 

Lira 

1 
2 

387 

402 
932 

94 470 
73 

204 

35 

6 

361 
784 

255 

884 

132 
106 
358 

209 

K. 

47 
40 
25 
11 

30 
47 
81 

29 
50 
10 
48 

38 

73 

î̂ 

ı 
K. 

40 

64 
52 

24 
46 
33 

06 

96 

12 
50 
68 

80 
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F. Muhassasatın nevi 

085 Vilâyat mefruşat ve de
mirbaşı 

686 Vilâyat levazımı 
687 Vilâyat müteferrikası 
688 Vilâyat ikramiyesi 
689 Masarifi mütenevvia 
690 Harcırah 
691 Resmî telefon masarifi 
692 Ücretli mııhaıbere ve mü-

kâleme masarifi 
693 Dahilî resmî telgraf üc

reti 
694 Masarifi mukannene 
695 Teışvik ve muavenet 
696 Telif at ve neşriyat 
697 Sanayii nefise encümeni 

masarifi ve hakkı hu
zur 

698 Tarih encümeni masari
fi ve hakkı huzuru 

699 Ecnebi mütehassısları 
700 Lise, orta ve muallim 

mektepleri ecnebi mual-
; 1 imleri ücret ve harcırah

ları 
701 Avrupa da talebe tahsil 

masarifi 
702 Beynelmilel kongre, ser

gi ve müsabakalar masa
rifi ve ilmî tetkik seya
hatleri 

703 tik ve orta tedrisat mu
allimler kursları masa
rifi 

704 Avrupa harcırahı 
705 Türk dili masarifi 
706 Asarı atika tetkik masa

rifi 
707 823 ve 1087 numaralı ka

nunlar mucibince mektep 
kitaplarının tabı masa
rifi 

708 İlmî ve meslekî kitap ve 
mecmualar neşri mütc-
davil sermayesi 

709 Mektepler masarifi 

• - i *• 

Muhassasat 
Lira 

4 500 
8 000 
3 800 
10 000 
34 850 
71 000 
1 750 

• 
K. 

Tediyat 
Lira 

4 209 
6 695 
2 864 
9 761 
28 970 
62 899 
1 088 

K. 

07 
47 
03 
74 
25 
82 
45 

Âti seneye 
devrolunan 
Lira K. 

tptali 
lâzııngelen 
Lira K. 

290 93 
l 304 53 
935 97 
238 26 

5 879 57 
8 700 18 
661 55 

3 ÜOO 

1 500 

9 000 
54 000 

90 000 

180 000 

10 000 

247 79 

12 000 
200 

76 000 
46 000 

48 510 
36 622 

64 
38 

1 496 

8 99,9 43 
51 785 03 

82 952 93 

177 580 45 

10 000 

25 000 
9 500 
10 000 

2 200 

21 955 
8 690 
9 574 

1 760 

15 
84 
38 

42 

44 747 40 44 633 92 

1 752 21 

12 000 
200 

27 189 36 
9 377 62 

57 
2 214 97 

7 047 07 

2 419 55 

100 000 
1 739 500 

100 .»'»0 
1 711 239 76 

3 044 85 
809 , 16 
425 62 

439 58 

113 48 

28 260 24 
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710 
711 
712 
713 
714 

715 
716 
717 

718 

^.M. 

» 

» 

Muhassasatın, nevi 

Müesseseler masarifi 
Prevantoryum masarifi 
Levazımı tesisiye 
İnşaat ve tamirat 
788 numaralı kanunun 
tatbik masarifi 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Meslek mektepleri masa
rifi 
Yeni Türk harflerinin is
tilzamı eylediği masarif 
819 numaralı kanun mu
cibince muallim mektep
lerine muavenet 
1229 numaralı kanun mu-
eiıbinee şehir ve köy ya
tı mektepleri 
1023 huni aralı kanun mu
cibince pansiyonlar .ma
sarifi 

Muhassasat 
Lira 

80 000 
30 000 

182 000 
313 000 

12 000 
41 845 

3 616 

788 000 

464 000 

2 909 SS9 

925 000 

292 064 

K. 

93 

27 

75 

Tediyat 
Lira 

74 610 
29 999 

166 733 
299 8S9 

10 383 
41 845 

2 550 

258 168 

312 580 

1 630 504 

782 937 

288 108 

K. 

74 •-
90 ' : 
80" 
17;, 

49 3 
93 • 
28: - ' 

17 n. 

49 r6 

52 \\ 1 

26 n 

2 9 '•', 

Ati seneye 
devrolunan 

Lira 

-

279 

142 

• 

384 

062 

K. 

75 

74 

İptali 
lâzımgelen 

Lira K. 

5 389 

15 266 
13 160 

1 616 

1 065 

259 831 

151 419 

3 95b 

26 
10 
20 
83 

51 

72 

83 

51 

46 

F. 

721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
228 
729 

730 
731 

732 
733 
734 

Umumî yekûn 12 012 552 35 9 605 503 28 1 421 447 49 985 601 58 

Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

İptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

Nafıa vekâleti 

Vekil tahsisatı 
Merkez maaşatr 
Merkez ücuratı 
Vilâyat memurini maaşatr 
Vilâyat ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
İhtisas ücreti maktuası 
DemiryoUar ve nıüessesatr nafıa komi
serleri ücuratı maktuası 
Tahsisatı maktua 
Mühendis mektebi mezunlarına 1216 nu
maralı kanun mucibince verilecek 
avans 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 

4 800 » 
31 Ö20 ' 

103 360 ' 
165 396 ^ 
238 420 > 
330 999 '* 

76 075 r 

16 800 > 

7 080 .' 
600 ';; 

1 600 \ 
26 0O0 "4 
6 500 
3 500 

4 800 
28 615 
76 302 
127 691 
147 ili 
259 445 
43 751 
14 765 

6 456 
600 

85 
64 
41 
53 
45 
89 
92 

78 

3 004 
27 057 
37 704 
91 308 
71 553 
32 323 
2 034 

15 
:i6 
59 
47 
55 
11 
08 

25 487 67 
3 425 47 
3 343 14 

623 22 

1 600 
512 33 

1 074 53 
156 86 
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735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 

747 
748 
749 

750 
751 
752 
753 

754 
755 
756 

757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 

764 

765 

Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

İptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

771 
772 
773 

Vekâlet otomobil masrafı 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Masarifi mukannene 
Istikşafat 
Yollar ve büyük köprüler inşaat ve müs
tacel tamiratı masrafı 
Sular 
Levazım ve alâtı mütenevvia 
Kütüp ve resaili fenniye esmanı ve mü
kâfatı 
Ecnebi mütehassısları ve tercümanları 
Avrupaya gönderilen talebe masrafı 
Cemiyeti Akvam komiserinin tahsisatı 
Fennî kongreler ve şirketlerle müzakere 
komisyonu masrafı 
Avrupa harcırahı 
Konya ovası sulama idaresine muavenet 
Reji jeneral şirketine itilâfname mucibin
ce tediye edilecek 1928 taksiti 
Limanlar ve demiryolları 
Mektepler masarifi 
Van gölü 
788 numaralı kanun un tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Seneleri bütçelerinde karşılığı olmayan lâ-
zionüttediye düyun 
Yüksek mühendis mektebi tahsisatı mak-
tuası 
Van gölü seyrisefain idaresi için Van vilâ
yeti idarei hususiyesine muavenet 

10 100 
17 500 
8 000' 
2 500 
38 300 
58 000 
.1 100 
1 000 
5 500 
300 

50 000 

1 075 000 
555 900 
15 800 

4 000 
6 000 
14 000 
11 000 

2 500 
10 000 
23 000 

79 363 
29 155 000 

79 305 

7 000 

9 
15 
2 

34 
38 

37 

873 
531 
9 

3 

11 
7 

1 
2 
23 

79 

702 
210 
617 
896 
124 
200 
837 
467 

308 

960 
990 
770 

639 
623 
720 
619 

600 
173 
000 

362 
29 058 342 

58 

106 251 47 106 
14 760 

12 000 

244 000 

58 120 

352 

679 
251 

10 802 

9 

244 

58 

064 

OOO 

120 

60 
04 
23 
72 
16 
45 
90 
31 

08 

14 
11 
05 

29 
03 
24 
27 

36 

65 
86 
85 

19 
47 
10 

90 

397 
2 289 
5 
1 
4 
19 

5 

12 

201 
23 
6 

5 
2 
3 

7 

96 
20 

6 

3 

3 

382 
603 
175 
799 
262 
532 
500 
300 
691 

039 
909 
029 

360 
376 
279 
380 

900 
826 

657 
952 

320 

957 

335 

40 
96 
77 
28 
84 
55 
10 
69 

92 

86 
89 
95 

71 
97 
76 
73 

64 

35 
14 
15 

81 

90 

10 

Yekûn 32 678 449 47 31974 233 75 704 215 72 

İktisat vekâleti 

Vekil tahsisatı 
Merkez maaşatı 
Merkez ücuratı 

774 Vilâyat memurini maaşatı 

4 800 
61 080 
54 820 
485 456 

4 000 
59 641 24 
51 421 43 
435 856 26 

1 438 76 
3 398 57 
49 599 74 
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F. Tahsisatın nevi 

775 Vilâyat üeuratı 
776 Tahsisatı fevkalâde 
777 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
778 Uzaklık ve pahalılık zammı 
779 Tahsisatı maktua 
780 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
781 Merkez levazımı 
782 Merkez müteferrikası 
783 Vekâlet otomobil masrafı 
784 Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 
785 Vilâyat levazımı 
786 Vilâyat müteferrikası 
787 Vilâyat ikramiyesi 
788 Masarifi mütenevvia 
789 Harcırah 
790 Resımî telefon masrafı 
791 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
792 Dahilî resmî telgraf ücreti 

793 Masarifi mukannene 
794 Mümessillikler masarifi umumiyesi 
795 Tedavi ve ıslah 
796 Teşvik 
797 Amenajman ve teşcir 
798 Arteziyen 
799 Masarifi mütenevvia 
800 Beynelmilel müessesata hissei iştirak ma

sarifi 
801 Telifat, tetkikat, neşriyatı ilmiye, iktisa

dî haritalar, asar tercüme ve tab mereti 
ve istihbarat masrafı 

802 Levazım ve alâtı fenniye 
803 Ecneıbi mütehassısları 
804 Türkiyede ve ınemali'ki ecnebiyede tahsil 

ettirilmekte olan talebe masarifi 
805 Dahilde ve hariçteki sergilere iştirak ma

sarifi 
806 341 senesinde Şam çekirge kongresine iş

tirak edecek murahhasları istihkakı 
807 Orman mektebi âlisi masarifi 
808 Ziraat mektepleri ve müessasatı masarifi 
809 Baytar mektebi ve müessesatı masarifi 
810 Diştofajin darülistinzan 
811 1109 numaralı kanun mucibince tesis olu

nan enstitüler ve âli mektepler masarifi 
umumiyesi 

812 Ticaret ve maadin mektepleri 

Muhassasat 
Lira K. 

445 014 78 
1 214 893 

47 100 
103 600 
1 200 
6 000 
8 300 
4 200 
9 500 
9 000 
20 500 
11 500 
2 000 

100 450 
168 000 
1 600 
4 500 
21 500 
7 000 
25 000 
372 000 
7 000 
77 000 
1 600 
5 000 

Tediyat 
Lira 

386 942 
1 073 581 

47 088 
80 455 
1 200 
5 807 
6 970 
4 105 
9 335 
8 410 
13 129 
7.':?44 
1.110 

78 084 
138 639 

1 013 
1 835 

3 573 
13 856 

329 708 
3 907 

49 917 
395 

4 465 

20 500 15 253 

15 000 
6 000 

104 00O 

126 000 

18 000 

2 300 
36 00U 

501 830 
245 900 
20 000 

500 000 
125 000 

10 155 
4 708 

100 488 

123 680 

17 606 

34 742 
422 211 
227 360 
19 224 

317 281 
123 025 
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Tahsisatın nevi 

813 Zonguldak tahlilhanesi 
814 Ticaret ve sanayi »müzesi 
815 Kreğli havzai fa-hm iyesi masrafı 
816 Maadini saire 
817 788 numaralı kanunun tatbik masrafı 
818 Gecen sene düyunu 
819 Eski seneler düyunu 
820 Ziraat makinlerinde ve ziraatte istimal 

olunmak ve mevaddı müştaiie müstahza-
ratr ve mevaddı kimyeviye gümrük isıtih-
lâ'k ve inhisar rüsumu 

821 Teşviki sanayi kanununun 11 inci mad
desi muei'binee sınaî müesseselere veri
lecek prim kanşrlığı 

822 Seyyar sergi masarifi için Ticaret vekâ
letinin 1341 senesi 'bütçesinin 284/A fas
lının 2 nci maddesinden avans olarak ve
rilip senıei maliyenin hitamından sonra 
sarfedilmiş olan mebaliğin mahsubu için 

Muhassasat 
Lira 
2 000 
2 500 
55 500 
4 000 
12 000 
848 933 
13 000 

K. 

30 

Tediyat 
Lira 

1 999 
2 481 
41 712 
1 085 
5 837 

848 933 
10 403 

K. 
41 l 
89 
06 
76;. 
62 
30 .: 
43 

tptali 
lâzımgelen 
Lira 

18 
13 787 
2 914 
6 162 

2 596 

L 
K. 
59 
11 
94 
24 
33 

57 

2 000 000 

1 000 000 

1 656 750 

1 000 000 

75 000 

343 250 

000 

Yekûn 9 013 077 08 7 807 540 28 1 205 536 80 

Limanlar idaresi 

821 Memurin maaşı 
822 Müstahdemini daime ücuratı 
823 Tahsisatı fevkalâde 
824 Memurin ihtisas ücreti 
825 Mefruşat ve demirbaş 
826 Levazım 
827 Müteferrika 
828 Masarifi mütenevvi a 
829 Harcırah 
830 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
831 Dahilî resmî telgraf ücreti 
832 Masarifi mütenevvi a 
833 Neşriyat 
834 Vesaiti nakliye masrafı 
835 Ticareti ıbahriye mektebi masrafı 
836 Liman memurlarının gece mesai ücretleri 
837 788 numaralı kanunun tatbiki masarifi 

Yekûnu umumî 

51 864 
37 100 
112 599 
3 000 
2 000 
5 500 
1 500 
7 250 
4 000 
500 
500 

9 000 
500 

17 000 
26 000 
5 000 
2 000 

48 
33 
103 
o 
1 
2 
1 
6 
1 

6 

14 
25 
3 

137 
982 
492 
000 
690 
515 
383 
447 
880 
250 

924 
400 
186 
788 
157 

89 
91 
82 

32 
28 
94 
67 
52 
55 

66 

02 
91 
50 

3 
.3 
9 

2 

2 

2 

2 

1 
2 

726 
117 
106 

309 
984 
116 
802 
119 
249 
500 
075 
100 
813 
211 
842 
000 

11 
09 
18 

^8 
72 
06 
33 
48 
45 

34 

98 
9 
50 

285 313 253 538 99 32 074 

841 Vekil tahsisatı 
842 Maaşatı ıımumiy* 

Millî Müdafaa vekâleti 

4 800 4 800 
3 190 000 3 096 451 93 549 
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F. 
843 
844 
845 
846 
84,7 
848 
849 

Tahsisatın nevi 

Ücurat 
Tahsisatı fevkalâde 
Temsil tahsisatı . 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Stajiyerler 
1107 ııuımaralı kanun" mucibince Gec 

Muhassasat 
Lira K. 

796 000 
7 929 109 

100 000 
870 000 

1 800 
47 880 

likli 

Tediyat 
Lira 

754 881 
7 < r84 390 

98 562 
8, 39 499 

1 583 
3 8 535 

K. 

74 
83 
11 
70 

97 " 

İptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

41,118. 26 
144 718 17 
1 437 89 

30 500 30 
217 

9 344 03 

küçük zabitana verilecek aile zammı 
850 889 numaralı kanun mucibince hava smıfı 

mensubininc verilecek tahsisat 
851 Mefruşat ve demirbaş 
852 Levazım 
853 Müteferrika 
854 İkramiye 
855 Vekâlet otomobil masrafı 
856 Masarifi mütenevvia 
857 Harcırah 
858 Resmî telefon masrafı 
859 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
860 Dahilî resmî telgraf ücreti 
861 Masarifi mukannene 
862 Muayyenat 
863 Levazımı askeriye 
864 Levazrm ve teçhizatı harbiye ve fenniye 

tahkimat masrafı 
865 Levazımı sıhhiye 
866 Nakliyat 
867 Faslı mahsus 
868 Tahsisatı mesture 
869 Manevra, kadro ve erkânı harbiye seya-

hatları masarifi umumiyesi 
870 Vesaiti nakliye masarifi 
871 Tayyere şehitleri tazminatı 
872 İnşaat ve tamirat 
873 Ecnebi mütehassısları 
874 Avrupa harcırahı 
875 Tahsil ve tedavi masrafı 
876 Şehitlikler masrafı 
877 Masarifi tesisiye 
878 Haliç şirketine verilecek 1928 taksiti 
879 Adanada moıbayaa olunan telsizin 1928 

taksiti 
880 Beynelmilel mezarlıklar komisyonu mas

rafı ^ f 
881 Spor masarifi r 

882 Mekâtibi askeriye masrafı 

9 000 6"- 908 61 2 091 39 

1 

130 fKK) 
221 784 
158 000 
132 000 
30 000 
3 500 

321 000 
542 000 
15 000 
25 000 
345 000 
10 000 

19 910930 
4 

î 

1 
1 

1 

301 737 

609 400 
459 000 
428 250 
< 311000 
500 000 

50 000 
106 100 
10 000 

228 000 
160 000 
30 000 

174 000 
15 000 
15 000 
17 743 

88 779 
219 624 
110 309 
94 595 
26 804 
3 124 

25*2 230 
1 16 7 654 

1*3 806 
7 369 

i 1 066 
19 641 727 
4 220 844 

1 496 079 
454 048 

1 323 878 
10 083 946 
500 000 

33 520 
100 602 

1 031 693 
132 742 
18 ̂ 65 
117 860 

480 
7 918 
17 742 

64 
20 
5 
47 
83 
40 
14 
99 
25 
70 

68 
35 
37 

90 
34 
67 
20 1 

28 
90 

72 
82 
46 
.45 
5 
90 
85 

41 220 
2 159 

47 690 
37 404 
3 195 
375 

68 769 
374 345 
1 193 

17 630 
345 000 

8 933 
279 202 
73 892 

11 320 
4 951 

104 371 
248 053 

16 479 
5 497 
10 000 
196 306 
27 257 
11 234 
56 139 
14 519 
7 081 

36 
80 
95 
53 
17 
60 
86 
1 
75 
30 

32 
65 
63 

10 
66 
33 
80 

22 
10 

28 
18 
54 
55 
95 
10 
15 

2 500 2 000 500 

9 000 
20 000 
110 000 

3 515 
19 268 
104 057 

82 
56 
64 

5 484 
731 

5 942 

18 
44 
36 
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883 
884 
885 
886 
887 

888 

890 

A890 

A872 

891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 

898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 

Tahsisatın nevi 

Askerî müze 
912 numaralı kanun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Seneleri bütçelerinde karşılığı olmayan 
lâzimüttediye düyun 
1336, 1337 ve 1338 senelerinde verilip el-
yevm tertiplerinden dahi mahsup imkânı 
kalmamış olan avansların mahsup muame
lelerine mukabil 
Harbi umumî senelerinde Tifüste ispanya 
konsolosluğu vekâletinin üseramıza sar-
fedilmiş olup tediyesi muktazi düyun kar
şılığı 
1926 senesinde îstanbuldaki kıtalar ve as
kerî müeseeler ve İstanbul su şirketi tara
fından meccanen verilmesi lâzımgelen mik
tardan fazla sarfedilmiş olan suyun tahak
kuk eden bedeli 
1927 senesinde manevra masarifi umumi
yeti masarifinden tahakkuk eden düyun 
karşılığı 
1928 senesinden müdevver inşaat 

Muhassasat 
Lira 

5 000 
25 000 

3 476 520 
290 000 

K. 

47 

Tediyat 
Lira 

1 719 
24 779 

3 476 520 
229 264 

K. 
65 
90 
47 
46 

İptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

3 280 35 
220 10 

60 735 54 

63 000 

747 515 

1 010 

63 000 

675 837 97 71 677 03 

1 010 

7 891 

9 250 
814 13 

7 890 85 

9 250 
814 13 

Umumî yekûn 62 006 533 60 58 417 946 39 3 588 587 21 

Bahriye 
Teşkilâtı umumiye maaşı 
Müstahdemini daime ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Tayin zammı 
1142 numaralı ve 1144 numaralı kanun
lar mucibince tahtelbahircilerle dalgıçla
ra verilecek muhassasat 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
ikramiye 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 

Muayyenat 

345 695 
70 452 
841 386 
48 575 

600 
134 474 

12 000 
17 000 
24 500 
7 000 
4 000 
28 100 
31 000 
1 200 
2 000 
2 500 

673 400 

326 584 
67 174 
806 397 
36 773 

600 
133 840 

10 218 
16 152 
18 301 
5 709 
2 185 
23 244 
29 973 

715 
1 231 

606 135 

25 
94 
40 
54 

81 

98 
65 
47 
60 
69 
57 
95 
70 
72 

84 

19 
3 
34 
11 

1 

6 
1 
1 

110 
277 
988 
801 

633 

781 
847 
198 
290 
814 

4 855 
1 

2 

026 
484 
768 
500 

67 264 

75 
06 
60 
46 

19 

2 
35 
53 
40 
31 
43 
5 
30 
28 

16 
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908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 

921 
922 
923 
924 

931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 

Tahsisatın nevi 

Levazımı askeriye 
Sefain ve mevaki levazımı 
Levazımı harbiye 
Levazımı sıhhiye 
Nakliyat 
Kütüp ve resaili fenniye esmanı 
Faslı mahsus 
Spor masrafı 
İnşaat ve tamirat 
Ecnebi mütehassısları 
Memaliki ecnebiye harcırahı 
Avrupaya gönderilecek talebe masrafı 
Boğazlar komisyonu ve tesisatı muhas-
sasat ve masarifi 
Bahriye matbaası işletme masrafı 
912 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Gecen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

Umumî yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

182 S00 
268 500 
565 100 

8 500 
22 500 

ö 000 
2 260 000 

2 000 
36 000 

113 300 
10 000 
34 000 

36 000 
18 500 

114 000 
891 688 58 

4 000 

6 816 770 ~58 

Tediyat 
Lira 

145 092 
196 537 
520 497 

8 315 
21 338 

5 282 
1 248 958 

1 999 
32 517 

105 203 
9 119 

20 276 

22 714 
17 531 

110 839 
891 688 

910 

5 444 065 

İmalâtı harbiye müdüriyeti umumiyesi 

Teşkilâtı umumiye maaşatı 
Müstahdemini daime ücuratr 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Tayin zammı 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
İkramiye 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Muayyenat 
Levazımı tıbbiye 
Eczayı tıbbiye 
Sevkıyat masrafı 
Kütüp ve resail 
İnşaat ve tamirat 
Ecnebi mütehassısları 
Avrupada talebe tahsil ve staj ve mü
fettiş masarifi 

66 433 
514 226 
143 869 

54 970 
500 

16 158 
2 300 -
3 700 

13 000 
4 000 
8 200 

15 000 
2 700 
1 500 
1 400 

170 026 
51 250 

3 000 
5 000 
2 400 

50 000 
61 080 

150 000 

58 135 
457 608 
127 038 
40 622 

500 
14 544 

2 247 
3 172 
7 153 

7 065 
13 090 
1 895 

544 
823 

135 987 
43 119 

3 000 
1 942 
1 517 

43 129 
35 503 

125 763 

K. 

40 
78 
29 
56 
47 
81 
47 
95 

r 

78 
69 
62 

81 
20 
50 
58 
89 

7 
53 
94 
54 

16 
93 
76 
18 

.2 
75 
50 
33 
98 
21 
26 

1 
41 
28 
35 

25 

İptali 
lâzımgelen 
,Lira 

37 707 
71 962 
44 602 

184 
1 161 

717 
1 011 041 

3 483 
8 096 

880 
13 723 

13 285 
968 

3 160 

3 089 

1 372 704 

8 297 
56 617 
16 830 
14 347 

1 613 
52 

527 
5 846 
4 000 
1 134 
1 909 

804 
955 
576 

34 038 
8 130 

3 057 
882 

6 870 
25 576 

24 234 

K. 

60 
22 
71 
44 
53 
19 
53 
05 

22 
31 
38 

19 
80 
50 

11 

67 

93 
47 

6 
46 

84 
n 

I 

24 
82 

98 
25 
50 
67 
2 

79 
74 

99 
59 
72 
65 

75 
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F. Tahsisatın nevi 

954 Tetkik ve tecrübe heyetleri masarifi 
955 Avrupa harcırahı 
956 Amele ve memurini fenniye için hayat ve 

kaza sigorta bedelime muavenet 
957 Sanayi mektebi 
958 Farikalar işletme masarifi tımtımiyesi 
959 912 numaralı kanunun tatbik masrafı 
960 Geçen sene düyunu 
961 Eski seneler duyumu 

Muhassasat 
Jjira K. 

2 000 

Tediyat 
Lira K. 

iptali 
lâzrmgelen 
Lira K. 

2 000 

20 000 
12 000 

3 871 840 
10 000 
20 000 
11 051 

5 287 603 

20 000 
11 556 

3 511 532 

7 356 ., 
5 790 

4 680 641 

14 
8 

, 28 
37 

33 

443 
360 307 

10 000 
12 643 

5 260 

606 961 

86 
92 

72 
63 

67 

Harita müdüriyeti umumiyesi 

971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 

997 
998 

999 

Maaşatı umumiye 
Müstahdemini daime ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tazminat 
Tahsisatı maktua 
Tayinat zammı 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
İkramiye 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Eesmî telefon masarifi 
Ücretli muhabere ve mükâleme masarifi 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Muayyenat 
Levazımı askeriye 
Levazımı fenniye 
Hayvan yem bedeli 
Levazımı sıhhiye 
Nakliyat 
Vesaiti nakliye masarifi 
İnşaat, tamirat 
Ecnebi mütehassısları 
Avrupaya gönderilecek talebe tahsil ma
sarifi 
Harita mektebi masarifi 
Matbaa masarifi daimesi ve harita kâğıdı 
•mubayaası 
912 numaralı kanunun tatbiki masarifi 

59 961 
31 440 

142 660 
56 813 
39 000 

500 
19 633 
2 000 
4 700 
1 300 
1 500 
1 150 
5 756 

200 
150 
200 

106 000 
52 400 
21 400 

4 000 
1 100 
7 000 
7 700 

29 863 
12 500 

12 740 
6 000 

• ' 
28 000 

5 700 

55 589 ' 
29 240 

132 552 
36 374 
30 672 

500 
17 638 
1 766 
2 834 

458 
1 500 

576 
5 457 

36 
99 

99 510 
38 948 
11 324 

3 b3S 
637 

5 367 
3 881 

26 830 
5 981 

11 450 
5 180 

26 599 

I 

99 ' 
73*. 
7 " 

83 i 

92 i 
92 : 

7 • 

59 

4 ' 
68 
20 
90 

31 
57 " 
14 

32 
61 
65 
87 • 
74 

40 
61 

12" 

4 102 
2 199 

10 107 
20 438 
8 327 

1 994 
233 

1 865 
841 

573 
298 
163 
50 

200 
6 489 

13 451 
10 075 

467 
462 

1 632 
3 818 
3 032 
6 518 

1 289 
819 

1 400 
5 700 

01 
27 
93 
17 

8 
8 

93 
41 

96 
32 
80 
10 

69 
43 
86 

68 
39 
35 
13 
26 

60 
39 

88 
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Tahsisatın nevi 

Geçen sene düyunu 
Ecnebi mektepleri harcırahı 

Yekûnu umumî 

îptali 
Muhassasat Tediyat lâzımgolen 
Lira K. Lira K. Lira K, 

11 576 87 11 576 87 ?^ 
14 244 14 237 81 n 6 19 

687 186 İ 7 580 627 *96 106 558 Üî 





Sıra No 316 
Maarif vekâleti kadrosu ve % 10 lar tahsisatile idare 
edilmekte olan inşaat bürolarının kırtasiye ve kırtasiyeye 

müteallik levazımına dair 3/335 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 4-VI-1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 611682 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Vekâlet kadrosu ve °/010 lar tahsisatile idare edilmekte olan inşaat brülarının yapacağı in

şaat plân ve keşifleri için kullanılacak kırtasiye ve kırtasiyeye müteallik levazımı tersimiye ve 
tesisiye bedellerinin % 10 lar parasından verilmesi için Bütçe encümenince bir karara bağlanması 
hakkında Maarif vekilliğinin 21-V-933 tarih ve 22408 sayılı tezkeresi ile Maliye vekilliğinin 
30-V-933 tarih ve 7950/310 sayılı mütaleanameleri suretleri Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Lâzımgelen işin yapılmasına Yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Maarif vekâletinin 21 - V -1933 tarih ve 22408 sayılı tezkeresi suretidir 
Vekâletimizin İstanbul ve merkezde bulunan vekâlet kadrosile % 10 lar tahsisatile istihdam 

edilmekte olan yirmi mimar, mühendis ve ressamdan müteşekkil iki inşaat bürosu bulunduğu 
malûmu devletleridir. Bu bürolarda takriben dört milyon liralık inşaat plân ve keşifleri 
yapılacaktır. 

Bunlar için lüzumu bulunan kırtasiye ve levazım bedeli mühim bir yekûn tutmaktadır. 
Vekâlet bütçesine kırtasiye için konan 1 000 lira gibi cüzî bir miktar ancak vekâlet daireleri
nin kırtasiye ihtiyacına kifayet edebilmektedir. % 10 lar tahsisatile yapılan binaların mimarları 
bu fasıldan ücret, harcırah almakta ve binalara ait mahkeme, dava masrafları ve sairede de 
Bütçe encümeninin kararı veçhile yine bu fasıldan tesviye edilmektedir. Vekâletimiz bunlar için 
lüzumu bulunan kırtasiye ve aletleri bedelinin de yine bu fasıldan tesviyesinin muvafıkı mütalea 
bulmaktadır. Keyfiyetin yüksek makamınızca da tetkiki ile inşaat büroları için lüzumu bulunan 
kırtasiye ve kırtasiyeye müteallik levazımı tersimiye ve tesisiye bedelinin % 10 lar faslından 
verilmesi için Bütçe encümenince bir karar verilmesinin Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
arzına müsaade Duyurulmasını derin saygılarımla arz ve rica ederim efendim. 

Maarif vekili 
Dr. Reşit Galip 
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Maliye vekilliğinin 30-V-1933 tarih ve 7950/310 sayılı tezkeresi suretidir 

Gerek vekâlet kadrosuna dahil ve gerek % 10 1ar tahsisatından istihdam edilmekte olan 
yirmi mimar, mühendis ve ressamdan müteşekkil iki inşaat bürosu takriben 4 o00 000 liralık 
inşaatın plân ve keşiflerini yapacağından bu binalar için lüzumu olan kırtasiye ve kırtasiyeye 
müteallik levazımı tersimiye ve tesisiye bedellerinin °/0 10 1ar parasından tediyesi için Bütçe 
encümenince bir karar verilmesinin Büyük Millet Meclisine arzına dair olup Hazineye havale 
buyurulan Maarif vekâletinin ilişik tezkeresi mütalea olundu. 

Teklif veçhile karar istihsalinde Hazinece mahzur olmadığını arzeylerim efendim. 
Maliye vekili 
M. Abdiilkalik 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 10-VI-1933 
M. K° 224 

Esas M 3/335 
Yüksek Reisliğe 

Oerek Maarif vekâleti kadrosu ve gerek yüzde onlar tahsisatı ile idare edilmekte olan inşa
at bürolarının yapacağı inşaat plân ve keşifleri için kullanılacak kırtasiye ve kırtasiyeye mü
teallik tersim ve tesis levazımı bedellerinin % 10 1ar parasından verilmesine dair Maarif vekâ
letinin talebi ve Başvekâletin encümenimize havale olunan tezkeresi Maarif Vekili Dr. Reşit 
Galip Bey hazır olduğu halde okundu. 

Filvaki hususî kanunlarına tevfikan yapılmakta bulunan mezubahs inşaatta müstahdem mi
mar, mühendis ücretleri % 10 lardan verilmekte ve bu işten mütevellit veya bu işe müteallik 
diğer bazı masrafların da yine % 10 lardan verilmesi kabul edilmiş olmasına binaen bu mak
sat için kullanılacak kırtasiye ve kırtasiyeye müteallik tersim ve tesis levazımı bedellerinin 
dahi % 10 lardan tediye olunması icap eylediği encümenimizce karar altına alınmıştır. Müsta
celiyet kararile Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis N. 
İsparta Çorum Edirne Kayseri Kırklareli Manisa 

Mükerrem Mustafa Faik A. Hilmi Şevket M- Turgut 
Niğde Sivas Yozgat 
Faik M. Remzi S. Sırrı 



Sıra NQ 323 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin kanunu medeninin 452 nci 
maddesi dairesindeki tasarruflarının, mahfuz hisseler hak
kındaki hükümden müstesna olduğuna dair 1750 numaralı 

kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 10-VI-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1831 

Büyük Millet Meclisi Yüksek huzurlarına 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin kanunu medeninin 452 nci maddesi dairesindeki tasarruf

larının, mahfuz hisseler hakkındaki hükmünden müstesna olduğuna dair yapılan.ve îcra Vekil
leri Heyetince 10 - VI -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 

Esbabı mucibe 

Vatanın kurtarılması ve istiklâline kavuşması davasının büyük timsali ve Türkiyenin yeni bir 
Devlet olarak kurulması işinin başarıcısı bulunan Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin şahsiyetleri
ne saygı ve bağlılık nişanesi olmak üzere kendilerine hakikî ve hükmî bir çok şahıslar tarafından 
emval ve emlâk hediye ve takdim edilmiştir. Geçirdiğimiz büyük ve tarihî devrin istisnaî husu
siyetlerinden doğan bu mahiyetteki malların tabiî hallerin icabına göre tesbit edilen kanunu me
denideki kayit ve şartlar dairesinde vasiyet hükümlerine tâbi olmasını Büyük Reisimiz doğru bul
mayarak bu serveti yine inkılâbın derinleşip kökleşmesinde ve millî gidişin ileri hamlelerle kuv
vetlendirilmesinde tayin buyuracakları kayitler altında tasarruf edilmek üzere reisi bulundukları 
Cumhuriyet halk fırkasma vasiyet tarikile bırakmak arzusundadırlar. 

Cumhuriyet halk fırkasının üçüncü kongresi huzurunda ve bir çok dinleyicilerile efkârı umu-
* miye huzurunda ifade buyurdukları bu yüksek ve asîl arzularının temini için vaziyeti kanunlaş

tırmak icap eylemektedir. Buna göre Müşarileyh Hazretlerinin sırf büyük şahsiyetlerine mahsus 
ve münhasır bir istisna teşkil etmek üzere bağlı kanun lâyihası arz ve teklif olunmuştur. 

Adliye encümeni mazbatası 

ıı-vi- im 

İTüksek ReisliğÖ 

Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin kanunu medeninin 452 nci maddesi dairesinde icra buyü-

2». £. M. M. 
Adliye encümeni 
Karat No, 41 
Ksto No. 1/750 
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racakları tasarruflarının bu maddedeki bazı kayitlerden istisnasına dair tanzim edilmiş olan ka
nun lâyihası Başvekâletin 10-VI-1933 tarih ve 6/1831 numaralı tezkeresile Adliye encümenine 
havale olunmakla tetkik ve müzakere olundu: 

Esbabı mucibe lâyihasında yazıldığı üzere vatanın kurtarılması ve istiklâline kavuşması dava
sının büyük timsali ve Türkiyenin yeni bir Devlet olarak kurulması işinin yegâne başarıcısı bu
lunan Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin büyük şahsiyetlerine karşı hakikî ve hükmî bir çok şa
hıslar tarafından hediye ve takdim olunan emval ve emlâkin C. Halk fırkasının ikinci büyük 
kongresinde irat buyurdukları nutuklarında inkılâbın kökleştirilmesinde ve millî gidişin ileri 
hamlelerle kuvvetlendirilmesinde tayin buyuracakları kayitler altında tasarruf edilmek üzere re
isi bulundukları C. Halk fırkasına vasiyet tarikile bırakmak arzusunda bulunduklarını ifade bu
yurmuş olmalarile bu yüksek arzularının temini için bahsedilen tasarruflarının kanunu medeninin 
452 nci maddesinde mevcut bulunan kayitlerden Müşarileyh Hazretlerinin sırf büyük şahısları
na mahsus ve münhasır kalmak üzere istisna edilmesini temin için bu kanun lâyihasının tanzim ve 
teklif edildiği anlaşılmıştır. 

Cihan tarihinde benzerine pek az rastlanan ve türklüğün çok eski ve pek şanlı varlığının 
yüksek asaletüe uygun olarak yeni baştan kurulup dal budak salması işini başaran ve bu çetin 
dava uğrunda rastladığı her müşkülü yenen Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin büyük şahsiyetlerine 
karşı derin Mr saygı nişanesi olarak kendilerine armağan edilen mal ve mülkleri Ö. H. Pırkasma 
vasiyet tarikile bırakmak yolunda gösterdikleri bu yüksek arzu encümenimizce büyük saygılarla 
karşılanmıştır. 

Müşarileyh Hazretlerinin gösterdikleri kayitler altında ve vasiyet hükümlerine göre bu mal
lan tasarruf edecek olan C. H. Fırkası yurdumuzda inkilâbın feyizli yollarında yüksek umdeleri 
içinde yürüyerek büyük ülküye ulaşmak için çalışmasında devam edecektir. 

Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin bütün yurt ve ulus işlerindeki görüş ve yapışları tabiî hallerin 
üstünde nasıl bir istisna yapageldi ise bu arzulan nın dahi kanunu medeninin 452 nci maddesin
deki mahfuz hisseler hakkındaki kayitlerden istisnası encümenimizce muvafık görülmüş ve lâyiha 
aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tercihan ve müstacelen müzakere edilerek tasvibi hususunun Heyeti umumiyeye arzına 
ittifakta karar verilmiştir. 

Adliye E. Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 

Aza 
Trabzon 

Raif 

M. M. 
Kocaeli 

Salâhattın 

Aza 
Edirne 

Hasan Hayri 

Aza 
Çorum. 
Münir 

Kâ. 
Yozgat 
Hamdi 

Aza 
Erzincan 

Abdülhak 

Aza 
Kars 
Nazif 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Aza 
Antalya 
Numan 

Aza 
Kayseri 
8. Azmi 

*"'-** 

Aza 
Balık esil' 

Vasfi 

Aza 
Tokat 
Nâzım 

1 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin kanunu medeninin 452 nci maddesine göre olan tasarruflarının^ 
mahfuz hisseler hakkındaki hükümden müstesna olduğuna dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin kanunu medeninin 452 nci maddesi dairesinde
ki tasarrufları, mahfuz hisseler hakkındaki hükümden müstesna olup bütün mallannda muteberdir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya lora Vekilleri Heyeti memurdur. 
1Û-VI.1Ö33 

Bş. V. Ad. V, M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. N,a. V. İk. V. V. S. 1. M. V. G. t V. Zr. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi Muhlis Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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Sıra No 306 
Müruru zamana uğrayan şirket kupon, esham ve tahvilât 
bedellerinin Hazineye ait olması hakkında 1/553 numaralı 

kanun lâyihası ve Maliye, Bütçe ve Adliye encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 11-UT-1933 

Muamelât müdürlüğü •. ;• > . . 
Sayı: 6/591 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Müruru zamana uğrayan şirket kupon, esham ve tahvilât bedellerinin Hazineye ait olması 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4 - III -1933 toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
r. , ' İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası s-

Malûm olduğu veçhile ayrı bir kanunla müddeti başkaca tesbit edilmiş olmadıkça alelûmum şir
ketlerin hisse senedi ve tahvil bedelleri lâzimüttediye olduklan tarihten itibaren on sene ve faiz 
ve ikramiyelerde beş sene mürurunda hakkı dava sakit olmakta ve şirketlerce bu haklar bu müddet
lerin inkızasında kendi lehlerine irat kaydedilmektedir. 

Devlet vazifelerinin artması yüzünden bütçe masraflarını karşılamak için her memlekette yeni 
varidat membalan aranmakta olduğu ve hatta halk ihtiyaçlannı tazyik edecek vergiler ihdasına 
mecbur kalındığı bir sırada mahza sahiplerinin ademi müracaati neticesinde ve hiç bir külfet ve hiz
met mukabilinde olmaksızın müruru zamana uğrayan hisse senedi ve tahvil faizlerile amortisman-
lanmn şirketlere intikal edecek yerde bunları Hazineye maletmek muvafık olacağı mütalea edil
mektedir. Nitekim Fransada haziran 1930 tarihli yeni varidat membalarını ihdas eden kanunda da 
bu esas kabul edilmiştir. 

Arzedilen mülâhazalarla bu kanun lâyihası tanzim ve takdim kılındı. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 1 - V -1933 
Karar No. 36 1 

Esas No. 1/553 " " • ' • • ' , 
Yüksek Reisliğe 

Müruru zamana uğrayan şirket kupon, esham ve tahvilât bedellerinin Hazineye ait olması 
hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince kabul olunan kanun lâyiha-
sile esbabı mucibe mazbatasının gönderildiğine dair Başvekâletin 11 mart 1933 tarih ve 6/591 nu-
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maralı tezkeresi encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye vekili Beyefendi hazır olduğu hal
de tetkik ve müzakere edildi: 

Ayn bir kanunla müddet tesbit olunmadıkça alelûmum şirketlerin hisse senedi ve tahvil bedel
leri lâzimüttediye oldukları tarihten itibaren on sene ve faiz ve ikramiyeler de 5 sene mürurunda 
hakkı talebi dava sakıt olmakta ve şirketlerce bu haklar bu müddetlerin inkızasmda kendi leh
lerinde irat kaydedilmektedir. 

Devlet vazifelerinin artması yüzünden bütçe masraflarını karşılamak için yeni varidat mem-
balan artmamakta olduğu ve hatta halk ihtiyaçlarını tazyik edecek vergiler ihdasına mecbur ka
lındığı bir sırada mahza sahiplerinin müracaat etmemesi yüzünden hiç bir külfet ve hizmet 
mukabilinde olmaksızın müruru zamana uğrayan hisse senedi ve tahvil bedellerile bunların fa
izlerinin ve amortismanlarını şirkete intikal edecek yerde Hazineye maletmek muvafık olacağı 
ve hatta Fransa gibi bazı memleketlerde bile 1020 tarihinden itibaren bu esasın kabul edildiği 
hakkında esbabı mucibe mazbatasında serdolunan mütaleayı encümenimiz dahi muvafık bulmuş 
ve teklif edilen kanun maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Ma ıliye K. Es. Nr. 
"Bayazrt 

İhtan 

M. M. 
]>a,yazıl 

İhsan 

Kâ. 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
İstanbul 

llunuli M. 

Aza 
Balıkesir 

Pertev 

Aza 
I )iyarl)ckir 

Zülfü 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. Ji. M. M. 
fliitee erıemaevi .V - 1'/ - /.(ÂV.'>' 

Mazimin No. İ9:~> 
Fsas No. 7/.'7/).V 

Yüksek Reisliğe 
Müruru zamana uğrayan şirket kupon, esham ve tahvilât bedellerinin hazineye ait olması hak

kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 11 mart 1933 tarih ve 6/591 numaralı tezke
resi ile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye 
vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Diğer ecnebi memleketlerinde de mevcut olan ahkâma göre bu gibi müruru zamana uğrayan 
kıymetlerin Hazineye aidiyeti bir hakkı tabii olmasına nazaran kanunun heyeti umumiyesi 
encümenimizce de tasvip edilmiş ise de Hükümetin teklif ettiği kanun lâyihasının birinci 
maddesinde yazılan hükümlerin bütün şirketlere teşmilinde encümenimiz efrada şamil olma
yan bu hükmün fertler mahiyetinde olan sair şirketlere de sirayetini muvafık görmeyerek bu ka
nunun yalnız anonim şirketlerle bankalara şümulünü daha muvafık görmüştür. 

Ayni zamanda anonim olan şirket ve alelûmum bankalarda da mukavele mahiyetinde olan ve 
bilhassa ticaret kanununun meriyetinden evvel tasdik edildiğinden dolayı ticaret kanunile de 
bazı müstesna hükümleri kabul edilmiş olan nizamnamei esasilerinin müruru zaman hakkındaki sa
rahatine kıymet vermeği zarurî bulmuştur. Binaenaleyh lâyihanın birinci maddesi bu esaslara 
göre tadilen yazılmıştır. 

Efradın hukuku tasarrufiye ve mülkiyetini alâkadar eden bu kanun lâyihasının bir kerre de 
Adliye encümenince görülmesi muvafık olacağı mülâhaza edilmiştir. Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis 
< i ü muşa ne 
/ / . Fehmi. 
Kay soi'i 
, 1 . fIilmi 

Aksara,v 
A. Süremıa 
Kırklareli Ku 

Şerh-cl M. 

Kdirnc 
Fail 

rk la reli 
Nah it 

(,'orııııı 
Mustafa 
Manisa. 

M. Tur<jut 

K la/iz 
/ / . Tali.sın 

Sivas 
Fail; 

Kıvamım 
Aıi i 
Yozgat 
X. Sırrı 

Islanhul 
SatU itin 

î.s parla 
M iı kerre m 
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Adliye encümeni mazbatası 

T.H.M.M. , , H 
Adliye enenmeni 8 - VI - 1933 

Karar No. 38 
Esm NÜ. 1/553 

Yüksek Reisliğe 

Müruru zamana uğrayan şirket kupon, esham ve tahvilât bedellerinin Hazineye ait olması hak
kında hazırlanıp Başvekâletin 11 - III - 1933 tarih ve 6/591 numaralı tezkeresile Adliye encüme
nine havale edilen kanun lâyihası Maliye ve Bütçe encümenlerinin mazbatalarile birlikte tetkik ve 
müzakere olundu. 

Hisse senedi çıkararak teşkil edilen şirketlerin faiz, temettü ve ikramiye gibi hissedarlara öde
necek menfaatlerle amorti edilen ve sair surette bedele inkilâp eden senetlerin bu şirketlerin ni
zamnamelerinde kurulmuş olan beş ve on senelik müddetler için ashabı tarafından alınmadığı tak
dirde bu müddetlerin şirketler lehine müruru zaman sayılarak bundan hâsıl olan paraların şir
ketlere maledilmesi usulünün idamesi muvafık olmayıp zikredilen müddetlerle müruru zamana uğ
rayan hakların Hazineye ait olması hakkında bir kanun tanzimi mevduatı koruma kanununda 
tevdiat için kabul edilen ahkâma da mütenazır olduğundan encümenimizce musip ve muvafık gö
rülmüştür. 

Lâyihanın birinci maddesinde (anonim şirketlerile bilûmum bankaların) diye Bütçe encümenin
ce konulan kayit yerine bankaların son çıkan mevduatı koruma kanununda bankacılığın ancak ano
nim, limitet ve sermayesi eshama ayrılmış komandit şirketler tarafından yapılabileceğine gö
re umumî surette mezkûr şirketlerin maddeye yazılması bankalara da şamil olacağından madde o 
suretle yazılmış ve hisse senetlerinin amorti edilmek gibi suretlerle bedele inkilâbı halinde bu be
delin muayyen müddetten sonra Devlete intikal edebileceğinden maddeye bu tasrihatla kayit kon
muştur. 

İkinci madde Devlete ait olan parayı vermeyenlerin bu hareketlerinin ketim addi suretinde 
metinde bir kayit konması lüzumsuz görülerek böyle bir halde şirketlerin üç misli tazminatla öde
meğe mahkûm edilecekleri şeklinde maddenin yazılması münasip görülmüştür. 

Lâyihanın bu tadilâtla kabulüne encümenimizce ittifakla karar verilmiş olup Heyeti umumiye-
nin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye K. Kcisi N. M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza Aza 
Kocaeli Antalya Trabzon Kayseri Çorum Çanakkale 

Salâhattin, llaı/dar h'aif S. Azmi M İhın r' Onman Niyazi 

Aza Aza Aza 
1 Urzineaıı Kars Tokat 

Ahelnlhal, Na.:if Nâzmı 
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HÜKÜMETİN TKKLİKI 

Mü ruru zamana uğrayan şirket hujton ve esham 
ve tahvilât bedellerinin Hazineye ait olması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Her nevi şirketlerin çıkarmış 
olduğu hisse senetleri ve tahvillerinin beş sene
lik müruru zamana uğrayan faiz, temettü ve ik
ramiye gibi menfaatlerile bu şirketlerin on sene
lik müruru zamana uğrayan her türlü hisse se
netlerinin, tahvillerinin ve sair menkul kıymet
lerinin bedelleri Devlete intikal eder. 

Bu şirketler bahsolunan mebaliği müruru 
zaman müddetlerinin inkızasından itibaren üç 
ay zarfında Maliye hazinesine tevdie mecbur
durlar. 

MADDE 2 — Bu kanuna muhalif harekette 
bulunan şirket, banka ve sair müesseseler mez
kûr Hazine hakkını ketmetmis addile mezkûr 
mektum paralan üç misli olarak Hazineye tevdie 
mahkûm olurlar. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunu icraya Adliye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

4 - III -1933 
Rş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
»Şf. Kaya Ş. Kaya M. AbdülhaJik 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Dr. Reşit Gedip Hilmi M. Celâl 

S. T. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. Refik Muhlis 

IIÜTV.N KNOÜMKNÎNİN TAUÎlJ 

MADDE 1 — Anonim şirketlerle bilûmum 
bankaların çıkarmış oldukları hisse senetleri ve 
tahvillerinin kanunî mazeretler haricinde beş se
nelik müruru zamana uğrayan faiz, temettü ve 
ikramiye gibi menfaatleri ile bu şirketlerin ve 
bankaların on senelik müruru zamana uğrayan 
her türlü hisse senetlerinin, tahvillerinin ve sair 
menkul kıymetlerinin bedelleri Devlete intikal 
eder. 

Bu şirketler ve bankalar bahsolunan mebaliği 
müruru zaman müddetlerinin inkızasından itiba
ren üç ay zarfında Maliye hazinesine tevdie 
mecburdurlar. 

Hükümetçe musaddak nizamnamelerinde 
müruru zaman müddeti tasrih edilipte ticaret ka-
nunile de teyit edilmiş olan şirketler ve bankalar 
için tayin edilmiş olan müddetler müruru zama
na esas olacaktır. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir , 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 



ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tah
vilât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Anonim ve limitet şirketlerilö 
ve sermâyesi esnama ayrılmış komandit şirketle
rinin komanditerlere ait hisse senetlerinin ve tah
villerinin kanunî mazeret bulunmaksızın beş se
nelik müruru zamana uğrayan faiz, temettü ve 
ikramiye gibi menfaatlerile bu şirketlerin hisse 
senetleri ve tahvillerinden bedele inkilâp etmiş 
olanlannm on senelik müruru zamana uğrayan 
bedelleri Devlete intikal eder. 

Bu şirketler bahsolunan menfaat ve bedelleri 
müruru zaman müddetlerinin bitmesinden itiba
ren üç ay içinde mahallî malsandığına vermeğe 
mecburdurlar. 

Nizamnamelerinde müruru zaman müddeti 
tasrih edilip te ticaret kanunu mucibince Hü
kümetçe tasdik edilmiş olan şirketler için tayin 
olunmuş müddetler müruru zamana esas tutulur. 

MADDE 2 — Birinci madde hükmüne riayet 
etmeyen şirketler vermeğe mecbur oldukları pa
rayı üç misli tazminatla birlikte Ödemeğe mah
kûm edilirler. 

MADDE 3 — Hükümetin ieklifi aynen 

MADDE 4 — fiu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 





Sıra No 307 
İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınması 

hakkında I 733 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. • 
Başvekâlet 29-V-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1669 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İzmir Rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınması hakkında hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 28 - V -1933 te Yüksek Meclise sunulması kararlastınlan kanun lâyihası esbabı 
mucibe ve teferruatile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

izmir rıhtım, tramvay ve müştemilâtlarının Hükümetçe satın alınması tekarrür etmesi üzerine 
şirket mümessilile cereyan eden müzakere neticesinde rıhtım ve müştemilâtının Hükümetçe satın 
alınması şartlarını havi mukavele ve bu mukavelenin imzası için Hükümete salâhiyet verilmesi hak
kındaki kanun lâyihası rapten takdim kılınmıştır. 

Mukaveleye göre şirket, 1 haziran 1931 tarihinden itibaren imtiyaz mukavelenamesile zeyilleri mu
cibince haiz bulunduğu bütün imtiyaz haklarile İzmir nhtım, liman ve tramvayına ait menkul ve 
gayrimenkul bütün tesisat, binalar, arazi, malzeme, mobilye, demirbaş eşya ve alâtı ve edevattan 
ve ezcümle İzmir rıhtımı ile bütün müştemilâtı, kömür depo ve mağazaları, (garmaritim) namile 
maruf hangar, balıkhane, deniz üzerindeki banyo tesisatı, Alsancak iskelesindeki muhafaza bi
nası, tramvay hattı ile bütün arabaları ve atlan ve bekleme mahalleri ve mevcut mobilye ve bü
tün eşya ve malzemesinden velhasıl mukavelenin 4 üncü maddesinde tasrih olunan arsalar müstes
na olmak üzere îzmirde kâin olup şirkete ait bulunan bütün emval ve eşyadan Hükümet lehine 
feragat ve bu emval ve eşya üzerinde Hükümetin müstakillen mülkiyet ve tasarruf hakim kabul 
etmektir. 

Şirketin bu feragat ve muvafakatine mukabil Hükümetçe bir haziran 1932 den kânunuevvel 
1952 ye kadar senelik taksitler halinde tesbit edilen mebaliğ yekûnu da ( 7 827 480 ) frangın mu
kabili olarak takriben (652 290) liradır. 

Tediye tarih ve miktarlan, mukavelenin 5 inci maddesinde tesbit edilen bu meblâğ, imtiyaz 
mukavelenamesi mucibince Hükümetin imtiyazı satın alması halinde henüz itfa edilmemiş olan 
sermayenin itfasına kadar verilmesi kabul edilen faiz ve amortismanlarla imtiyazın nihayeti olan 
31 kânunuevvel 1952 tarihine kadar her sene tediyesi lâzımgelen son beş senelik safi hasılatı vasa
tisinden şirket hissesi olan miktarın yekûnu olarak hesap edilmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, bu şekli muameleye göre Hükümet imtiyazı, mukavelenamenin tesbit eylediği şart
lar dahilinde satın almış bulunuyor. 

Şirket te buna mukabil maziye ve hale ait hiç bir altın frank iddiası serdetmeksizin tediyatın 
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kâğıt frank esası üzerinden yapılmasına ve şirketle Hükümeti sakıta zamanında aktedilen 12 mayıs 
1336 tarihli zeyli mukaveleye ve Lozan muahedenamesinin 12 inci protokolünün 7 inci maddesine 
istinaden imtiyazın 1999 senesine kadar devam edeceği ve binaenaleyh, mubayaa taksitlerinin bu tari
he kadar tediyesi lâzımgeleceği hakkındaki iddiasından sarfınazar ederek imtiyazın ve binnetice 
mubayaa taksitlerinin 1952 senesi kânunuevvelinde hitam bulmasına muvafakat etmiş bulunuyor. 

Mukavelenin 7 inci maddesi mucibince Hükümetin geçmiş senelere ait hukuk ve matlubatı ile 
mubayaanın başlangıcı itibar edilen 1 haziran 1931 tarihinden itibaren nhtım tesisatına Hükümetçe 
vaziyet tarihi olan 10 kânunusani 1932 akşamına kadar geçen yedi ay on günlük müddet zarfında 
şirket tarafından işletilmiş olan rıhtım, tramvay ve müştemilâtlarına ait safi hasılat olarak şirkete ka
bul ettirilebilen meblâğ, (162 518) lira (37) kuruş (46) santimdir. 

Hükümet tarafından şirket tesisatına vazıyet edildiği esnada şirketin kasasında ve bankalarda 
bulunmuş olan para ile matlup senetleri muhteviyatı olmak üzere ceman (63 325) lira (5) kuruş (99) 
santimden ibaret bulunan şirketin matlubu, yukarıda gösterilen Hükümet matlubatından tenzil 
edildikten sonra Hükümetin şirketten mütebaki kalan (99 193) lira (31) kuruş (47) santimden iba
ret matlubu şirketin 5 inci maddede tasrih olunan ilk taksitlerinden mahsup edilecek ve bonolar ba
kiye üzerinden tanzim edilecektir. 

Bundan başka şirket, vaktile istihsal eylediği Fransız - Yunan muhtelit hakem mahkemesi ka-
rarile rıhtım resmi olarak evvelce Yunan Hükümetinden tahsil eylediği ilk dört taksit müstesna ol
mak üzere bundan böyle tahsil edeceği taksitlerden yarısının Hükümet hissesi olduğunu ve tahsili 
halinde hissemizin Hükümet tediyatından mahsubu icra edilmesi hususunu kabul etmiştir. Bu para 
bundan böyle de muntazaman tahsil edilecek olursa, tahsil edilecek miktardan Hükümet hissesine 
tekabül eden yansı (325 918) lira olduğuna göre yukarıda arzedilen mebaliğ ile beraber bu paranın 
da mahsubu halinde şirkete hakikî olarak tediye edilecek para (227 178) lira (69) kuruştan ibaret 
olacaktır. 

Mukavelenin müzakeresi esnasında şirketin en ziyade hassasiyet gösterdiği madde, ibra madde
sidir. Şirket, daima ve her vesile ile kendisine verilecek ibranın umumî ve her türlü iddia ve muta-
lebelere şamil olacak mahiyette olmasını en esaslı bir şart olarak ileriye sürmüş ise de Hükümet
çe de sui istimal yapanlara karşı devam ettirilmekte bulunan adlî takibata halel getirilmemesi 
ayni hassasiyetle karşılanmış ve mukavelenin 9 uncu maddesindeki ibare de bu esası tatmin ede
cek şekilde yazılmıştır. 

Şirketle bilmüzakere tesbit edilmiş olan mubayaa mukavelenamesi, Büyük Millet Meclisinin 
tasdikma talikan parafe edilmiş olduğundan mukavelenin katî surette imzasma salâhiyet veril
mesi maksadile merbut kanun lâyihası tanzim edilmiş ve birinci maddesinde mubayaa mukave
lenamesinin Büyük Millet Meclisince tasdik ve kabul edilerek katî olarak imzası için Nafıa 
vekiline salâhiyet verilmiş olduğu tasrih edilmiştir. 

Mukavelenin 9 uncu maddesile şirkete umumî ibra verilmiş olmakla beraber şirketin, vaktile 
mübadil Rum ve Yunanlılara satıpta tescil muamelesi yepılmaksızın bedellerini almış olduğu ar
salardan mütevellit mebaliğ doğrudan doğruya Hazineye ait olacağına ve kanunen bu meba-
liğin müstahik ve sahipleri mevcut olduğuna ve Hazinenin bu husustaki kanunî vaziyeti tasfiye 
memurundan ibaret bulunmasına göre bu arsalardan mütevellit olup Maliye vekâleti tarafından 
şirket aleyhine açılmış olan davaların, mukavelenamenin 9 uncu maddesindeki ibranın şümulün
den hariç kalmamasını teminen lâyihanın 2 nci maddesinde bu davaların takip edilmeyeceği tas
rih edilmiştir. 

Lâyihanın 3 üncü maddesi, şirketin bedeli istimlâk olarak matlubu olan mebaliğin sureti tes
viyesine dairdir. 

Filhakika şirket intihaen alınacak karara göre muamele yapılmak üzere 10 kânunusani 1932 
tarihinde şirket muamelâtına ve mevcudu olan 62 325 liraya vaziyet edilerek muvakkat bir idare 
ile niyabeten idaresine devam edilmiştir. 

Mukavele ahkâmına göre 1932 senesine kadar şirkete verilecek mubayaa bedeli taksitlerinden 
1932 ve 1933 taksitlerinin şirketin borcu olan 99 bin küsur lira ile mahsup edilerek bakiyesinin 
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derhal tesviyesi ve ilerideki sene taksitlerinin de hululü vadelerinde Hazinece ödenecek bonolara 
raptı mukarrer olduğuna göre 1932 ve 1933 taksiti bakiyesi olarak verilecek olan meblâğın ma-
rülârz şirketçe müdevver 63 bin küsur liradan tesviyesi ve müteakip seneler taksitlerinin düyu
nu umumiye bütçesinden itası derpiş olunmaktadır. 

Filhakika nhtım varidatı Devlet bütçesine irat kaydedilmesi tabiî olduğu ve bu varidat muba
yaa bedelinin bir kaç misline baliğ olacağına göre bu muamele bütçeye bir külfet tahmil etmeyecek
tir. 

Lâyihanın dördüncü maddesi; şirketten intikal edecek hukuk ve emvalin sureti idaresine mü
tealliktir. Liman ve rıhtım muamelâtının mahiyet ve mevzu itibarile olan sıkı münasebetlerine ve bu 
iki işin bir elden idaresinin mucip olacağı suhulete ve betahsis îzmir liman şirketi hisselerinin tama
men Hazineye intikal etmiş bulunmasına mebni ayrıca bir nhtım idaresi tesis edilecek yerde bu 
muamelâtın liman şirketine devri muvafık olacağı mütalea edilmektedir. Bunun masrafça da ne 
kadar tasarruflu olacağı arzdan müstağnidir. 

Ancak liman şirketi yerine mülhak bütçe ile idare olunur bir liman idaresi tesisi zarureti nazan 
itibara alınarak bu bapta aynca bir lâyihai kanuniye takdim edilmekte olduğu cihetle lâyihada bu 
cihet te derpiş edilmiştir. Şirketten Devlete intikal edecek hukuk ve emval meyanında mevcut bu 
lunan tramvay işlerinin belediye veya bir şirkete devri ve asrî bir hale konması ve mezkûr işin 
mahallî işlerden oluduğ-u nazarı dikkate alınarak madde ona göre tanzim edilmiştir. 

Lâyihanın 5 ve 6 inci maddeleri ahkâmı umumiyemiz icabatına göre kaleme alınmıştır. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 4 -VI - 1933 

Karar No. 40 ' ; î ; , . 
Esas No. J/733 , . J "*J ' 

Yüksek Reisliğe 

îzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınması hakkında hazırlanan ve tcra Vekil
leri Heyetince 28 - V -1933 tarihinde Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihasile esbabı mucibe maz
batası ve merbutu mukavelename ve kredi encümenimize havale edilmekle mezkûr lâyiha Nafıa ve
kili Hilmi Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Nafıa vekili Beyin verdiği izahata ve lâyihanın esbabı mucibesinde uzun uzadıya serdedilen mü-
taleata nazaran merbut mukavele mucibince neticelendirilen işbu satın alma keyfiyetini encüme
nimiz umumî hatları itibarile iktisadî noktai nazardan çok yerinde ve memleketimizin menfaatlerine 
uygun bulduğu gibi bu vesile ile Hükümetimizin şimdiye kadar saltanat devrinin fena şartlan 
ile verdiği imtiyazlardan birini daha millileştirmek yolunda elde ettiği muvaffakiyeti şayanı tebrik 
ve takdir görmüştür. 

Lâyihanın maddeleri encümeırmizce aynen kabul edilmiş olup havalesi mucibince Bütçe encü
menine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

İktisat E. Reisi Na. M, M. KL Aza A^a Aza 
Şebisn K. Şebin K. Afyon K. îzmir Mardin Gümüşane 
İsmail Akosmanzade İzzet M. Sadettin Ali Rıza Edip Servet 

Aza Aza Aza Aza 
Bursa ' İstanbul İstanbul Eskişehir 

Dr. R. Ferit H. Vasıf Alâettin Emin , 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. P>. M. M. 
Birice cvcUnn-ın S - VI - 1.933 

M. No. ;U3 
• Esas No. 1/733 

Yüksek Reisliğe 

İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınması hakkında olup Nafıa encümeni 
mazbatasile birlikte encümenimize havale olunan kanun lâyihası, Nafıa vekili Hilmi Beyefendile Ma
liye vekâleti namına Nakit işleri müdürü Sırrı Bey hazır olduğu halde okundu, tetkik edildi. 

Memleketimizin en mühim ihracat ve ithalât limanlarından biri olan İzmir limanı rıhtımının 
işbu lâyihada ve ilişik mukavelede sayılan şartlarla gösterilen bedel mukabilinde Hükümetimizce 
satın alınması, mezkûr limanda yapılması mutasavver olan asrî tesisat itibarile de ehemmiyetli ilk 
bir adımın atılmış bulunması demektir. Bir müddettenberi Hükümetçe idare edilmekte bulunan 
rıhtım şirketinin bu kanun lâyihasile satın alınmasından sonra da esasen Hükümetin malı olan kör
fez ve liman şirketine devredilmesi, hem bir çok masrafın önüne geçilmiş bulunması, hem de iş 
sahiplerini bir takım zahmetlerden kurtarmış olması itibarile muvafıktır. 

Binaenaleyh kanun lâyihası encümenimizce kabul edilmiştir. Umumî heyetçe müstacelen müza
kere buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis X. 
İsparta. Aksaray Torum Ulfıziz Krzurum Krzıırunı. İstanbul Kayseri 

Mükcrvem A. Siin ı/ya Mustafa II. Talisin Aıiz Aşna ^adetlin A. ilihni 

Manisa Niğde 
M. T un/ut Faik 

*_ 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

izmir Rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınmanın a dair kanun lâyihası 

1 — Nafıa vekâletile İzmir Rıhtım şirketinin salâhiyetini haiz murahhası arasında 3 teşrini
evvel 1932 tarihinde parafe edilen ve şirketin imtiyaz haklarile rıhtım, tramvay ve bunlara ait 
bütün tesisatın Hükümetçe satın alınmasına dair olan merbut mukavelenamenin imza ve teatisi
ne Nafıa vekili mezundur. 

2 — ( Aypark ) namile maruf gazino ile buna ait arsalar müstesna olmak üzere diğer arsa
lardan mütevellit olup Maliye vekâletince İzmir Rıhtım şirketi aleyhine açılmış olan davaları 
Maliye vekâleti takip etmeyecektir. 

3 — Mezkûr mukavelename mucibince şirkete verilecek mubayaa bedelinin 1 haziran 1932 ve 
1 haziran 1933 taksitleri şirketin mukavelenamede tesbit edilen borcu ile mahsup edilerek baki
ye kalan miktar şirketçe idarei muvakkateye devredilen mebaliğden tesviye ve 1 haziran 1934 ten 
itibaren olan taksitler için de derpiş edilen şekilde Hazine bonoları verilerek hululü vadelerinde 
düyunu umumiye bütçesinden tesviye edilir. 

4 — Mezkûr mukavelenamenin imza ve teatisinden itibaren şirket emval ve hukuku Hükümet
çe tesbit edilecek şerait altında İzmir Liman ve körfez şirketine veya onun yerine Hükümetçe 
tesis edilecek idareye devredilir. 

Ancak evvelce Rıhtım şirketi tarafından işletilmiş olan tramvay ve müştemilâtı belediyeye 
veya diğer bir şirkete devredilebilir. 

5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

6 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

I iş. V. 
ismet 
Mf. V. 

Dr. Reşit Galip 

Ad. V. 
S. Saraçoğlu 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V 
Z ckâi 
İk. V. 

M. Celâl 

Da. V. 
S. Kaya 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

Ha. V. V. 
S. Kaya 

G. İ. V. 
Ali Kana 

28 - V -1933 
Mal. V. 

M. Abdülhalik 
Zv. V. 
Muhlis 
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MüKAVELENAME 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına hareket eden Nafıa vekili Hilmi Beyefen
di, diğer taraftan îzmir rıhtım şirketinin sahibi salâhiyet vekili Müsyü Metr Margeri arasında 
aşağıda yazılı hükümler dairesinde mukavele aktolunmuştur. 

Mukavele metninde (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti), (Hükümet) ve (İzmir rıhtım şirketi) da
hi, (şirket) unvanlarile zikredilmişlerdir: 

-;. Madde — 1 

Hükümet şirketle münakit 18 mayıs 1307 (1891) tarihli dördüncü zeyil mukavelenin (12) inci 
maddesinin kendisine verdiği salâhiyete istinaden İzmir rıhtımı ile bunun üzerindeki tramvayı bütün 
müştemilâtlarile beraber satın almağa karar vermiş ve şirket te bu karara muvafakat etmiş oldukla
rından şirket aşağıda yazılı şartlar dairesinde mezkûr tesisatı satmış ve Hükümet te satın almıştır. 

Madde — 2 

Şirket, 4 şaban 1284 tarihli imtiyaz muklavelenamesile bilûmum zeyilleri mucibince haiz bulundu
ğu bütün hukuk ve menafii imtiyaziyesile İzmir rıhtım, liman ve tramvayına ait menkul ve gayri
menkul bilûmum tesisat, binalar, arazi, malzeme, mobilye, demirbaş eşya ve alât ve edevattan, 

Ve ezcümle: 
İzmir rıhtımı ile bilûmum müştemilâtı, şirketin idare merkezi olup Gümrük idaresi karşısında 

kâin (30) numaralı bina, kömür depo ve mağazaları, (Garmaritim) namile maruf hangar, balıkha
ne, deniz üzerindeki banyo tesisatı, Alsancak iskelesindeki muhafaza binası, tramvay hattı ile bilû
mum arabaları ve atlan ve bekleme mahalleri ve mevcut mobilya ve bilûmum eşya ve malzemesi ve 

• tramvay ahırları ve tramvay idarahenesile müştemilâtından, velhasıl (4) üncü maddede tasrih 
olunan arsalar müstesna olmak üzere îzmirde kâin olup şirkete ait bulunan bütün emval ve eşya
dan: 

Hükümet lehine feragat ve bu emval ve eşya üzerinde Hükümetin müstakillen mülkiyet ve ta
sarruf hakkını kabul ve tasdik eder. 

Şurası da mukarrerdir ki tramvay ahırlarile müştemilâtı ve idarehanesinin mebni bulunduğu 
arsalardan başkalarının batapu tasarrufları altında bulunan arsalar, bu fragat ve temlike dahil 
değildir. 

Madde — 3 

İkinci maddede yazılı ve imtiyaz mevzuuna dahil olup şirkete ait bulunan ve Hükümetçe sa
tın alman emvalden (Garmaritim) namile maruf (Hangar) m arsa ve binası ile muvazaa suretile 
başkası namına mukayyet bulunduğundan şirket, bu mukavelenamenin imzası tarihinden itibaren 
bir sene zarfında (masarifi Hükümete ait olmak üzere) mezkûr gayrimenkulun tapu kaydinin Hü
kümet namına tashih ve tescili temin eylemeği taahhüt eder. 

Şirket bu taahhüdünü ifa etmediği takdirde bu gayrimenkulun Hükümetçe takdir edilecek kıy
metine muadil mebaliğ, şirketin (5) inci maddede yazılı taksitlerinden kesilecektir. 

Şirketin merkezi idaresi olan binaya gelince: bu binanın Hükümet namına tapu kaydinin tas
hih ve tescili için kanunen lâzımgelen bilûmum muameleleri icraya Hükümetin salâhiyetini, şirket 
kabul ve tasdik eder. Ancak Hükümetin bu bina halandaki teşebbüsatının müspet veya menfi ne
ticelerinden şirket mesul olmayacaktır. 

Madde — 4 

27 teşrinisani 1867 tarihli imtiyaz mukavelesinin (4) üncü ve şartnamenin (4) ve (5) inci mad
deleri mucibince kâr ve zararı kendisine ait olmak üzere şirket tarafından denizden dolduru* 
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lup ta bu mukaveleye bağlı kroki ve listede mevki ve ebatları gösterilen arsalardan: 

(46 - 52 - 75 - 76 - 79 - 109) numaralı arsalar üzerinde şirketin (yalnız arsalara ait olmak üze 
re ) mülkiyet hakkı baki olduğunu iki taraf kabul ve tasdik ederler. 

(96) numaralı arsadaki Fransız konsoloshanesinin hukuku tasarrufiyesi mahfuz kalmak üzere 
bu arsanın mütebaki kısmı şirkete aittir. 

(102) numaralı arsanın (Şel) kumpanyasına satılmış olan kısmından maadası keza şirkete ait 
olacaktır. 

(Lunepark) namile maruf bulunan gazino ile arsalann ciheti aidiyeti elyevm İzmir mahkeme
sinde derdesti tetkik bulunduğundan iki taraf bu gazino ile arsaların ciheti aidiyetinin tayinini 
mahkemenin kararına terketmişlerdir. 

58 - 66 - 91 - 95 - 94 - 95 numaralı arsaları şirket tamamen Hükümete terkeder. Ancak şirket, bu 
arsalann takrirlerini vermeden paralannı tamamen almış olduğundan şayet ileride bu arsalann 
müşterileri, bu arsalardan dolayı şirketten bir gûna mutalipte bulunduklan takdirde şirketin Hü
kümete hakkı rücuu olacaktır. 

18 - 33 - 34 -106 numaralı arsalara gelince: Şirket, paralannı tamamen almış olduğu bu arsalann 
takrirlerini (harçlan müşterilere ait olmak üzere) müşterilerinin ilk talebinde takrirlerini vermeğe 
mecburdur. . , - . , • , .... 

Madde — 5 

Şirketin bütün hukuku imtiyaziyesile (2) ve (3) üncü maddelerde yazılı emvalinin bedeli: 
A - Aksiyon ve obligasiyonlann faiz ve amortismanları mukabili olarak birincisi 1 haziran 1932 ve 

sonuncusu 1 haziran 1935 tarihinde tediye edilmek üzere her biri (487 500) dört yüz seksen yedi bin 
beş yüz fransız franklık dört adet senelik taksitten, 

B - Şirketin geçmiş son beş senelik vasati safi hasılatı olarak iki tarafça tesbit ve kabul edilen • 
(22 693) yirmi iki bin altı yüz doksan üç Türk lirasına (bu günkü piyasaya göre) tekabül eden her 
biri (272 316) iki yüz yetmiş iki bin üç yüz on altı fransız franklık ve birincisi 1 haziran 1932 ve so
nuncusu 1 haziran 1952 tarihlerinde tediyesi meşrut yirmi bir adet senelik taksitlerden, 

Ve 1 haziran 1952 den imtiyaz müddetinin sonu olan 31 kânunuevvel 1952 tarihine kadar geçe
cek müddet için 31 kânunuevvel 1952 tarihinde tediye edilecek olan (13 237) on üç bin iki yüz 
otuz yedi türk lirasma (bu günkü piyasaya göre) tekabül eden (158 844) yüz elli sekiz bin sekiz 
yüz kırk dört fransız franklık bir taksitten ibarettir. 

Yukanda zikredilen bir frank, elyevm Fransız Hükümetinin bir fransız frankı için esas ittihaz 
ettiği sıklet ve safiyetteki altın muadilidir. 

Madde — 6 

Hükümet, beşinci maddede zikredilen taksitleri, en çok kânunuevvel 1933 sonuna kadar şirket 
namına muharrer Hazine bonolan vermek s ur e t il e eda edecektir. 

Ancak 1 haziran 1932 ve 1 haziran 1933 tarihlerinde tediyesi meşrut bulunan taksitlerden şirketin 
yedinci maddede tesbit olunan borcu tenzil edildikten sonra mütebakisi için 1 haziran 1933 va
deli olmak üzere verilmesi icap eden bono, mukavelenin akdini müteakip şirkete verilecektir. 

Şirkete^ verilecek bonolar, beşinci maddede tarif edilen fransız frankı olarak imlâ edilecektir. 
Bu bonolar, Osmanlı bankası veya şirketin göstereceği başka bir banka tarafından tahsil edile

cektir. 
Vadelerinde tediye edilmeyen bonolar vadelerinin bittiği tarihten itibaren senevi % 6 faize tâbi 

olacaklardır. Bonolar ancak berayi tahsil ciro edilebilecek ve şirketçe Hükümetten başkasına kabili 
temlik olamayacaklardır. 

Madde — 7 

Rıhtım ve müştemilâtının Hükümetçe satm alınması muamelesinin 1 haziran 1931 tarihinde vu-
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ku bulduğu iki tarafça itibar ve kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, 1 haziran 1931 tarihinden itibaren rıhtım tesisatına Hükümetçe vazıyet tarihi olan 
10 kânunusani 1932 akşamına kadar geçen yedi ay on günlük müddet zarfında şirket tarafından 
işletilmiş olan rıhtım, tramvay ve müştemilâtlarına ait safi hasılatın tamamen Hükümete aidiyeti 
iki tarafça kabul edilmiştir. 

Şirketin gerek bu hasılattan ve gerek diğer hususattan Hükümete borcu olan mebaliğ aşağıda 
gösterilmiştir: 

Lira K. 
56 531 52 1 haziran 1931 tarihinden itibaren 10 kânunusani 1932 akşamına kadar rıhtım 

ve tramvayın işletme hasılatı safiyesi. 
20 472 85,46 Tüccar depozitoları memurlara ait teminat paraları, nakliyat vergisi, naktî bilet 

hesabı Hükümetçe şirket hesabına yapılan masraf ve mubayaat bedeli, tahsil 
edilemeyen makbuzlar muhteviyatı, tüccar depozitoları noksanı. 

85 514 Şirketin 31 mayıs 1931 akşamına kadar geçen senelere ait temettü hisselerinden 
Hükümetin matlûbu olup şirketçe tediye edilmemiş olan mebaliğ ile şirketçe 
müteveffa Elizar Gifreye devrolunan mavnaların bedelleri ve şirketin (8) inci 
maddede zikrolunan Barem mucibince Yunan Hükümetinden rıhtım resimleri ol
mak üzere tahsil eylediği ilk dört taksitten masrafları çıktıktan sonra Hükümet 
hissesi olarak şirketin Hükümete borçlu olduğu mebaliğ. 

162 518 37,46 
ki ceman yüz altmış iki bin beş yüz on sekiz lira otuz yedi kuruş kırk altı santimdir. 
Hükümet tarafından şirket tesisatına vazıyet edildiği esnada şirketin kasasında ve bankalarda 

bulunmuş olan para ile matlup senedi muhteviyatı olmak üzere ceman (63 325 05,99) altmış üç bin 
üç yüz yirmi beş lira beş kuruş doksan dokuz santimden ibaret bulunan şirketin matlubu yukarıda gös
terilen Hükümet matlubatından tenzil edildikten sonra Hükümetin şirketten mütebaki kalan 
(99 193 31,47) doksan dokuz bin yüz doksan üç lira otuz bir kuruş kırk yedi santimden ibaret 
matlûbu şirketin beşinci maddede tasrih olunan ilk taksitlerinden mahsup edilecek ve bonolar ba
kiye üzerinde tanzim edilecektir. 

(5) inci maddede tarif ve (6) inci maddede derpiş olunan bonoların tediyesi için Hükümetçe 
şirkete verilecek olan Fransız franklarının Türkiye haricine çıkarılması, emsali dövizler hakkında 
yapılan muamelelere tevfikan icra edilecektir, 

Madde — 8 

Şirketin, Izmirin Yunan işgali esnasındaki rıhtım resimlerinden mütevellit olup Fransız -
Yunan muhtelit hakem mahkemesinin 29 teşrinisani 1929 tarihli ilâmı mucibince Yunan Hükü
metinden matlubu bulunan ve Yunan Hükümetince tediyesi kabul edilen ve birincisi 1928 ve 
sonuncusu 1967 senelerinde ve her senenin 7 teşrinievvel tarihlerinde tediyesi meşrut bulunan 
mebaliğe dair barem bu mukaveleye raptedilmiştir. 

Bu mebaliğden şimdiye kadar şihketçe tahsil olunan dört evvelki taksitler muhteviyatı olan 
(110 000,50) yüz on bin elli lira (20) yirmi kuruş müstesna olmak üzere diğer bilûmum taksitlerin 
yarısı tamamen Hükümete ait bulunduğunu iki taraf müttefikan beyan ederler. 

Şirket, Yunan Hükümetinden tahsilat yaptıkça tahsilatın miktarile vukuu tarihini her sene te
diye tarihinden itibaren en çok iki ay zarfında Türkiye Hükümeti Maliye vekâletine taahhütlü 
mektupla bildirecek ve bundan Hükümet hissesinin, müteakiben Hükümetçe şirkete tesviye edil
mesi (5) inci maddede tesbit edilmiş olan mubayaa taksitlerinden ayni maddede tarif olunan 
frank hesabile Yunan Hükümetince filen tediye tarihinde İstanbul borsasındaki fiat üzerinden 
mahsubunu talep edecektir. Şirket, yukarıda yazılı iki ay müddet zarfında böyle bir ihbarda bu
lunmadığı ve tahsilatını matlubundan mahsup ettirmediği takdirde Hükümetteki bakiyei matluba-
tmı kamilen terk ve Hükümeti bu matlubatından tamamen ibra etmiş olacak ve bu takdirde Hü~ 
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kûmet bu mukaveleye müsteniden Yunan Hükümetindeki bakiyeden yansı kendisine ait olduğu ci
hetle doğrudan dağruya kendisine tediyesini Yunan Hükümetinden talep ve bunları tahsile salâhi-
yettar olacaktır. 

Bundan başka her hangi bir sebeple şirketin Yunan Hükümetinden matlubu bulunan mez
kûr mebaliğe haciz vazedilmesi veya şirketin alacaklıları tarafından icraen tahsil edilmesi gibi 
sebeplerle Hükümet hissesinin tahsili teahhur eder veya gayrimümkün bir hale gelirse, Hü
kümet, mukabilini şirketin (5) inci maddedeki matlubatmdan tevkife salâhiyettardır. Şurası 
mukarrerdir ki (1945) senesinde şirket Yunan Hükümetindeki bakiyei matlûbatınm yansını 
Türk Hükümetine devir ve temlik için lâzımgelen muameleyi yapacaktır. Bu bapta ihtiyar olu
nacak resmî harç, damga ve rüsum iki tarafça yan yarıya tediye olunacaktır. 

Yunan Hükümetinin tediyede teahhuru veya moratoryom ilân etmesi veya tediye etmiş olduğu 
mebaliğin arazisi haricine çıkarılmasını menetmesi gibi şirkete kabili isnat olmayan sebeplerden 
mütevelit teahhurlardan şirket, mesul olmayacaktır. Bu gibi ahval vukuunda şirket, derhal Hükü
meti haberdar edecektir. Yunan Hükümeti, taksitlerini Türk lirasından başka, bir para ile tediyeye 
karar verdiği takdirde bu karar şirketçe tevsik edilmek sartile şirket Yunan Hükümetinden aldığı 
meblâğın yarısını ayni para ile Hükümete verebilecektir. 

Madde — 9 

Hükümet ve şirket, bu mukaveleden mütevellit hukuk ve vecaip müstesna olmak üzere her ne se
bep ve vesile ile olursa olsun şimdiye kadar dermeyan edilen veya edilmeyen bilcümle dava ve muta-
lebelerden ve bilhassa İzmir rıhtım, tramvay ve bütün müştemilât ve teferruatına müteallik imtiyaz
lardan mütevellit bütün dava ve mutalebelerden feragatla birbirlerini mütekabilen ibra ederler. 

Şu cihet bilhassa mukarrerdir ki bu ibra, şirket memur ve mensupları hakkında elyevm icra edil
mekte bulunan ve keza ileride vaki olabilecek olan cezaî takibattan dolayı bu memur ve mensupla
rın şalisi mesuliyetlerine halen ve atiyen hiç bir sebep ve suretle şamil olamayacaktır. 

Madde —10 

Hükümetin şirket muamelâtını idareye başladığı 11 kânunusani 1932 tarihine kadar şirketin 
üçüncü şahıslarla vukubulan akit, muamele ve münasebetlerinden mütevellit bütün borçlarla bunların 
bütün neticelerinden münhasıran şirket mesul olacağı gibi bu akit ve muamelelerden tevellüt etmiş 
veya edecek bütün dava ve muhasemelerde münhasıran şirket muntahap olacaktır. 

Şayet 11 kânunusani 1932 tarihinden evvelki zamanlarda şirkete ait her hangi bir akit veya mu
amele ve iiilden dolayı gerek Hükümet ve gerek rıhtım ve müştemilâtını bundan sonra işletecek 
olan müessese her hangi bir iddia ve metalibeye maruz kaldığı veya her hangi bir meblâğ tediye
sine mahkûm olduğu takdirde Hükümet veya rıhtım ve müştemilâtını işleten müessesenin şirkete 
hakkı rücuu olacak ve mahkûm olduğu meblâğı şirketin (5) inci maddede tasrih olunan taksit
lerinden istifaya salâhiyeti bulunacaktır. 

Madde — 11 

Bu mukavele hükümlerinin tatbik ve icrasmı ve şirkete yapılacak her nevi tebligatın ifasını te-
minen şirket, Türkiyede bir vekil bulunduracaktır. 

Madde — 12 

Bu mukavelenin türkçe metni muteberdir. 

Madde — 13 

Bu mukavelenameye yapıştınlacak damga pullan ile noterce tasdik ve tesciline ait harç ve 
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masraflar şirkete aittir. 

Madde — 14 
* 

Bu mukavelename Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikine talikan Ankarada imza ve teati 
edilmiştir. 

•> 



Sıra No 309 
Çubuk barajı ve Bursa ovası ıslahat ve inşaat işleri için 
bono çıkarılması hakkında 1/737 numaralı kanun lâyihası 

ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 

r. a 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 30-V-1933 
Sayı 6/1723 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Çubuk Öaraji ve Bursa Ovası ıslâhat ve inşaat işleri için bono çıkarılması hakkında Nafıa 

Ve1 Maliye Vekilliklerince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 29-V-1933 tarihli toplanışında 
Vüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası-esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim 

Başvekil 
İsmet 

esbabı mucibe 

Çubuk barajı inşaatı mukavelename müddeti 1933 senei maliyesi zarfında ve Bursa ovası ıslaha
tı müddeti de 1934 senesinde hitam bulacaktır. 

Müteahhitler tarafından vücude getirilen tesisat ve alınan tertibatla inşaatın bu müddetler zar
fında ikmali pek kolay olmakla beraber her iki inşâat için bütçeye konulan ve konulmakta olan 
tahsisatla muvazi yüründüğü takdirde işlerin ancak dört sene zarfında vücude getirilebilmesi kabil 
olacaktır-

Müteahhitler mukavelenamelerinde musarrah kısa bir müddet zarfında inşaatı ikmal edebilmek 
için işletme ve tesisat masraftan çok yüksek ve en modern teçhizatı cami olan vesait kullanmak za
ruretini hissettikleri cihetle yalnız tamir masrafları ayda bir kaç bin liraya baliğ olan bu vesait sa
yesinde bütçede mevzu ve lüzttmU derecesinden dun olan tahsisatla senenin ancak iki ayında çah> 
Şıp bilâhare inşaatı tatil etmek mecburiyeti ile karşılaşılmıştır. , v 

Bu tarzı hareket müteakip senelerde yine inşaata devam zaruretinde olan müteahhitleri şantiye 
teşkilâtım dağıtmamak ve vücûda getirilen natamam inşaatı muhafaza etmek gibi mukavelename-
nin hudut ve tatbikatı haricine çıkan ağır masraflar ve kabili itiraz şerait altında bıraktığı cihetle 
bunların hakli olarak zarar ve ziyan taleplerine yol açacaktır. 

Sundan maada fentten muayyen müddet zarfında ve acilen ikmalleri meşrut bulunan bu gibi 
sU işleri daimî surette sel tahribatı ve mütevaliyen sıcak, soğuk ve don ve rutubet tesiratı tahtında 
olmalar! itibarile açıkta bulunan ve kapatılmasına imkân olmayan inşaatın ve hususile temel aksa
mının tehlikeye girmesini ve vücuda getirilen milyonca liralık inşaatın harap olması ve gelen seller 
le açılan natamam kanalların tekrar dolması gibi hazineyi esaslı bir şekilde ızrar edecek vahim va
ziyetler muvacehesinde bulunmaktayız. 

Gerek müteahhitlerin sunu taksiratı olmayan bu vaziyet karşısında tasavvurun fevkinde zararla
ra düşerek memleketin esasen az bulunan bu gibi müesseselerinin dağılmaktan vikayesi; gerekse 
menfaati memleket namına şimdiye kadar toprağa atılmış olan milyonlarca liralık millî servetin bir 
sel tahribatile heder olmaması ve gerek müteahhitlere tazminat tediyesi zaruretinden vikayesi için 
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bu güne kadar vücuda getirilen inşaatın mukavelede musarrah müddet zarfında ikmallerile bekleni
len âli menfaatlerin elde edilmesi katı olarak lüzumlu görülmektedir. 

1933 - 1934 senei maliyesi zarfında bütçeye büyük meblâğlar vazı suretile bu tehlikenin önü 
alınamayacağına göre bu işlerin ikmaline muktazi mebaliğin müteakip senelere vazedilecek tahsisat
la itfa edilmek üzere müteahhitlerin tahakkuk edecek matluplarına mukabil bono verilmesi salâhiye
tinin itası ve kezalik bütçedeki tahsisatın tamamen işe hasn tahsisi ile müteahhit istihkaklanndan 
tevkif edilecek mebaliğin muamelei mahsubiyesi için tahsisatın çürütülmesine mahal kalmamak 
üzere bunlar için iade edilecekleri sene bütçesine tahsisat konulması ve tetkik ve murakabenin vak
tinde yapılmasını teminen ita edilecek bonoların müstenit bulunduğu evrakın evvelemirde Divanca 
tetkikim arz ve teklif eylerim efendim. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. ; . 
Nafıa encümeni 30 - V - 1933 
Karar No. 14 . 

Esas No. 1/737 *' - -
Yüksek Reisliğe 

Çubuk barajı ve Bursa ovası ve inşaat işleri için bono çıkanlması hakkında Başvekâleti celileden 
gelerek Yüksek Reislikten encümenimize havale buyurulmuş olan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi 
Nafıa vekili Beyefendi huzurile okundu ve konuşuldu. 

Esbabı mucibe mazbatasında çok açık olarak anlaşıldığı üzere bütçeye konulan paranın azlığı 
bu işlerin 1933 ve 1934 senelerinde yapılması için müteahhidin matlubatını ödemeye yetişmiyor. 
Halbuki müteahhit bütçedeki paraya göre iş yaparsa senelerce uzar ve hem müteahhit zarar görür 
hem de yarıda kalan işler bozulur ve kanallar dolar. Binaenaleyh müteahhitlere bono verilerek mu
ayyen zamanlarda işlerin bitirilmesi her suretle faidelidir. Kanun lâyihası aynen kabul olunarak 
Bütçe encümenine gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur efendim. 

Nafıa E. Reisi 
Samsun 
Etem 

M. M. 
Erzincan 

A. Samih 

Kâ. 
Manisa 

Aza 
Samsun 

Dr. Asını 

Aza 
Mersin 
S. Fikri 

Aza 
Kütahya 
İbrahim 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. .- : 
Bütçe encümeni 

M. No. 228 10 -VI - 1933 
Esas No. 1/737 " '' ;"\ " \ 

Yüksek Reisliğe 
Çubuk barajı ve Bursa ovası ıslahat ve inşaat işleri için bono çıkarılması hakkında olup Naflâ 

encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Nafıa vekili B^yin hu
zurile tetkik ve ntütalea edilerek encümenimizce de lâyihanın teklif veçhile aynan kabulüne karar 
verilmiştir. 

Müâtacelen müzakere olunmak üzere Umumî Öeyetin yüksek tasvibine afâöluatif, 

.Reîs X. 
İsparta 

Mükerrem, 
Sivas 

M. Remzi 

Çorum Edime 
Mustafa Faik 

Erzurum 
Aziz 

Erzurum 
Asrın 

İstanbul 
Sadettin 

Kayseri 
A. Hilmi 

Manisa 
M. Turgut 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Çubuk bamjı ve Bursa ovası ıslahat ve inşaat ilşeri için bono çıkarılması hakkında kan/un 
lâyihası 

MADDE 1 — 1482 numaralı kanun mucibince müteaddit senelere şamil olmak üzere su işleri için 
2 027 numaralı kanunun neşri tarihinden evvel aktedilmiş bulunan mukavelenameler ile girişilmiş 
olan Ankara civarındaki Çubuk barajının inşası ile Bursa ovası ıslahatı ameliyatı taahhüdatmın 
mukavelenamelerinde musarrah müddetleri zarfmda bitirilmesini temin için tediye edilecekleri 
sene bütçesi tahsisatından mahsup edilmek ve her sene tediye edilecek miktar, o senelerde nakit 
olarak verilecek kısım dahil olduğu halde 900 000 lira arasmda kalmak şartile bono ihracına Nafıa 
ve Maliye vekilleri mezundur. 

MADDE 2 — Müteahhitlerin peşin tediye edilmiş ve badema edilecek olan istihkaklarından ke
silmiş ve kesilecek teminat paralan iade edilecekleri sene bütçesinden mahsup olunur. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince ihraç edilecek bonolar müstenit olduğu evrakın Divanca 
tasdikinden sonra verilir. , 

MADDE 4 -— Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. " " \ ~ 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 
29 -V-1933 

Bş. V. Aû. V. M. M. V. t>a. V. Ha. V. V. Mal. ?. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mİ V. Na. V. îk. V. S. t. M. V. G. î. V. Zr. V, 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Ram MlthMş 





Sıra No 312 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna müzeyyel I/749 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 
T. C. 

Başvekâlet 8 - VI-1933 
Kararlar müdürlüğü. 

Sayı : 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1452 numaralı teadül kanununa zeylen hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8-VI-Q33 te 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir 
efendim. Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Pariste bu kere aktedilen ve Büyük Millet Meclisince de kabul ve tasdik olunan itilâfna-
meyegöre Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tediyesi kabul edilen borçlar için Pariste ifayi 
vazife edecek olan komiser ve başkâtipliklerin osmanlı bankası komiserinde olduğu gibi 
teadül kanununa ilâvesi zarurî görülmüştür. 

Bunlara kabul edilen maaşı aslî memaliki ecnebiyede bulunan Hariciye memurlarına verilen 
maaşlar gibi ve onlar için kabul edilen tediye usullerine göre itası icap etmektedir. 

Hariciyede ifayi vazife eden Hariciye memurları ve Ateşemiliter, kommersiyal ve Aeriyen-
lerde olduğu gibi bu komiser ve başkâtibe de ayni esaslar dairesinde bir temsil tahsisatı 
verilmesi esası da düşünülerek merbut kanun lâyihası bu esasları temin maksadile tanzim 
olunmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 10 - VI - 1933 
Mazbata, No. 227 
Esas No. 1/749 

Yüksek Reisliğe 

1452 numaralı kanuna bağlı (2) numaralı cetvelin Maliye vekâleti kısmına Pariste ifayi vazife 
edecek olan Düyunu umumiye komiseri ile başkâtibinin ilâvesi hakkında olup 8 haziran 1933 ta
rihli Başvekâlet tezkeresi ile Yüksek Meclise gfönderilerek encümenimize havale buyurulan kanun-
lâyihası encümenimizce tetkik ve mütalea edildi. 

Teklif olunan lâyiha esas itibarile kabul edümiş ve bu memurlara verilecek temsil tahsisatının 
kanunla tesbiti muvafık görülmüştür. Şekle ve yazılış tarzına ait bazı değişiklikle yeniden hazır
lanan kanun lâyihası müstacelen müzakere buyurulmak üzere Umumî heyetin yüksek tasvibine ar-
zolunur. 

Reis Na. 
İsparta Çorum Edirne Kayseri Kırklareli Manisa Niğde Sivas Erzurum 

M ük er rem Mustafa Faik A. Hilmi Şevket M.Turgut Faik M. Remzi Aziz 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

1452 numaralı teadül kanununa müzeyyel 
kaynın lâyihası 

MADDE 1 — 1452 numaralı teadül kanunu
na merbut iki numaralı cetvelin Maliye vekaleti 
kısmına, bu kanuna bağlı cetvelde yazılı memu
riyetler ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu memuriyetlerin karşıların
da gösterilen maaşlar 1906 numaralı kanunda 
yazılı esaslara göre verilir ve komisere Paris bü
yük elçiliği müsteşarı ve başkâtibe de ayni elçi
lik başkâtibi için Hariciye vekaletince tesbit edi
len miktarlarda temsil tahsisatı ita olunur. 

MADDE 3 — Bu maaşlar Maliye vekaleti 
bütçesinin 169 uncu faslına mevzu tahsisattan 
sarfolunur. 

MADDE 4 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

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

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Dr. Reşit Galip 
S. İ. M. V. 

8-VI-1933 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 
G. I. V. 

Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Ik. V. 
M. Celâl 
Zr. V. 

Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1452 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1452 numaralı kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelin Maliye vekâleti kısmına 
bu kanuna bağlı cetvelde derece, adet ve maaş
ları ile temsil tahsisattan gösterilen memuriyet
ler ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu memurların maaş ve tem
sil tahsisatı ecnebi memleketlerde hizmet etmek
te olan memur ve müstahdemlerin maaş, ücret ve 
tahsisatlarının sureti tediyesi hakkındaki 1906 
numaralı kanunun hükmüne tevfikan verilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Muvakkat madde — Düyunu umumiye komi
seri ile başkatibine 1933 malî senesi zarfında 
verilecek maaş ve temsil tahsisatı Maliye vekâle
ti bütçesinin 169 uncu faslına konulmuş olan 
tahsisattan verilir. 

[ Hükümetin teklifine bağlı cetvel ] 

Derece Memuriyetin nevi 

3 Düyunu umumiye komiseri 
9 » y> Başkâtibi 

Maaş 
Adet Lira 

100 
40 

t Bütçe encümeninin tadiline bağlı cetvel ] 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 
3 Düyunu umumiye komiseri ı 100 
7 » » komiserliği başkâtibi ı 55 

Temsil 
tahsisatı 

30 
15 



Sıra No 314 
Gayrimenkule tecavüzün kaldırılması hakkında I/576 nu

maralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları 

21 - IH - 1933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gayrimenkule tecavüzün kaldırılması hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 19 - III - 1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Memleketimizde arazi hududu ihtilâf ve münazaaya badi olmayacak bir tarzda iyice tesbit edil

memiş olduğu için arazi ashabı arasında ötedenberi ihtilâfat ve münazaat ananavî bir şekil almıştır. 
Emvali gayrimenkule tasarrufundan mütehaddis ihtilâfat vaktile ittihaz edilen bir karara ve 

bu kararm suveri tatbikiyesini mübeyyin 26 mart 1329 tarihli talimat ahkâmma tevfikan « meclisi 
idarelerce » idare heyetlerince hal ve fasledilmekte iken bu kabil ihtilâfatm rüyet ve halli muah-
haran sulh mahkemelerine verilmiştir ve mezkûr ihtilâflar halen mahkemelerce rüyet edilmetedir. 

Ahiren intişar eden vilâyet idaresi kanununun 25 inci maddesinde vilâyet dahilinde huzur ve 
asayişin ve şahsî masuniyetin ve tasarrufa müteallik emniyetin ve zabıtai mania valinin vazifele
rinden olduğu gösterilmiş ve mezkûr kanunun 45 inci maddesi de kaza dahilinde ayni vazifeleri kay
makama vermiştir. 

Ancak zikrolunan maddelerde muahhar hukuku tasarrufiyenin temini fıkrasile idare memurla
rına verilen salâhiyetin hududu tayin ve tavzih edilmemesine mebni memurini mumaileyhim tat
bik sahasında katî icraatta bulunamamakta ve müşkülât karşısında kalmatadn. 

Tasarruf meselesinin medenî kanunun ahkâmı dairesinde mahkemelerde halledilmesi şüphesiz
dir. Ancak hakkı tasarrufu müsbit olmamak ve tasarruf iddialannda bir vesika teşkil etmemek 
üzere yet münazaalarını men için vaziyeti bulunduğu halde muhafaza ve arazide tasarruf iddia 
eden kimsenin kendi kendine mevcut hali bozmasına müsaade edilmesi icap etmektedir. 

Esasen medenî kanunun 894, 895 inci maddeleri de böyle bir tecavüzü zilyedin menedebileceğine 
dair hükümleri ihtiva etmektedir. Bundan başka gayrimenul tecavüzlerinden mütevellit vakalar 
inzibat ve asayiş ile de alâkadar bulunduğundan hudusu müteakip derhal meni lâzımeden olmakla 
bîr kimsenin zilyedi olduğu gayrimenkule vuku bulan tecavüz ve müdahalelerin mahemeden sadır 
olacak karara intizaren idareten meni için vali, kaymakam ve nahiye müdürlerine salâhiyet itası 
zarurî görülerek merbut kanun lâyihası tanzim edilmiş ve birinci maddesine bu yolda ahkâm konul
muştur. 

Tecavüz ettiği gayrimenkulden bu madde mucibince yedi nez olunan kimsenin tekrar tecavüz ve 

T. C. 
Başvekâet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı; 6/763 
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müdahalesini men için bir müeyyide koymak zaruretine mebni tecziyesi lâzımeden görülmüş ve ka
nunun ikinci maddesi de bu noktai nazardan tanzim kılınmıştır, 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiline encümeni 

Karar No. 31 
Esas Nu. 1/576 

•23 - V - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Gayrimenkule tecavüzün kaldırılması hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 19 - III - 1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte Başvekâletin 21 - III - 1933 tarih ve 6/763 numaralı tezkeresine bağlı olarak 
encümenimize havale buyurulmuş olmakla Dahiliye vekâleti vilâyetler idaresi umum müdürü ve ve
kâlet hukuk müşaviri Beylerin hazır bulunduğu toplantımızda mütalea ve tetkik olundu: 

Bir çok münazaalara sebep olan bu nevi müdahalelerin mahkeme kararına kadar idarî tedbirler
le bertaraf edilmesi lüzumlu görüldüğünden birinci maddeye ufak bir tavzih fıkrası ilâvesi suretile 
lâyihanın kabulüne karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Dahiliyi' 10. Reisi N. M. M. Kâtip Aza 
Tekirdağ (Jatıakkale (Jorıını 
M. Faik Şükrü İ. Kemal 

Aza Aza Aza Aza 
Samsun Zonguldak (üresini Amasya 
Zühtü lîifal A. Münir Esat 

Aza 
Kütahya 
Memet 

Aza 
101 Aziz 
Hüseyin 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. İÜ 
Esas No. 1/576 

Yüksek Reisliğe 

11- VI -1933 

Gayrimenkule tecavüzün kaldırılması hakkında hazırlanan kanun lâyihası 21 - III -1933 tarih 
ve 6/763 numaralı tezkeresile Adliye encümenine havale edilmekle Dahiliye encümeninin lâyiha
daki tadili ve esbabı mucibe mazbatasile birlikte Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyefendi ile Ad
liye Hukuk işleri umum müdürü ve Dahiliye Hukuk müşaviri Beylerin huzurile tetkik ve müza
kere olundu: 

Esbabı mucibe lâyihasının mündericatı hulâsasına göre memleketimizde gayrimenkullerin ve 
bilhassa arazinin hudutları münazaaya sebebiyet vermeyecek surette henüz tamamile tesbit edi
lememesinden bu yolda öteden beri münazaalar vukua gelmekte olup evvelce gayrimenkule müte
allik bir takm ihtilâflann meclisi idarelerce halledilirken sonraları bunlar sulh mahkemelerine 
verilip bu gün de mahkemelerce görülmekte bulunmuştur. 

Kanunu medeninin 894 üncü maddesine göre zilyet bütün gasp ve tecavüz fiillerini kuvvet 
istimalile defetmek hakkını haiz bulunmakta ise de bu hakkın istimali vesilesile inzibat ve asa-
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yiş ile alâkadar olan vakalar hadis olduğundan zilyet olduğu bir gayrimenkule vukubulaoak te
cavüz ve müdahalelerin mahkemeden verilecek karara intizaren idareten meni zarurî ve lüzumlu 
görülmüş ve her ne kadar vilâyetler idaresi kanununun 25 inci maddesinde tasarrufa müteallik 
emniyetin muhafazası valilerin ve 45 inci maddesinde de kaza dahilinde bu vazifenin kaymaka
ma ait olduğu gösterilmekte ise de idare memurlarının salâhiyetleri hududu tayin ve tavzih edil
memi solduğundan tatbikatta müşkülât karşısında kalınmakta bulunduğundan bu kanun lâyihası
nın tanzimile bahsedilen tarzda vukubulacak tecavüzlerin menine dair hükümler konduğu ve teca
vüzü refedilenlerin tekrar tecavüz ve müdahalelerinin meni için de bu gibilerin hareketleri suç sa
yılarak ceza tayin edildiği anlaşılmıştır. 

Encümence bu kanun lâyihasının tanzimine lüzum olup olmadığı keyfiyeti münakaşa edil
miştir. Yukarıda bahsedilen vilâyetler idaresi kanununun vali ve kaymakamların vazifeleri arasın
da gösterdiği tasarruf hukukunun emniyete müteallik hükümler bir şahsın zilyet bulunduğu gayri
menkule vaki olan tecavüzlerin zabrtai mania sıfatile de meni kabul olunduğu ve kanunu medeninin 
896 inci maddesine göre mahkemece halli lâzımgelen tecavüzün refi hususunun idare âmirlerinin sa
lâhiyeti dahiline verilmesi zilyetliğin muhtelif eşkâline göre ancak hükümle halli iktiza eden me
sailin idarî muamelelerle teşevvüş ve ihtilâta sebebiyet vereceği lâyihanın esasatı hakkında gerek 
esbabı mucibede ve gerek şifahî verilen izahlarda refiyet için mahkemeye müracaat edilmeme
si kastedilmediği halde mahkemelerin refiyet işlerinin idarî makamlara verilmiş olduğu 
telâkkisine düşerek bu yüzden bir merci ihtilâfı tahaddüs edebileceği mütaleasile eşhasın teca
vüzü menetmek için haiz olduğu haklann istimalinde tasarruf hukukunun emniyetini muhafaza ile 
vazifedar olan idarî makamların müzaheret ve yardımları bir talimatname ile tavzih ve tayin olu
nabileceğinden bu lâyihanın tanzimine lüzum olmadığı beyan olunmuş ise de gayrimenkulâta karşı 
bir takım tecavüz ve müdahalelerin vukuu bir hakikat olup bu yüzden halkın büyük müşküllere ve 
haksızlıklara maruz kaldıkları ve şikâyetlerini arzettikleri idare makamlarının âcil bir tedbir itti
haz etmekte kendilerini salahiyetli görmediklerinden ve filhakika bu yolda vazih ve sarih kanunî 
hükümler dahi bulunmadığından müracaatlerden bir faide hâsıl olmadığı ve çok defa da asayişi ihlâl 
edecek bir takım vakalar hadis olduğu cihetle kanunu medenî hükümlerine halel gelmemek ve mah
kemelerin salâhiyetleri mahfuz tutulmak üzere zilyetlerin tecavüz ve müdahaleleri defetmek husu
sunda haiz oldukları haklan Hükümet kuvvetile yerine getirmek üzere kanunun unvanım da bu su
retle değiştirerek bir kanun tanzimine lüzum ve zaruret olduğu ekseriyetle kararlaştınlarak lâyiha 
esas itibarile kabule şayan görülmüştür. 

Lâyihanın birinci maddesinde Adliye vekâletinin mütaleası veçhile Dahiliye encümenince tasvip 
edilerek konmuş olan (kanunu medenî hükümlerine göre zilyet bulunduğu gayrimenkul) ibaresi 
zilyetliğin muhtelif eşkâline göre bu yolda bir hüküm idarî makamların tetkik dairelerine konul
ması tatbikatta bir çok müşkülâtı tevlit edeceği mülâhazasile kaldırılmış ve yalnız bir kimsenin 
yedinde bulunan gayrimenkule başkası tarafından tecavüz ve müdahale olunarak ihdası yet edil
diği hallerde bu tecavüzün vali, kaymakam ve nahiye müdürlerinin refederek eski halin iadesi su
retinde birinci fıkra kaleme alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında kanunu medeninin 895 inci 
maddesine muvafık olarak mütecaviz gayrimenkul üzerinde tercihe şayan bir hakkı olduğunu id
dia etse bile kendiliğinden vuku bulan müdahalesi ref olunarak bu iddianın mahkemeye müra
caatla beyan olunması lüzumunun kendisine tenbih edilmesi kaydolunmuştur. 

Tecavüz refi mahkemeye müracaatle refiyet veya mülkiyet davalannm açılmalanna mâni olma
yacağı maddenin son fıkrasında tasrih olunmuştur. Bununla da kanunu medeninin 896 ncı mad
desi hükmü tamamile muhafaza olunmuştur. 

Tecavüzü defedilen kimsenin mahkemeden hüküm istihsal edilerek bunu infaz ile o gayrimen
kul kendisine teslim edilmeksizin tekrar oraya tecavüz etmesi suç sayılmış ve bu halde bu teca
vüz de idareten defedilmekle beraber kendisinin cezalandırılması ikinci maddede tesbit kılın
mıştır. 



Lâyihanın bu tadilât ile tercihan ve müstacelen 
tasvibine arzolunur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâ. 
Manisa' Kocaeli 

Mustafa Fevzi Salâhattin 
Aza Aza Aza 

Edirne Trabzon Antalya 
Hasan Hayrı Raif Haydar 

Aza Aza Aza 
Antalya Erzincan Çanakkale 
Numan Abdülhak Osma,n Niyazi 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 
(iayrimenkule tecavüzün refine dair kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Bir kimsenin zilyet bulunduğu 

gayrimenkule tecavüz ve müdahale olunarak ih-
dasi yed olunduktan işin mahkemeye in
tikaline değin vilâyetlerde valiler, ka
zalarda kaymakamlar, nahiyelerde nahiye mü
dürleri tarafından ihtiyar heyetinin mütaleası 
alındıktan sonra vaki tecavüz ref ve mahkeme 
kararına kadar eski hal iade ve muhafaza ve 
tecavüz eden, gayrimenkul üzerinde terciha şa
yan bir hakkı olduğunu iddia etse dahi mahke
meye müracaat eylemesi lüzümü tebliğ olunur. 

MADDE 2 — Zilyetliğe karşı tecavüz ve mü
dahale bu suretle menedildikten sonra mahkeme
den bu hususa dair bir hüküm verilmeden mü
tecaviz tarafından o mahalle tekrar tecavüz ve 
müdahale edilirse üç aydan bir seneye kadar 
hapsolunur ve otuz liradan 50 liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

MADDE S — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

19 - III - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Küstü M. AbdülhaUk 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Dr. Reşit OalijJ Hilmi M. Celâl 
S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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müzakere ve kabulü hususu Heyeti umumiyenin 

Aza 
Kanunu 'medenî, ceza kanunu ve vilâyetler idaresi 
kanunu ile zaten temin edilmiş bulunan bu hususta 

id ahkâm va'zına muhalifim. 
Balıkesir 

Vasfi 
Aza Aza 

Kayseri Tokat 
S. Azmi Nâzım 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Gayrimenkule tecavüzün refine dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Bir kimsenin kanunu medenî 

hükümlerine göre zilyet bulunduğu gayrimen
kule tecavüz ve müdahale olunarak ihdasiyet 
olundukta işin mahkemeye intikaline değin vilâ
yetlerde valiler, kazalarda kaymakamlar, na
hiyelerde nahiye müdürleri tarafından ihtiyar 
heyetinin mütaleası alındıktan sonra vaki teca
vüz ref ve mahkeme kararına kadar eski hal 
iade ve muhafaza ve tecavüz eden, gayrimen
kul üzerinde tercihe şayan bir hakkı olduğunu 
iddia etse dahi mahkemeye müracaat eylemesi 
lüzumu tebliğ olunur. 

MADDE 2 — Zilyetliğe karşı tecavüz ve mü
dahale bu suretle menedildikten sonra mahke
meden bu hususa dair bir hüküm verilmeden 
mütecaviz tarafından o mahalle tekrar teca
vüz ve müdahale edilirse üç aydan bir seneye 
kadar hapsolunur ve 30 liradan elli liraya ka
dar ağır para cezası alınır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerinin ic
rasına Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 



ADLİYE ENCÜMENİNİN TADtLl 
Gayrimenkule tecavüzün define dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Bir kimsenin yedinde bulunan 

gayrimenkule başkası tarafından tecavüz ve 
müdahale olunarak ihdasiyet edildikte vilâ
yette vali, kazada kaymakam ve nahiyede 
nahiye müdürü tarafından yapılan tecavüz def 
ve eski hale iade olunur. 

Tecavüz eden gayrimenkul üzerinde terci
he şayan bir hakkı olduğunu iddia etse bile 
mahkemeye müracaat eylemesi lüzumu tembih 
olunur. 

Bu hal, tarafların mahkemeye müracaatla 
refiyet veya mülkiyet davaları açmalarına 
mâni olmaz. 

MADDE 2 — Tecavüzü defedilen kimse mah
keme kararile kendisine teslim edilmeksizin o 
gayrimenkule tekrar tecavüz ederse birinci mad
deye göre tecavüzü defedilmekle beraber sulh 
mahkemesince bir aydan altı aya kadar hapis 
veya beş liradan elli liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilir. 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin aynen. 

MADDE 4 — Dahiliye encümeninin aynen. 





Sıra No 310 
Muallim maaşları için vilâyetlere yapılacak ikraz hakkında 
1/735 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif ve Bütçe 

encümenleri mazbatalar» 

r. c. 
Başvekâlet 29-V-1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı; 6/1667 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

843 numaralı kanunla açılan faslı mahsustan vilâyetlere iki yüz bin lira ikrazına dair Maarif 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28-V-1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Bütün dünyada hüküm süren malî sıkıntıdan memleketimizin de müteessir olduğuna şüphe 
yoktur. Bunun neticesi olarak vilâyetlerin bir çoğunda tahsilat yapılamamakta ve zarurî masraflar
dan sarfı nazar muallim maaşları bile uzun müddet verilememektedir. Bugün malî sene sonu 
olmasına rağmen daha ikinci kânun maaşlarını bile veremiyen vilâyetlerimiz vardır. Aylarca 
maaş alamıyan muallimler nihayetsiz bir teessür ve ıstırap içinde kıvranmaktadırlar. Bu vaziyet 
karşısında ve malî sıkıntının daha bir zaman devam edeceği anlaşılmakta olmasına göre mual
lim maaşlarım bir an evvel intizam altına almak üzere 843 ve 2098 numaralı kanunlarla açıl
mış olan fasıldan 200 000 liranın bu işe tahsisi muvafık görülmüştür. Bu intizamın iadesi de 
ancak paranın müddetsiz ve müdevver bir şekilde istimalile mümkündür. Bu suretle vekâlet 
emrine verilecek 200 000 lira muallim maaşlarındaki intizamın tesisinde kuvvetli bir âmil 
olacaktır. Kanun lâyihası bu maksatla teklif edilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

31-V -1933 

Yüksek Reisliğe 
843 numaralı açılan faslı mahsustan vilâyetlere iki yüz bin lira ikrazına dair Maarif vekâ

letince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 28 - V -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesile encümenimize gönderilmekle tetkik ve müzakere olundu: 

T. B. M, M. 
Dahiliye encümeni 
Karar No. 53 
Esas No. İ/735 
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Esbabı mucibede: 
Bütün dünyada hüküm süren malî sıkıntıdan memleketimiz de müteessir bulunarak bu hal

den vilâyet hususî idareleri de müteessir bulunmakta ve uzun müddet muallimlerin maaşını ve
rememektedirler. Muallimlerin bu malî sıkıntı ve ıstıraplarını tehvin etmek ve maaşlarını mun
tazaman verdirebilmek üzere 843 ve 2098 numaralı kanunlarla açılmış olan fasıldan (200 000) 
liranın bu işe tahsisi muvafık görüldüğü bildirilmiştir. 

Hususî bütçelerin darlıktan sıkıntı içinde bulundukları bir sırada böyle bir muavenete mazhar 
buyurulmaları her yüzden takdire şayan bulunmakla kanun lâyihası maddeleri aynen kabul olun
muştur. 

Tasvip ve tasdiki Yüksek Heyetin iradesine bağlıdır. 

Dahiliye E. I 
Tek i rdağ 
'Cemil 

Aza 
Ordu 

İsmail 

is. Reis V. 
Tek i rdağ 
M. Faik 

Aza, 
Rize 

Emi 

M, 

A. 

M. N. KA. 

Müh ir 

Aza 
Elâziz 

Hüseyin 

Aza 
Muş 

11 a sav İt esil 

Aza 
Çorum 

/. Kemal 

Aza 
Zonoulda k 

h'ifal 

Maarif encümeni mazbatası 

T. 11. M. M. 
Maarif encümeni 1 - VI - 1933 

Karar No. İH 
Fsas No. 1/1"3;"> 

Yüksek Reisliğe 

843 numaralı kanunla açılan faslı mahsustan vilâyetlere (200 000) lira ikrazına dair olan ka
nun lâyihası ile sebepler mazbatası ve bu hususta Dahiliye encümeni mazbatası encümenimizde 
okundu. 

Muallimlerin-verilmemiş maaşlarının verilmesine tahsis edilecek olan ikraz hakkındaki bu kanun 
lâyihasına dair Dahiliye encümenince söylenmiş mütalealara encümenimizce de iştirak edilerek 
kanun lâyihası olduğu gibi kabul edilmiş ve Yüksek Meclisin tasvibine sunulmuştur. 

'Maarif E. Reisi 
Erzurum 

Nafi Af uf 

Aza 
Mersin 
Ferit Celâl 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni Ui - V -1933 
M. No. 225 

E'seıs No. 1/735 
Yüksek Reisliğe 

843 numaralı kanun ile açılan faslı mahsustan vilâyetlere iki yüz bin lira ikrazına dair İcra Ve-

M. M. 
Sinop 

/. Alâtttiv 

Aza 
Ordu 

H evindi 

Katip 
Afyon 

h:(l Clri 

Aza 
Sivas 

Reıh m i 

Aza 
Çankırı 
Talat 

Aza 
İzmir 

Osmanzade Haindi 

Aza 
Konya 

Sevim Hâ'iiı 
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killeri Heyeti tarafından hazırlanarak Dahiliye ve Maarif encümenlerince tetkik edildikten sonra 
encümenimize havale olunan kanun lâyihası Maarif vekili Dr. Reşit Galip Beyefendi hazır olduğu 
halde okundu. 

Son buhran sebebile bazı vilâyetlerimiz, mektep muallimlerinin maaşlarını vaktinde verememek 
vaziyetine düştüklerinden Maarif vekâletince düşünülen ve Maarif ve Dahiliye encümenleri tara
fından tasvip olunan bu kanun lâyihası encümenimizce de aynen kabul edildiğinden müstaceliyet 
kararile Umumî heyete arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Reis Na. 

İsparta 
Mükerrcm 

Niğde 
Faik 

Çorum 
Mustafa 

Sivas 
M. Remzi 

Edirne 
Faik 

Yozgat 
8. Sırrı 

Kayseri 
A. Hümi 

Kırklareli 
Şevket 

Manisa 
M. Turgut 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muallim maaşları için vilâyetlere ikraz yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 —843 numaralı kanunla açılmış 
olan faslı mahsustan 200 000 liraya kadar bir 
kısmının vilâyetlere ikrazma Maarif vekilliği 
izinlidir. 

MADDE 2 — Malî sıkmtı içinde bulunan vi
lâyetlere ihtiyaçları nisbetinde bu paradan faiz
siz ikraz miktarı, ikraz edilecek paraların öde
me şekilleri ve taksit müddetleri Maarif vekilli
ğince tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 3 — Bu paradan vilâyetlerce yapı
lacak istikraz münhasıran muallim maaşlarına 
sarfolunur. 

MADDE 4 — Yapılacak ikrazlar hiç bir res

me tâbi değildir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye, Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

28 , V - 1933 
Bş. V. 
• îsmet 

Ha. V. V. 
8. Kaya 
Na. V. 
Hümi 
G. 1. V. 

Ali Rana 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mal. V. 
M. Abdühalik 

Ik. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

Mf. V. 
Dr. Reşit Galip 

S. 1. M. V. 
Dr. Refik 
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Sıra NQ 317 
Türkiye Cümhuriyetile Sovyet sosyalist Cumhuriyetleri it
tihadı arasında aktedilen hudut ihtilâflarının tetkik ve halli 
hakkındaki mukavelenin uzatılmasına dair olan protokolün 
tasdiki hakkında I 433 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, 

Dahiliye,İktisat, Gümrük ve inhisarlar ve Millî müdafaa 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 21-XI-1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 612804 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hudutta çıkan ihtilâflann araştırılması usulü hakkında Hükümetimizle Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri ittihadı arasında Ankarada 6 ağustos 928 tarihinde yapılan mukavelenamenin 
uzatılmasına dair protokolün tasdiki hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 16-XI-Q32 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
arzolunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hükümetimiz ile sovyet Hükümeti arasında 6 ağustos 1928 tarihinde Ankarada aktedilen 
hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkındaki mukavelenin müddeti hitam 
bulmuştur. Yeniden böyle bir mukavele akti için müzakerata girişileceksede arada geçen 
müddet zarfında zuhur edebilecek olan hâdise ve ihtilâfların halledilmiyerek kalması tecviz 
olunamayacağından bu hususu temin edebilmek üzere 10 teşrinevvel 1932 de mezkûr hükümetle 
bir protokol aktedilmiştir. İşbu protokol, evvelce Büyük Millet Meclisince tasdik edilmiş olan 
mukavele ahkâmını altı ay için temdit etmekte ve ayrıca ahkâm vazeylemektedir. 

Hariciye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye encümeni JI . xil - 1932 
Karar No. 8 

Esas No. 1/433 . - . - ! • • 
Yüksek Reisliğe 

Hudutta çıkan ihtilâflann nasıl tetkik ve halledileceği hakkında Türkiye Oümhuriyetile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasmda tesbit edilen protokolün tasdiki hakkındaki kanun lâyi-



- 2 -
hası encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. Bu husus için yeni bir mukavelename aktetmek 
üzere komşu hükümetle müzakereye girişileceğini ve bu kanun lâyihasının 1928 tarihinde Ankarada 
yapılan itilâfnamenin altı ay müddetle temdidinden ibaret olduğu anlaşıldığına göre ve tasdika şa
yan olduğunun Yüksek Meclise arzına karar verildi. 

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Siirt Bolu istanbul Kocaeli Erzincan 

Mahmut Falih Rıfkı Salâh Gimcoz t. Süreyya Saffet Ziya 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 18 -IV -1933 
Karar No. 15 
Esas No. 1/433 

Yüksek Reisliğe 

Hudutta çıkan ihtilâfların araştırılması usulleri hakkında Hükümetimizle Soviyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri ittihadı arasında Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde yapılan mukavelenamenin 
uzatılmasına dair protokolün tasdiki hakkında hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 16 - XI -1932 
tarihli toplanmasında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırıldığı Başvekâleti Celilenin 21-XI-1932 
tarih ve 6/2804 numaralı tezkeresinde işar olunan kanun lâyihası encümenimize de havale buyu-
rulduğundan keyfiyet Hariciye vekâletinden gönderilen Üçüncü daire umum müdürü Vasfi Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Hükümetimizle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri itihadı arasında 8 ağustos 1928 tarihinde im
zalanan ve 2 - III -1929 tarih ve 1398 numaralı kanunla Meclisi Âlice tasdik buyurulan işbu mu
kavelenamenin yeni bir itilâfname yapılıncaya kadar altı ay müddetle devam etmesi muvafık gö
rüldüğünden lâyihanın tasdiki hususuna karar verilmiştir. 

Dahiliye E. Rs. N. Reis V. M. M. Kâ, Aza Aza Aza Aza 
Tekirdağ Çanakkale î ebin K. Çorum Kütahya Ordu 
M. Faik Şükrü Vasfi Raşit t. Kemal M eme t ismail 

Aza Aza Aza Aza ':„"'<• 5" •'•"'' •• 
Kare Muş Amasya Elâziz v J 

Baha Tali Hasan Reşit Esat Hüseyin 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat ( »fümeni 7 - VI - 1933 

Karar No. 13 
Esas No. 1/433 

Yüksek Reisliğe 

Hudutta çıkan ihtilâfların araştırılması usulü hakkında Hükümetimizle Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri İttihadı arasında Ankarada 6 ağustosl928 tarihinde yapılan mukavelenamenin uzatıl
masına dair protokolün tasdiki hakkında hazırlanıp Başvekâletin 21 - XI - 1932 tarih ve 6/2804 nu
maralı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize de havale edilmekle Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 



- 3 -
Hariciye vekili Bey tarafından verilen izahata nazaran lâyiha yukarıda izah edilen 6 ağustos 

1928 tarihli mukavelename ile buna müzeyyel protokol müddetlerinin inkızalan tarihinden itibaren 
altı ay müddetle uzatılmasına dair imza edilen protokolün tasdikma dair olup bu güne kadar ta-
mamile halledilemeyen bu ihtilâf atın halli çarelerini temin için yeniden esaslı bir mukavele aktedin-
ceye kadar hali hazır vaziyetin şüpheli ve açıkta bırakılması muvafık görülmediğinden istenilen 
altı ay müddetin verilmesini encümenimiz zarurî ve muvafık görmüş ve lâyihayı aynen kabul et
miştir. 

Havalesi mucibince Gümrük ve inhisarlar encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe tak
dim olunur. 
iktisat E. Reisi N. M. M. Kâtip Aza Aza 

Ş. Karalıisar S. Karahisar A. Karahisar Zonguldak İzmir 
İsmail Akosmanzade İzzet Hasan M. Sadettin 

Aza 
istanbul 
Alâettin 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve 1. encümeni 

Karar No. 14 
Esas No. 1/433 

Yüksek Reisliğe 

Hudutta çıkan ihtilâfların araştırılması usulü hakkında Hükümetimizle Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri İttihadı arasında Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde yapılan mukavelenamenin uzatıl
masına dair protokolün tasdiki hakkında hazırlanıp Başvekâletin 21 - XI -1932 tarih ve 6/2084 nu
maralı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan ve encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası tetkik 
ve müzakere olundu. 

Lâyihada izah edilen 6 ağustos 1928 tarihli mukavelename ile buna müzeyyel protokol müd
detlerinin inkızalan tarihinden itibaren altı ay müddetle uzatılmasına dair imza olunan protokolün 
tasdiki hakkında Hariciye ve İktisat encümenlerinin mütaleasma encümenimiz de iştirak eylemiş 
ve havalesi mucibince Millî Müdafaa encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Gümrük ve t. En. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 

Çorum Aydın Bursa Trabzon Cebelibereket 
îsmet Fuat Rüştü Daniş H. Basri 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 10 - VI - 1933 
Karar No. 42 

Esas No. 1/433 
Yüksek Reisliğe 

Hudutta çıkan ihtilâflann araştınlması usulü hakkında Hükümetimizle Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri İttihadı arasında 8 ağustos 1928 tarihinde imzalanan mukavelename ve buna müzeyyel 
ayni tarihli protokol müddetlerinin inkızalan tarihinden itibaren altı ay müddetle uzatılmasına dair 
olan protokolün kabulüne müteallik Başvekâletin 21 - XI - 1932 tarih ve 6/2804 numaralı tezke
resile Yüksek Meclise sunulan ve encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası tetkik ve müza
kere edildi. 

Hariciye, iktisat, Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar encümenlerinin mütaleasma iştirak eden encü-

Aza 
Mardin 

Ali Rıza 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

10 -VI -1933 
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menimiz kanun lâyihasının aynen kabulüne ve keyfiyet Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
evrakın Yüksek Reisliğe takdimine karar vermiştir. 

Yİ. M. E. Reisi 
Giresun 
İhsan 
Aza 

Urfa 
Ali Saip 

M. M. 
Diyai'bekir 

Kâzım 
Aza 

Gazi An tep 
Kılıç Ali 

Kâ. 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

Aza 
Ordu 
Recai 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

Aza 
Kırşehir 
L. Müfit 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde aktolunan mukave

lenamenin temdidine mütedair protokolün tasdikına dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkında Türkiye Cumhu

riyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde ak
tolunan mukavelename ile işbu mukavelenameye müzeyyel ayni tarihli protokol müddetlerinin inkı-
zalan tarihinden itibaren altı ay müddetle temdidine mütedair protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meri olacaktır. 
MADDE 3 — Bu kanun ahkâmının icrasına Hariciye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve Millî Müdafaa 

vekilleri memurdur. 
Bş. V. Ad. V. 
ismet Yusuf Kemal 
Mf. V. Na. V. 

Dr. Reşit Gailp Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 

Ik. V 
M. Celâl 

Da V. 
Ş. Kaya 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

16 - XI 
Ha. V. 

Dr. T. Rüştü 
G. 1. V. 
Ali Rana 

•1932 
Mal. V. 

M. Abdülhalik 
Zr. V. 
Muhlis 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SOVYET SOSYALİST CÜMHURtYETLERİ İTTİHADI ARA
SİNDA ANKARADA 6 AĞUSTOS 1928 TARİHİNDE AKTEDİLİP, HUDUTTA ZUHUR EDEN İH
TİLÂFLARIN HALLİ USULÜNE MÜTEDAİR BULUNAN MUKAVELENAMENİN YENİDEN 

ALTI AY TEMDİDİNE MÜTEDAİR PROTOKOL 
Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri, hudutta zuhur 

eden ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkında 6 ağustos 1928 tarihinde Ankarada imza edilmiş 
olan mukavelenamenin meriyet müddetini temdide karar vermişler ve bu maksatla murahhasları ol
mak üzere bir taraftan: 

Türkiye Cumhuriyeti Hariciye vekili ve İzmir mebusu Tevfik Rüştü Beyefendi Hazretlerini, 
Diğer taraftan: 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Türkiye fevkalâde murahhas ve büyük elçisi Müsyü 

Jacques Souritz Cenaplarım, 
Tayin etmişler ve müşarileyhler, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini yekdi

ğerine tebliğden sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 
Madde — I 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli usulüne dair Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cühumriyetleri İttihadı arasında, 6 ağustos 1928 tarihinde Ankarada aktedilmiş oln mukave
lename ve merbutu, ayni tarihli protokol, bu senetlerin temdidine müteallik olarak yine Ankarada 
10 teşrinievvel 1932 tarihinde imza edilmiş olan protokolün inkızasından itibaren yeniden altı ay 
temdit edilmiştir. 

Madde —II 
İşbu protokol tasdik edilecek ve tasdik keyfiyeti Âkitlerden her biri tarafından diğer Âkit tara

fa tebliğ edilecektir. 
Ankarada 28 mart 1933 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 



Sıra No 319 
Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında 1/741 numa
ralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, İktisat 

ve Adliye encümenleri mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 31-V-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6j 1739 

. Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30-V-1933 tarihinde yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim-

Başvekil 
İsmet 

Uyuşturucu maddelerin murakabesine dair kanun lâyihası esbabı mueifeesi 

Evvelâ afyon müştekkatının ve sonra kokain ve mürekkebatınm ve bunlara benzer toksikomani 
tevlit eden maddelerin tıbbî ve ilmî maksatlar haricinde kullanılmasını menetmeğe matuf beynel
milel teşebbüsler aşağı, yukan bir rubu asırdan beri başlamıştır. Bu teşebbüsler ilk önce 1909 da 
Şankghayda toplanan ve uzak şarkı alâkadar eden bir komisyon mesaisine müncer olmuştur. Bu 
komisyonun gayesi yalnız Cinde afyon kullanılmasını tahdit etmekten ibaret idi. 

Bunu müteakip yapılan ikinci teşebbüs (Lahey) konferansıdır. Bu konferans neticesinde 23 
kânunusani 1912 tarihli mukavelename aktedilmiştir ki: ( Lahey ) afyon mukavelenamesi namile 
yadolunur. 

Lahey mukavelenamesi ham afyon, müstahzar afyon, morfin ve esrar ve o sırada yeni imal 
edilmeğe başlanan heroin ile koka ve kokain hakkında hükümler vazetmiştir. Mukavelename, 
imzalayan Devletlerin İran da dahil olduğu halde kâffesi tarafından tasdikini müteakip meriyete 
girmesi lâzımgelirken badehu bir protokol ile bumaddesi tadil olundu. Buna rağmen mukavele
namenin meri olması; umumî harbin başlaması sebebile gecikerek ancak bir kânunusani 1921 tari
hinde tatbikatına nezaretle mükellef olan Hollanda Hükümeti tarafından meriyeti ilân olundu. 

(Lahey) mukavelenamesine iltihak etmeği Türkiye hükümeti Lozan muahedenamesinin (100) 
üncümaddesile taahhüt etmiş ve bu taahhüdünü 14'- I - 1933 tarihli kanunun kabul ve tasdiki ile 
ifa etmiştir. 

Umumî sulhun aktinden sonra teşekkül eden Cemiyeti akvam (Pacte) mm (23) üncü maddesi, 
Cemiyeti akvama bazı diğer içtimaî işler arasında uyuşturucu maddeler işlerine nezaret vazifesini 
tahmil etmekte olduğundan 25 kânunuevvel 1920 tarihinde Cemiyeti Akvam umumî heyeti bir af
yon istişarî komisyonu teşkiline karar verdi, komisyonun ilk işi (Lahey) mukavelenamesine henüz 
iltihak etmemiş olan hükümetlerin iltihakını temin için tesebbüsatta bulunmak oldu. Komisyon 
uyuşturucu maddeler beynelmilel ticaretini murakabe altında bulundurmağa memur olup badehu 
aktedilen 1925 tarihli Cenevre mukavelenamesi bu vazifelerini daha ziyade çoğaltmıştır. Ko
misyon (12) Devlet murahhasından ve Şimalî Amerika müttehit Hükümetleri müşahidinden mü
rekkeptir. 
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23 eylül 1923 tarihinde toplanan Cemiyeti akvam heyeti umumiyesi mevcut Lahey mukavele

namesini maksadı temine kâfi görmediği cihetle; yeni bir afyon konferansını içtimaa davet etmeğe 
karar verdi. 

Ve konferans 1924 senesi teşrinisanisi zarfında içtimalarma başladı. İçtima 11 şubat ve 19 şu
bat 1925 tarihlerinde imza edilen iki mukavelename vücude getirdi. Bunlardan birincisi yalnız uzak 
şarktaki afyon meselesine ait olup alâkadar (7) devlet - ingiltere, Hindistan, Siyam, Fransa, Ja
ponya, Holanda ve Portekiz Hükümetleri - tarafından imza ve kabul edilmiştir. 2 nci mukavelena
me ki: umumiyetle Cenevre afyon mukavelenamesi namile yadedilen budur. Bütün dünyayı alâ
kadar eden morfin, heroin, kokain ve saire gibi maddelerin murakabesine ait hükümleri havidir. 

26 eylül 1928 tarihinde mevkii meriyete giren Cenevre mukavelenamesini vücude getiren kon
feransa Hükümetimizce iştirak edilmiş ise de; bunun tasdiki muamelesi bu yakınlara kadar 
teahhur etmiş ve yukarıda zikredilen 14 - I - 1933 tarihli kanunla nihayet bu muamele de 
yapılmıştır. Cenevre mukavelenamesi (afyon daimî merkez komitesi) namile yeni bir teşekkül vü
cude getirmiştir ki: bu teşekkül daha ziyade mütehassıs teknik adamlarından mürekkep olup mu
kavelenamenin teknik noktai nazardan tatbikatına nezaret ve uyuşturucu maddeler ticaretinin mu-
rakabesile mükelleftir. 

1925 senesinde daha Cenevre konferansı içtimalannda mevzubahs edilen ve itirazı mucip olan 
ve bir çok kimseler tarafından uyuşturucu maddeler meselesinin radikal hal çaresi olduğu ileri 
sürülen afyon müştekkatı imalâtının tahdidi meselesi müteakip senelerde yine münakaşa olun
mağa başladı ve ortaya müteaddit projeler çıktı. Bu münakaşalar neticesinde Cemiyeti Akvam 
istişarî afyon komisyonunun bir teklifi üzerine 1929 senesinde heyeti umumiye uyuşturucu 
maddeler imalâtının tahdidi meselesini mevzubahs etmek üzere Cenevrede bir konferansın iç
timaa davet edilmesine karar verdi ve içtimain ilk evvelâ 1930 kânunuevveli bidayetinde vaki 
olması kabul edildi. (Bu içtimain davetinde veya hiç olmazsa içtimain tacilinde o sıralarda îstan-
bulda açılarak uyuşturucu maddeler kaçak ticaretile iştigal eden fabrikalann müessir olduğunu 
kabul etmek yanlış olmaz.) Fakat bu tahdidin uyuşturucu maddeler imal eden bazı memleketle
rin menfaatile telif edilmesi endişesi içtimai tehire saik oldu ve evvelâ Londrada bir iptidaî iç
tima aktedilerek âmil memleketler arasında meselenin tezekkürü ve onlar arasında bir itilâfın 
tesbiti takarrür etti. Bu içtima 27 teşrinievvel 1930 da yapıldı. Bu içtimaa da Hükümetimizce 
bir heyet izamı suretile iştirak edilmiş olup burada Cemiyeti Akvam istişarî afyan komisyonu 
tarafından tanzim edilmiş bir proje münakaşa edildi. Bu proje, tahdidin kabulünü ve dünya 
ihtiyacının muayyen usullerle tesbitinden sonra bu ihtiyacın âmil memleketler tarafından her 
birisinin beş sene zarfında meşru ve tıbbî ihtiyaç için yaptıkları ihracat nazarı dikkate alın
mak suretile bir nisbet dairesinde teminini esas ittihaz etmekte idi. Bizim ihracatımız o sırada 
akıllara durgunluk verecek miktara baliğ olmuştu. Bu ihracat memleketimizin en büyük afyon 
müstahsili olması ileri sürülerek murahhas heyeti tarafından dünya ihtiyacının üçte birinin Tür
kiye tarafından yapılması teklif olundu. Fakat Türkiyenin yaptığı ihracat meşru olmadığı ve 
tıbbî maksatlara hadim olmayıp kaçak yollara gittiği ileri sürülerek bu talep reddolundu. 

Asıl tahdit işile meşgul olan büyük dünya konferansı (57) devletin iştirakile 27 mayıs 1931 ta
rihinde Ceneverdede içtima etmiştir. Bu içtimaa da bir murahhas heyeti göndermek suretile Hü
kümetimiz tarafından iştirak olundu. 

Konferans uzun süren mesaiden sonra nihayet 13 temmuz 1931 tarihinde bir mukavelename 
imza etmeğe muvaffak oldu. O zaman imza edilmeyen bu mukavele dahi Hükümetimizce 14-1-1933 
tarihli kanun ile tasdik ve kabul edilmiştir . 

Bu mukavelename henüz meri olmamıştır. Mukavelename, içinde (10) âmil devletten dördü da-. 
hil olmak üzere (25) devletin tasdikile meri olmak lâzımgelmektedir ve bu âmil devletler arasında 
Türkiye de bulunmaktadır. Henüz tasdik muameleleri bu adedi bulmamış olup Cemiyeti Akvam 
tarafından buna muvaffakiyet husulü için çalışılmaktadır. Aksi takdirde; ve 1933 senesi temmu
zunun 13 ne kadar mukavelename meriyete geçmezse Cemiyeti Akvam yeni bir afyon konferansı 
davetine mecbur bulunmaktadır. 
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Bu zikredilen mukavelenamelerden ilk beynelmilel mukavele addedilmesi lâamgelen İ912 ta

rihli (Lahey) mukavelesi ham ve müstahzar afyon, tıbbî afyon, morfin ve kokain ve heroini tarif 
ve tavsif ederek bu maddelerin trbbî maksatlar haricinde kullanılmasını menedecek murakabe 
tedbirleri ve ceza hükümleri kabulüne ve aralarında mesai iştirakine akitleri mecbur kılmakta
dır. Bunun için uyuşturucu maddeler imalinin ve satışının resmî müsaade ile olması ve salâhi-
yettar olmayanlar tarafından yapılmaması ve yapılan ihracatın ithal edildikleri mahallerde salâ
hiyeti olmayanların eline geçmemek için tedbirler vazı tasavvur edilmiştir. Bu mukavvelename 
bu hususlar hakkındaki tedbirler tatbikini akitlerin her birine terketmekte ve her hangi bir bey
nelmilel murakabe hükümlerini ihtiva etmemektedir. 

19 şubat 1925 tarihli Cenevre mukavelenamesi ayni esasları ve tarifleri kabul etmekle beraber 
prensip olarak beynelmilel ticaretin murakabesi daha sıkı hükümlerle bağlanmış ve bunun için 
ithalât ve ihracat münhasıran hükümetler tarafından verilecek vesikalara istinaden yapılması taah
hüdü vazolunmuştur. Mukavelenamenin tatbikina nezaret etmek ve istatistikler talep ve tanzim 
eylemek ve hâdiselerin icabına göre âkitlerden izahat istemek salâhiyetlerini haiz olmak üzere 
merkezî komite namile yukarıda bahsolunan murakabe heyetinin teşkili de; bu mukavelenin husu
siyetlerinden biridir. 

13 temmuz 1931 tarihli Cenevre mukavelenamesi büsbütün başka bir zihniyet ile tanzim olunmuş
tur. Mukavelename uyuşturucu maddeler imalinin, dünyanın yalnız tıbbî ve ilmî ihtiyaçlarına yetişe
cek miktara indirilmesi esasım kabul etmektedir. Bunun için derpiş edilen usuller arasında en ni
hayet serbest imal ve ihraç esası tercih olunmuş ve fakat her sene Cenevre mukavelesinin kabul et
tiği merkezî komite tarafından dünyanın bütün ihtiyacının mukavelenamede tesbit edilen kaidelere 
göre tayininden sonra umumî imalâtın ve ihracatın bu miktarı geçmemesi şart ittihaz edilmiştir ve 
bilhassa Amerika heyeti murahhasasınm ısran üzerine kodeinin de Cenevre mukavelenamesi kayitle-
ri ile bağlanması ve tahdide tâbi tutulması takarrür etmiştir. 

Beynelmilel Lâhey ve Cenevre mukavelenamelerinin Hükümetimizce pelryakm zamanlara ka
dar tasdik edilmemiş olması aleyhimize bir çok cereyanlar doğurmuş ve bilhassa Cenevre mukavele
namesinin meriyete girmesi hasebile bu'mukaveleyi tatbik taahhüdünü alan memleketlerde banna-
mayarak memleketimizde birleşen bazı şahısların kaçak uyuşturucu maddeler ticaretine germi ver
meleri bu cereyanları büsbütün arttırmıştı. Bununla beraber bu mukavelenamelerin ham afyon hariç 
olmak üzere uyuşturucu maddeler hakkındaki muhtelif hükümleri kanun ve kararnamelerle tatbik 
edilmekte idi. I t? I T j - » 

Memleketimizde esrar müstesna olmak üzere uyuşturucu maddeler iptilâsı pek yenidir ve he
men denilebilir ki: Umumî harbin bitmesinden sonra meydana çıkmıştır. Afyon istimali, memleketin 
en büyük afyon müstahsili olmasına rağmen pek azdır. Morfin ve heroin ve kokain iptilâsı büyük 
şehirlerimizde görülmektedir ve ekseriyetle münevver sınıf arasında bu derde müptelâ olanlara 
tesadüf edilmektedir. Bilhassa heroin iptilâsı son zamanlarda sahasını genişletmekte ve yavaş ve fa
kat emin surette ilerleyen bir salgın gibi bu gün dünden fazla olarak ortalığı sarmaktadır. 

Uyuşturucu maddeler iptilâsının önüne geçmek ve bu maddeleri salâhiyetsiz olarak satıp bu ip-
tilâyi teşvik edenleri cazalandırmak üzere Büyük Millet Meclisince daha evvelce kabul edilmiş olan 
ceza hükümleri 1926 tarihli Türk ceza kanununda da aynen muhafaza edilmiştir. Bu hükümler ka

nunun 403, 408 inci maddelerini teşkil eder. Bununla beraber 1928 senesine doğru memlekette bu 
inhimakin çoğaldığına dair deliller ve emmarelerinbelirmesi ve o sırada artık dünyaca meriyet mevki
ine geçen Cenevre mukavelenamesinin diğer memleketlerde tatbikından naşi oralarda kalmıyarak 
bizde henüz bu yolda bir taahhüdün mevcut olmamasından istifade suretile bazı şahısların bizde 
uyuşturucu maddeler yapmak için fabrikalar açmağ teşebbüs ettiklerine dair bazı alâmetlerin görül
mesi üzerine uyuşturucu maddeler hakkındaki murakabe hükümlerini kuvvetlendirmek ve bilhassa 
bu gibi müesseselerin açılmasını Devletin müsaadesine talik etmek için bir kanun lâyihası tanzim ve 
Büyük Millet Meclisine takdim olundu. 

1369 numara altında ve 15-XII-1928 tarihinde kabul edilen bu kanun bu yolda atılmış 
muhteriz bir adımdır. Esas itibarile (Lâhey) ve Cenevre mukavelenamelerinin yalnız morfin 
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ve kokain gibi mamul maddelere ait murakabe sistemini kabul eden bu kanun bu maddele
rin ithalâtile memleket dahilinde imalât ve satışını murakabe etmekte olup ham afyonla be
raber diğerlerinin hepsinin ihracatını serbest bırakmıştır. Bununla beraber bu kanun uyuş
turucu maddeler ithalatını sıkı bir murakabe altında bulundurmak ve memleket dahilindeki 
satışını tanzim etmiş olmak itibarile kısmen gayesini temin etmiş oluyordu. Filhakika 1926 
tarihli eczaneler ve ecza depolan kanunlarile ve bunlara müteferri talimatnamelerle zaten 
memleket dahilinde uyuşturucu maddelerin salahiyetsiz ellere geçmemesi için kâfi tedbirler 
alınmış idi. Yukarıda zikredilen uyuşturucu maddeler kanunu hükümleri bu kanunlar ve 
talimatnameler hükümlerine ilâve edilince dahiünde kontrolü bir dereceye kadar temin etmek 
mümkün olmuş ise de yavaş yavaş adetleri ziyadeleşen fabrikaların yalnız kaçak ticaretle 
iştigali gaye ittihaz eden unsurların elinde bulunması sebebile eldeki kanunlar bunların 
hem memleket dahilinde tevlit ettikleri teşevvüşlere ve hem yaptıkları kanunsuz ihra
cat sebebile cihan efkârı umumiyesinde tevlit ettikleri hayret ve istiraba mâni olamamıştır. 
Bu itibarla mevcut çerçeve dahilinde murakabe sisteminin kuvvetlendirilmesine lüzum gö
rüldü. Bunun için uyuşturucu maddeler kanununun fabrikaların ihracatı hakkındaki hükmü 
değiştirilerek ihracatın her ay nihayetinde değil ayni gün haber verilmesi esas kabul edildi 
ve bu suretle ihracat hakkında vaktinde ve sarih malûmat alınarak alâkadar Hükümetle
re haber verilmesi imkânı hâsıl oldu ki bunun neticesinde yapılan ihracatın hiç bir zaman 
bildirilen mahallere gitmediği ve verilen adreslerin kamilen yalan olduğu anlaşılmıştır. Di
ğer taraftan ithal vesikası sisteminin kabulü ile ithalâtın kontrolü ve bu suretle eczaneler ve 
depolar satışının murakabesi imkânları kuvvetlendirilerek uyuşturucu maddelerin dahilde tıb
bî ihtiyaçlar haricinde kullanılmasına mümkün mertebe mâni tedbirler ittihaz kılınmıştır. Fa
kat ihracat ticaretini intizama koymağa mevcut mevzuat kâfi gelmediği ve meselâ 1929 sene
si om son yarısile 1930 senesinin ilk yansında Istanbuldan muhtelif yerlere çıkarılan ve bit
tabi kaçak piyasaya intikal ,eden uyuşturucu maddelerin yekûnu ( 5 - 6 ) bin kilo gibi akıl
lara hayret verecek miktarlara baliğ olduğu cihetle şikâyetler artmağa başladı ve Devletin 
şerefini kıran bu yolsuzluğa nihayet vermek üzere 15 şubat 1931 tarihinde İcra Vekilleri He
yetince ittihaz edilen bir kararla ihracatın da alâkadar Hükümetler tarafından verilen ithal 
vesikaları üzerine verilecek müsaade ile yapılması tekarrür etti. İhracatın müsaade ile yapıl
ması usllünün vazı, yegâne kazançları kaçak ticaret olan fabrikaların bittabi kazançlarına 
mâni olmaya başlayarak ihracat azaldı ve son zamanlarda bu fabrikaların kapanmış olması se
bebile gizli olarak morfin ve heroin imalâtı türemeğe başlamış ve bu mesele de şiddetle ta
kip edilmek lâzımken bir belâ halini almıştır. 

Fakat elyevm mevcut uyuşturucu maddeler kanunî hükümleri bu maksadı temine kâfi gelmediği 
gibi son vaziyetler üzerine Hükümetçe alınan mukarrerat neticesinde beynelmilel mukavelenamele 
rin Büyük Millet Meclisince tasdiki ile Devletin bir takım taahhütler almış olması da işin cephe
sini değiştirmiştir. Bundan başka kaçakçılık yüzünden hâsıl olan dahilî ve haricî hoşnutsuzluklara 
bir mahiyet verilmek üzere Hükümetçe ham afyonun bir elden ihracı ve afyon müştekkatı ve sair 
uyuşturucu maddelerin inhisar altına alınması da takarrür etmişti. Şu hale nazaran mevzu 
kanunların tamamüe değiştirilerek inkişaf eden bu vaziyete göre yeni kanunlar tanzimi zaruret ha
lini alarak ona göre hazırlıklar yapılmış ve bunun neticesinde ilk lâyiha husule gelmiştir ki 
bunlardan biri memlekette yalnız kâr teminine çalışan hususî eller tarafından afyon müştekkatı 
yapılıp devletin tasdik ve kabul etmiş odluğu Beynelmilel mukaveleler hilâfına ihracat yapmasına 
mâni olmak üzere inhisar tesisi hakkındaki karîun lâyihasıdır. Bu lâyiha münhasıran ticarî ve ik
tisadî hükümleri ihtiva etmek üzere tanzim edilmiş tir. İkincisi de bu lâyihadır ki Uyuşturucu 
maddelerin murakabesine aittir. Çünkü Devlet inhisarı tesis ile bu işin yalnız ticarî ve iktisadî 
cihetleri intizama konulmuş ise de bununla uyuşturucu maddeler ithalât ve ihracatı ve mem
leket dahilindeki satışı murakabesini temin etmek mümkün olamaz ve inhisar tesis etmiş olmak
la da Devlet beynelmilel mukavelenamelerin kabulü ile taahhüt etmiş olduğu mecburiyetlerden 
kendirini kurtarmış delildir. Bu cihetle inhisar tesisi hakkındaki lâyiha ile işin ticarî ve iktisadî 
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ciheti bir çerçeve altına alınmış olmakla beraber aynea bir murakabe kanunu ile beynelmilel 
mukavelenameler ahkâmı dairesinde uyuşturucu maddelere karşı yapılan beynelmilel mücadele ile 
teşriki mesai etmek zarureti vardır. Yani inhisarlar tesis edilmiş olmakla beraber yine uyuşturucu 
maddeler ithalât ve ihracatı ve memleket dahilindeki satışı beynelmilel mukavelenamelere göre 
icap eden vesikalarla yapılmak icap eder. İşte bu maksatları temin etmek üzere de uyuşturucu 
maddeler murakabesine ait merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Bu lâyihanın esası ve ruhu yukarıda arzedildiği gibi beynelmilel afyon mukavelenamelerinin 
hükümleridir ve burada teşekkül eden inhisar idaresi bir hükmî şahsiyet addedilerek bu idare
nin ithalât ve ihracat ve satışı murakabe altına alınmıştır, inhisarın mevzuunu teşkil eden 
maddelerin hususiyeti ve bu maddelere ait beynelmilel muameleler itibarile buna zaruret vardır. 
Bu murakabe kanun lâyihasile Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine verilmiştir. Esasen bizde 
şimdiye kadar bu murakabeyi Sıhhat ve, içtimaî muavenet vekâleti ifa ettiği gibi beynelmilel mu
kavelenamelere iştirak eden Devletlerden % 80 ine yakm bir miktarı bu muahedeler tatbikatma 
nezaret etmek üzere sıhhat makamlannı memur etmişlerdir. Esasen işin tabiati de bunu iktiza 
eder. Çünkü bu tahditlerden maksat uyuyşturucu maddelerin tıbbî ve ilmî maksatlar haricinde 
kullanılmasına ve imaline mâni olmaktır ve bu maksatları tayin ve tahdit etmek ancak tıbbî ve 
sıhhî işlerle iştigal eden makama ait olmak lâzımgelir. Sıhhat vekâleti de mahsus kanunlarına ve 
maksadı teşekkülüne tevfikan memleket dahilinde tıbbî ve sıhhî işlerin yegâne mercii olduğundan 
ve bu iş için icap eden idare ve teknik teşkilâta malik olduğundan bu sıfatlarla uyuşturucu mad
deler murakabesinin bu vekâlete ait olması mantıkan tabiî görülür. Bundan başka uyuşturucu 
maddelerin memleket dahilindeki intişarına en mümin vasıta olmak mahiyetinde olan ecza depo
ları ve eczaneler Sıhhat vekâletinin murakabesine tâbi müesseselerden madut olduğundan da
hili memleketteki murakabenin yine Sıhhat vekâletinin idaresinde kalması zaruridir. Teşekkül 
edecek inhisar idaresi hem beynelmilel usullere göre vesikayı kendi vermesi ve hem de ticaret 
yapması hariçte bir nevi şüphe ve itimatsızlığı calip olabileceğinden bu idarenin tamamile ticarî 
bir müessese halinde kalarak uyuşturucu maddelere ait olup Devlet tarafından taahhüt edilen di
ğer ahdî mecburiyetlerin yani memleketin tıbbî ve ilmî maksatlara hadim uyuşturucu maddeler 
ihtiyacatım tesbit etmek ve bu ihtiyaçlara göre ithal ve ihraç vesikaları vermek ve memleket 
dahilinde satışı murakabe eylemek, Cenevre mukavelenamesinin doğurduğu daimî komite veya 
Cemiyeti Akvam teşkilâtile ve diğer hükümetlerin uyuşturucu maddeler murakabesine memur 
makamlarile münasebette bulunmak işleri Sıhhat vekâleti uhdesine bırakılmış ve her iki lâyiha 
bu esaslara göre tertip olunmuştur. 

Bu düşüncelerle tanzim edilen uyuşturucu maddelerin murakabesine dair kanun lâyihasının mad
delerinin ihtiva ettikleri hükümlere gelince: 

1 — Birinci madde kanunun emrettiği murakabenin hangi maddelere ait olduğunu göstermekte
dir. Bu madde 13 temmuz 1931 tarihli Cenevre mukavelenamesinin birinci tarif at kısmından alın
mıştır ki: bütün devletler yaptıkları uyuşturucu maddeler kanunlarında ayni şekli ihtiyar etmiş
lerdir ve buradaki nisbetler tamamile beynelmilel kabul olunan şekillere uymaktadır. 

2 — İkinci maddede müstahzar afyonun tamamile memnu olduğu zikredilmektedir. Esasen af
yon, ham afyon şeklinde değil, onun içilmesini veya yenmesini mümkün kılacak şekilde hazırlanmış 
bir şekilde müptelâları tarafından kullanılır. Yani afyon tiryakileri tarafından kullanılan madde 
müstahzar afyondur. Bu cihetle bu maddenin her memlekette imali, satışı, ithal ve ihracı meno-
lunmuştur. 

3 — Üçüncü madde esrara aittir. Bizde uyuşturucu maddeler meselesinde esrarın bir hususi
yeti vardır. Esrar Hint kenevirinden istihsal olunur ve kısmen memleket dahilinde kullanılır ve 
büyük miktarı da gizli olarak ihraç edilir. Son zamanlarda memleket dahilinde esrar istihsali 
artmıştır. Esrarın istihsalini menetmeğe yarayan mevzuatımız kafi değildir. Bu cihetle bu lâyi
hada esrar istihsale yarayan nebatın ekilmesi ve esrar istihsali külliyen menedilecek hüküm 
konmuştur. ' • • 

4 — Birinci maddede zikredilen uyuşturucu maddelerin ve bunların bütün müstahzarlara 
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nm imal, ithalinin ve ihracının inhisar altına alınması ne mümkün ne de faidelidir. Uyuş
turucu maddeleri ihtiva eden yüzlerce müstahzarlar vardır ki: Bunların ithali veya memleket 
dahilinde imali sıhhati umumiye için zarurî olmakla beraber bunların senede bir kaç yüz 
veya bin lirayı geçmeyen satışı için yüzlerce kalem ecza ve müstahzarat için İnhisar idare
since teşkilât yapılması çok masraflı ve binaenaleyh Devletçe zararlı olur. Bu noktai nazarla 
inhisar lâyihasında uyuşturucu maddelerden ve müstahzarlarından hangilerinin inhisar altına 
alınacağının Sıhhat ve İktisat vekâletlerince müştereken tayin olunacağı zikredilmiş ve bu 
lâyihanın dördüncü maddesinde de inhisar altına alınacak olan bu maddelerin ne suretle 
ithal edileceği tesbit edilmiştir. İthalâtın memleket tıbbî ve ilmî ihtiyacına uygun olması ve 
ihtiyaçtan fazla mal gelmemesi lâzımgeldiğine göre evvelâ İnhisar idaresince Sıhhat vekâle
tinden müsaade alınması usul itihaz edilmiştir. Uyuşturucu maddeler için teşkil edilen İnhisar 
idaresinden maksat varidat temini olmayıp kaçakçılığa ve uyuşturucu maddeler sui istimaline 
azamî surette mâni olmak olduğuna nazaran bu meselede son derece takayyüt gösterilmesi 
zaruridir. Binaenaleyh; tebeyyün edecek ihtiyaca göre ithal edilecek miktarlar hakkında 
Sıhhat vekâletimizce beynelmilel mukavelenameler dairesinde bir ithal vesikası verilmek icap 
eder. Bunu müteakip gelen beşinci ve altıncı maddelerde; bu vesikalar hakkında yine beynel
milel mukavelenameleri koyduğu mecburiyetlerin infazına aittir. 

5 — Yukarıda söylendiği gibi bütün müstahzarların inhisar altına alınmasına imkân olma
dığından ve bunların hepsinden memleketi mahrum bırakmanın umumî sıhhat için zararlı oldu
ğuna göre inhisar haricinde kalan bazı tıbbî müstahzaratı getirmeğe salâhiyeti olanları lâyi
ha, 7 nci madde ile tesbit etmiş ve ne suretle getirileceği de inhisar idaresi ithalâtına benzer 
olarak tasrih olunmuştur. 

6 — Sekizinci madde memleket dahilindeki inhisar fabrikası tarafından yapılacak uyuştu
rucu maddelerin ne suretle ihraç edileceğini göstermektedir. Hükümetçe muahedelerle ihracat 
için vesika sistemi kabul edilmiş ve bunların ne suretle verileceği de beynelmilel mukavele
lerle tesbit kılınmış olduğundan bu madde ile 9 uncu ve 10 uncu maddeler hükümleri bunlara 
göre tayin edilmiştir. 

7 — 11 inci maddede yine inhisar altına alınmasında faide görülmeyen ve memleket dahilinde 
kanunu mahsusuna tevfikan izin almış salâhiyettar kimseler tarafından yapılan müstahzarların 
ihracı hakkında yukarıdaki maddelere benzer hükümler vardır. 

8 — 12 nci maddede ham afyonun ithalinin memnuiyetine dair bir hüküm konmuştur. Çünkü: 
Memleketimiz dünyada en ziyade ham afyon istihsal edenlerden biri olduğuna göre hariçten bu 
maddenin getirilmesine hiç bir lüzum yoktur. Maddenin mütebaki kısmı memlekette istihsal eden 
ham afyon ihracını inhisar idaresinin yine beynelmilel mukavelenamelere tevfikan yapacağını gös
termektedir. Ham afyon başlı başına uyuşturucu maddeler evsafında olmadığı ve bunun ihracı 
tamamile ticarî bir mahiyeti haiz olduğuna göre burada inhisar idaresinin,bittabi beynelmilel taah
hütler dairesinde ihracatı kendi başına yapması daha doğru olur. Yalnız: Sıhhat vekâletinin her üç 
ayda bir Cemiyeti akvam alâkadar makamlarına malûmat vermesi mecburiyetine binaen ihracattan 
bu vekâletin vaktinde haberdar olmasını temin edecek hüküm konmuştur. 

9 — Beynelmilel mukavelenameleri tasdik ve kabul etmiş Devletler pek azalmış olmakla beraber 
yine bazıları lâyihamızla murakabesini kabul ettiğimiz bütün maddeler hakkında vesika sistemini 
tatbik etmemekte olduklarından bu gibi memleketlere yapılacak ihracatın ne şekilde olacağı 13 ün
cü madde ile tayin edilmiştir. 

10 — Uyuşturucu maddelerin memlekete getirilip buradan başka memleketlere götürülmesi gay-
rimeşru ticarete yol açmak ve kaçakçılığa imkân bırakmak demek olacağından bu maddelerin tek
rar ihraç edilmek üzere memleketimize ithal edilmesi 14 üncü madde Üe menedilmiş ve yalnız tran
sit geçen maddelerin mevzu usul dairesinde kabulü garurî görülmüştür. 

11 — Lâyihanın 15, 16, 17, 18 inci maddeleri uyuşturucu maddelerin memleket dahilindeki sa
tışlarını tanzim etmektedir. Bu maddelere nazaran şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mem
leket dahilinde bu maddeleri yalnız ecza ticarethaneleri ve eczaneler satabilecekler ve fakat bu mü* 
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esseselerin her birisi kendisine mahsus bir satış sahasına malik olacağı gibi hususî kayit ve şartla
ra tâbi olacaktır. Bu cümleden olarak ecza ticarethaneleri yalnız eczanelere ve resmî sıhhat müesse
selerine ve ecza laboratuarlarına aneak vesika mukabili satmak ve bu vesikaları beş sene müddet
le muhafaza etmek mecburiyetindedir. Her hangi bir teftiş vaziyetinde bir ecza deposunun defterle
rindeki satış kayitlerinin doğru olup olmadığını tetkik için bu vesikaların uzun müddet saklanma
sı pek muvafık olur. Eczaneler ise; ancak reçete mukabili satmağa salâhiyettardırlar ve bu reçete
ler ancak bir defa kullanılabilir. Tekrarı caiz değildir. 

12 — Bir takım uyuşturucu maddelerin umumî sıhhat üzerine olan muzır tesirinden dolayı bütün 
dünyaca imal ve istimalinin tahdidi için kayit ve şartlar vazı bu mddelerin kaçakçılığa intikal eden 
ve bu yüzden büyük menfaatler temin eden bir takım insanların yeni yeni ve henüz nizam ve kayit 
altına alınmamış uyuşturucu maddeleri ticarete çıkarmağa çalıştıkları görüldüğünden ileride çı
kacak ve toksikamını tevlit ettiği ilmî bir surette tebeyyün edecek maddelerin de bu kanun hü
kümlerine tâbi olmasını temin için 20 nci madde ile sarahat verilmiştir. 

13 — Uyuşturucu maddelerin izinsiz memlekete ithal edildiği veya memleket dahilinde salâhi
yeti olmayanlar tarafından kaçak suretile satıldığı veya neztlerinde bulundurulduğu anlaşılan ve 
alâkadar memurlar tarafından zapt ve müsadere edilmesi lâzımgelen uyuşturucu maddelerin sa
hipleri hakkında icap eden adlî takibat yapıldıktan sonra bunlar ötede beride bir takım depolar
da kalarak bazan zayi olmakta veya bazan da; çalınarak her iki halde de bunların gizli ve 
kaçakçı ellere intikalini kolaylaştırmaktadır. Hükümet bir taraftan bütün kuvvetile uyuşturucu 
maddelerin intişarını menetmek ve bunları malûm halk arasında yaymağa çalışan cinayetkâr 
elleri cezalandırmak ile meşgul olduğu halde diğer taraftan bu takibat sebebile elde edilen bu 
mazarrattı cisimlerin başka yollardan yine kaçak piyasaya intikali katiyen doğru olamayacağından 
bunların takibat hitamını müteakip derakap Sıhhat vekâletine gönderilmesi usul ittihaz edilmiş 
ve bu husus evvelce bütün valiliklere bildirilmişti. Kanunî müeyyedelere istinat etmeyen bu 
emrin tatbikatı bazı mertebe güçlüklere rastgelmekte olduğundan buna mâni olmak üzere kanunun 
20 nci maddesinde sarih hükümler konulmuş ve bu maddelerin sahipli veya sahipsiz zapt ve 
müsadere olunduktan sonra; adlî ve inzibatî muamelelerin hitamından sonra Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletine gönderilmesi katî olarak temin edilmek istenmiştir. 

Vekâletçe muhafaza altına alınacak olan bu maddelerin miktarı ekseriya pek yüksek olup bun
ların memleket ve sıhhî ve ilmî ihtiyacından pek fazla olduğu şimdiye kadar yapılan tecrübe
lerle malûm olduğundan bu yüksek mitkarda uyuşturucu zehirlerin uzun zaman kalması çok 
tehlikeli görülmüş ve esasen memleket dahilinde böyle büyük stokların mevcudiyeti de; muraka
be noktai nazarından ve beynelmilel tahdit mukavelenamesinin tatbikatı cihetlerinden müşkülâtı 
mucip olacağı anlaşılmış olduğundan bunların 21 inci madde ile de muayyen usuller dahilinde imhası 
kabul edilmiştir. 

Bundan başka esasen bütün uyuşturucu maddeler takibatında bu takibat ve tahdidattan netice 
itibarile mutazarrır olması lâzımgelen ham afyon müstahsili çifçilerin bu zararlarını bir dereceye 
kadar azaltmak ta çok haklı ve mantıkî olacağın dan ve halkı zehirlemek için gayrimeşru ticaret 
emellerile yapılan ve satılmak istenildiği halde yakalanan bu maddeleri ortadan kaldırmak daha 
doğru olur. Bunları meşru ve tıbbî ihtiyaca tahsis etmek lâzımgeldiği takdirde: esasen bu maksat 
için yapılacak imalâta mahsus ham afyon sarfiyatı azalacak ve binnetice çiftçinin zararını mucip 
olacaktır. Binaenaleyh, bu hareket tarzı en makul ve mantıkî şekil addedilmektedir. 

14 — Esrr ve müstahzar afyon hakkında da ayni muamelenin tatbiki tabiî olduğundan bunun 
için 22 inci madde tanzim olunmuştur. 

15 — Şimdiye kadar uyuşturucu maddeler hakkında mevzu hükümlere riayet etmeyenler hakkın
da mevcut cezalar pek az olduğu gibi bu hususta mevzu muhakeme usulleri dolayısile de davaların 
seyri pek ağır olduğundan matlup sürat ve şiddet gösterilememekte ve netice itibarile kaçakçıların 
cesareti artmakta idi. Bu gün mahkemelerimizde senelerdenberi devam eden uyuşturucu maddeler 
davaları mevcut olmakta ve bu dava ile alâkadar mücrimler serbest olduklarından yine meşum ti
caretlerine devam etmektedirler. Bu itibarla cezaların bilhassa hapis cezasının şiddetlendirilmesi ve 
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naktî cezanın arttırılması pek zarurî görülmüştür. Bundan başka mevcut hükümler arasında uyuş
turucu maddeler takibatını kolaylaştıracak ihbaratı yapan şahıslan veya hayatını siper ederek bu 
işte çalışan cinayetkâr adamları yakalamağa çalışan memurları mükâfatlandıracak bir sarahat mevcut 
olmaması takibatta büyük bir noksanlık arzetmektedir. Diğer bir takım maddelere ait kaçakçılıklar
dan yalnız arada Devletin malî menfaati mevzubahs olduğu halde büyük mikyasta cezayi naktiler 
alınıp bir kısmı bu kaçakçılıkların keşfi ve yakalanması hususunda hizmetleri görülenlere tevzi 
edildiği halde cemiyetin ve ferdin hayatı ve istikbali için pek büyük ve feci tehlikeler tevlit eden 
bu maddeler kaçakçılığı hakkında böyle hükümler bulunmaması doğru olamaz. Vatandaşlar ne kadar 
kanuna riayetkar olsalar ve kanunlara muhalif cürüm işleyenleri takip hususunda Hükümete yar
dıma müheyya bulunsalar ve memurlar ne kadar vazife hissi taşısalar maddî bir menfaat olmadıkça 
bazan pek tehlikeli olan bu takibat için kendilerinden azamî bir yardım ve bir hizmet beklemek beşerî 
hisleri tanımamak demek olur. Bu cihetle diğer kaçakçılarda olduğu gibi burada da para cezasının 
ziyadeleştirilmesi ve bunun dörtte birinin haber verenlerle kaçakçıları yakalayanlar arasında Hü
kümetçe tevzi edilmesi muvfık görüldüğünden 23, 24 üncü maddeler bu düşünceye göre tanzim edil
miştir. 

16 — Esrar istihsalinde yarayan nebatın gizli surette ekilerek bunlardan esrar istihsalinin önüne 
geçmek üzere bu mezruatın nerelerde görülürse görülsün ziraat ve sıhhat memurlarının müşterek 
raporlarile imhasını temin için 25 inci madde tertip olunmuştur. 

17 — 26, 27 ve 28 inci maddeler eczanelerle ecza dapolan tarafından satış hakkında mevzu ka
nunî hükümlere mugayir hareket edildiği takdirde tatbiki lâzımgelen ceza hükümleri zikredilmiş 
ve 29 uncu madde ile de; bu hususta mükerreren cezalandırılan ecza ticarethanelerinin uyuşturucu 
maddeler ticaretile iştigalden meni imkânı temin olunmuştur. 

18 — Yukarıda bir nebze bahsolunduğu üzere uyuşturucu maddeler hakkında mevzu hükümlere 
riayetsizlikleri tebeyyün eden kaçakçıların takibatı pek ağır seyretmekte olduğundan buna mâni ol
mak üzere 30 uncu madde ile bu hareketlerin kaçakçılık addolunduğu ve bu itibarla 1918 numaralı 
kaçakçılık kanunu hükümlerine göre takibat yapılması ve muhakemelerin ihtisas mahkemelerinde 
görülmesi temin edilmek istenilmiştir. Bu suretle yapılacak takibatın sürat ve şiddeti mücrimleri 
korkutacağı yani kaçakçılık sahasında 1918 numaralı kanunun yaptığı salâh eseri bu işte de gö
rüleceği gibi cezaların süratle tayini sebebile alınacak para cezalarından hissedar olacak muhbir
ler ve yakalıyan memurlar da süratle mükâfatlarını alabileceklerdir. Uyuşturucu maddeler mu
rakabesi noktai nazarından bu hükmün çok büyük ehemmiyeti vardır. 

19 — 31 inci madde kaçakçılık kanunundaki hükümlere kıyasen uyuşturucu maddeler kaçak
çılığını kendisine meslek ittihaz eden bir takım vicdansız şahısların cemiyet için muzur olan 
hareketlerine tamamile mâni olabilmek üzere müteaddit defalar bu cürümlerden dolayı cezalandığı 
halde mütenebbih olmayanların kendi habaset dairelerinden uzaklaştırılmasını teinin için sür
gün cezası nazarı dikkate alınmıştır. 

20 — Bu lâyihanın meriyete geçmesile 1369 numaralı kanun hükümleri lüzumsuz kalacağından 
bunların ilgası için 32 inci madde vazolunmuştur. Diğer maddeler kanunun meriyetine ve tat-
bikına ait olmak üzere tanzim edilmiştir. 

Şu mesrudata ve izahata nazaran; merbut lâyiha uyuşturucu maddeler iptilâsmın ve bu ipti-
lâyi idame eden kaçakçılığın önüne geçecek çok ince kayitleri ihtiva etmekte ve tamamen beynel
milel mukavelenamelerle taahhüt edilen mecburiyetlerin tatbikatı temin edilmekte olduğundan 
biran evvel kabulile Hükümetimizce bu yolda açılan ciddî mücadelenin takviyesi temenni olunur. 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. /. M.encümeni 

K. A / 3-VI-1933 
Esas A' 1/741 

Yüksek Reisliğe 

Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekilliğince hazır
lanıp Başvekâleti celilenin 31-V-1933 tarih ve 6/1739 numaralı tezkeresile gönderilen ve 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası esbabı mucibesile beraber, Hıfzıssıhha işleri 
umum müdürü hazır olduğu halde mütalea edildi. 

Encümenimizce bu lâyihanın cezaya müteallik maddeleri ihtisas encümeninin tetkikine bırakılıp 
diğer maddeleri müzakere olunarak muvafık görülmüş ve aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arz ve havalesi mucibince İktisat encümenine tevdi olunur. 

S. İ. M. En. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 
Erzurum Bursa Antalya Balıkesir Bolu Antalya Manisa Muğla 

Dr. A. Fikri Dr. Refik Muzaffer Dr. E. Cemal Dr. Cemal Dr. Saim fi. Avni 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 7-V/-J933 

M. M. 41 
Esas 1]'741 

Yüksek Reisliğe 

Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında olup Başvekâletten 31-V-1933 tarih ve ö/l 739 
numaralı tezkere ile gönderilen esbabı mucibeli kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeni mazbatası encümenimize havale edilmekle Sıhhiye vekili Refik Bey hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakarc olundu, Bundan evvel Yüksek Meclisin tasvibinden geçen 2253 numaralı 
uyuşturucu maddeler inhisarı kanunu ve hanı afyonun haricî ticareti hakkında Yogoslavya 
ile akit ve kabul edilen itilâfname hükümlerinin hüsnü tatbik ve murakabesini temin maksadile 
hazırlanan işbu lâyihayı eneiimenimiz umumî hatları itibarile aynen kabule şayan görmüş 
ancak, birinci, on ikinci ve yirmi beşinci maddelere aşağıda sebepleri arz ve izah edilen bir 
iki fıkranın ilâvesini faydalı bulmuştur. 

Gerek bu lâyihada gerek uyuşturucu maddeler inhisarı kanununda muhtelif manalara 
gelmesi ihtimali çok olan bir takım fennî ıstılahat mevcut olup tatbikatta yanlış bir mua-

*- meleye meydan kalmamak için bu ıstılahat hakkında beynelmilel kabul edilen tarifatın Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletince kanunun neşrile beraber ilân edilmesinde encümenimiz fayda 
mülâhaza etmiş ve bu maksadı teminen birinci madde nihayetine bir fıkra ilâve etmiştir. 

Yogoslavya ile aktedilen itilâfname mucibince bir elden ihraç edilecek olan ham afyonun 
satış bedeli tarafeyn arasında muayyen bir nisbet dahilinde taksim edileceği ve taksim edilen bu 
bedele tekabül edecek kadar afyonu satılmamış olan tarafın aradaki farkı diğer tarafa afyon 
olarak vereceği musarrah bulunmasına nazaran iki devlet arasında zaman zaman ham afyon 
ithali zarureti hâsıl olacağından lâyihanın on ikinci maddesile ham afyon ithalinin memnuiyeti 
hakkında konan hükmün baş tarafına ( Devletçe aktedilen itilâfnameler hükümleri haricinde ) 
cümlesinin ilâvesini encümenimiz münasip görmüştür. 
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2253 numaralı uyuşturucu maddeler inhisarı kanununun muvakkat maddesile 932 ve daha 

evvelki senelere ait ham afyon mahsulünün kânunuevvel 933 nihayetine kadar sahipleri tarafın
dan muayyen şerait altında serbesçe satılıp ihraç edilmesi kabul edilmiş idi. Halbuki Hükü
metimiz 14 kânunusani 933 tarihinde Cenevrede aktedilen beynelmilel afyon mukavelesini 
kabul etmiş bulunduğundan bu mukavelenin istihdaf ettiği kaçakçılığa mâni olmak keyfiyetini 
temin edebilmek için 1933 kânunuevvel nihayetine kadar serbest ihracı kabul edilen mezkûr 
afyonların kaçağa sarfedilip edilmediğini murakabe noktai nazarından yüklendiği ve çıkarıldığı 
mahal ve limanların bilinmesinde fayda mülâhaza edilmiş ve bu maksadı temin için bunların 
ihraçlarından itibaren azamî bir hafta zarfında inhisar idaresi tarafından Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet vekâletine bildirilmesi yolunda l 2 nci maddenin nihayetine bir fıkra ilâve edilmiştir. 
25 nci madde de münhasıran esrar istihsaline yarayan nebatat ekenler hakkında tatbik edilecek 
cezadan bahsedilmekte olup encümenimiz kanunun yeni tatbika başlandığı senelerde bu filin 
cezayi müstelzim olduğu bilinmeyerek ekilmiş nebatat bulunabileceğini ve bu nebatı ekenin 
belki de esrar istihsali kastı bulunmadığı ve ekme hâdisesile vazıı kanunun kastı olan esrar 
istihsali filinin tamam olmayacağını düşünerek birinci defasında mezkûr nebatın iınhasile iktifa 
edilmesini ve tekerrürü halinde cezalandırılmasını encümenimiz muvafık bulmuş ve bu maddeyi 
bu esasa göre tadil etmiştir. 

Yukarıda arzedildiği veçhile lâyihanın diğer maddeleri aynen kabul edilmiş olup havalesi 
mucibince Adliye encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

tısat I:ıı. Reisi 
Şebin Karahisaı 

İsmail 

Aza 
İstanbul 
Alâettin 

N. M. M. 
Şebin Karahisar 

Aza 
İzmir 

M. Sadettin 

Kâ. 
Afyon K. 

İzzet 

Aza 

Ali Riza 

Aza 
Zonguldak 

hasan 

Aza 
Gazi Antep 
M. Nuri 

Aza 
Zonguldak 

Rwı> 

Adliye encümeni mazbatası 

T. 11. M. M. 
Adliye encümeni ^ - 17 - L.U33 

Karar No. 3!) 
Ksas No. 1/7 '11 

Yüksek Reisliğe 

Uyuşturucu maddelerin murakabesi altında hazırlanan kanun lâyihası Başvekâletin 31-V-1933 
tarih ve 6/1739 numaralı tezkeresile Adliye encümenine havale olunmakla Sıhhat ve içtimaî muave
net ve iktisat encümenleri tadil ve mazbâtalarile birlikte S. î. M. Vekili Dr. Refik Beyin huzurile 
tetkik ve müzakere olundu: 

Uyuşturucu maddeler hakkında müteaddit mukavelenamelerle konulmuş olan beynelmilel hü
kümlere Hükümetimiz de bu baptaki kanunla iştirak etmiş olduğundan âlemşümul ve insanî fayda
ları noktasında bu maddeler hakkında konulacak şiddetli tedbirlerin ve sıkı murakabe hükümleri
nin ve cezaî müeyyedelerinin lüzumu aşikâr olmakla esasen 1369 numaralı mevcut kanunun saha
sını genişleten bu lâyihanın kabulüne encümenimizce de karar verilmiş ve maddelerde aşağıda 
yazılan sebep ve mülâhazalarla bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi Hükümetin teklifi veçhile kabulü tensip edilmiş ve İktisat encüme
ninin bu maddeye ilâve ettiği fıkrada 2253 numaralı kanuna göre memleketimizde ekilecek ve da
hilde satılacak ham afyonlann müstahzar afyondan farkettirecek surette S. İ. M. Vekâletince tarif 
edilerek liste halinde neşredilmesi yolundaki mütaleası encümenimizce de musip görülmüşse de 



- İ l 
ham afyonun ne olduğu 2108 numaralı kanuna merbut afyon mukavelenamesinde vazihan tarif 
edilmiş olduğundan birinci maddeye bir fıkra ilâvesi yerine mezkûr mukaveleye atfen ikinci mad
deye sarahatle bir cümle ilâvesi daha muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın üçüncüden yirminciye kadar olan maddelerinden 12 nci maddeden gayrisi Hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş ve 12 nci maddede İktisat encümeninin ilâve ettiği son fıkra 
muvakkat mahiyette ve uyuşturucu maddeler inhisarının teşkilinden evvel stok ham afyonlara ait 
hüküm olmak itibarile bu fıkranın muvakkat madde olarak lâyihanın sonuna derci muvafık gö
rülmüştür. 

Zaptedilen uyuşturucu maddelerin müsaderesine mahkemece karar verilir veya sahipleri ma
lûm bulunmazsa bu maddelerin S. 1. M. Vekâletine gönderilerek bir heyet huzurunda imha edi
leceğinden bahis olan 21 inci maddeye bu maksada göre kayitler konarak encümence tertip 
edilmiştir. ' ,??*?' •• 

Bu kanun hükümlerine uymadığı zannile zaptedilip mühürlenerek hıfzedilen uyuşturucu mad
delerin sahiplerine teslimi lâzımgeleceğine dair mahkemelerce karar verilse bile iade ve teslim 
keyfiyetinin yine S. 1. M. Vekâleti tarafından yapılması bu kanunla gözetilen ehemmiyet itiba
rile sahiplerine karşı müşkülâtı mucip olacağı düşünülmekle beraber her türlü selâmetin te
mini mülâhazasile ol veçhile tervici kabul edilmiştir. 

Müsadereye mahkemelerce karar verilmesi kaidesini mahfuz tutmak üzere lâyihanın 22 nci 
maddesindeki müsadere tabiri çıkarılmıştır. 

23 üncü maddede yazılı hükümler cezaya taallûk etmesine ve türk ceza kanununda esasen bu
na dair hükümler mevcut olmasına binaen bu kanunla konması derpiş edilen ahkâma göre ceza 
kanununun 403, 404, 405, 406 nci maddeleri tadil edilmiş olduğundan lâyihadaki bu madde tay-
yedilmiştir. 

Lâyihanın 24 üncü maddesi 28 inci madde olarak aşağıya nakledilmiştir: 
Esrar istihsaline yarayan Hint kenevirinin ekilmesinin memnuiyetine dair olan hüküm encü

mence 23 üncü maddede yazılmış ve cezaları tayin eden ikinci fıkrası mutlak olarak memnuiyet 
hilâfına bu nebatı ekenlerin cezasını göstermiştir. Hükümetin tanzim ettiği lâyihanın 25 inci mad
desinde Hint kenevirini ekenlere verilecek cezayi gösteren son fıkrasına İktıscat encümenince 
ekmeği itiyat edenlerin cezalanması yolundaki tadili encümence varit ve kabule şayan görülmemiş
tir. Çünkü ceza kanununda itiyadın iki defa mahkûm olduktan sonra bir suçun üçüncü defa işlen
mesi hali olduğu şekildeki tarifine nazaran itiyat kaydile konulacak cezanın tatbiki kabiliyeti ola
mayacağı gibi Hint keneviri denilen bu nebatın sıhhat üzerine fena tesiri muhakkak olan ve mem
leketimizin bazı tabaka halkınca kullanılan esrar istihsalinden başka bir şeye yaramayacağından 
tekerrür ve itiyat gibi kayitler aranmaksızın bunu ekenlerin ceza tehdidi altında bulunmaları 
umumî sıhhat namına lüzumlu ve faydalı görülerek madde izah edildiği şekilde tertip olunmuştur. 

Lâyihanın 30 uncu maddesi encümence değiştirilerek 27 nci madde olmak üzere yazılmıştır. Bu 
madde ile türk ceza kanununda tadilen kabul edilen 403 ten 408 inciye kadar olan maddelerdeki 
suçların muhakeme usulü itibarile ihtisas mahkemelerince kaçakçılığın meni ve takibine dair olan 
kanuna göre takip ve muhakeme edilmeleri encümence de faydalı görülmüş ve madde o suretle ter
tip olunmuştur. Bu maddenin sonuna iftira mahiyetinde isnatta bulunacaklar aleyhine yapılacak 
takip ve muhakemenin de ihtisas mahkemelerine ait olması yolunda bir fıkra ilâvesi ekseriyetle 
kabul edilmiştir. Bu fıkraya mahal olmadığı reyinde olup akalliyette kalan azanın mütalealan-
na göre uyuşturucu maddeler hakkındaki ihbaratta bulunacakların cesaretlerini kıracağı beyan 
edilmişse de ihbar edenlerin ikramiye almaları bu kanunla da kabul edildiğinden buna tama 
ederek tasni ve isnatta bulunacaklara karşı asıl suçun görüldüğü ihtisas mahkemelerince bu suçu 
iftira cürmü mahiyetinde olarak isnat eden müfterilerin dahi muhakeme edilmeleri muadelet iti
barile de lâzım görülmüş ve bu rey ekseriyetle kabul olunmuştur. 

Lâyihanın 31 inci maddesinde bu kanuna muhalif harekette bulunanların mükerrirleri hakkında 
sürgün cezasının verilmesi encümence de tasvip edilerek 1918 numaralı kanunda yazılı ve buna 
mümasil olan hükümler aynen nakledilerek 29 uncu maddede yazılmıştır. 
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Eiıcümen 30 uncu madde olarak bir madde tertip etmiş ve bununla 2253 numaralı kanunda 

hükmünün cari olacağı zikredilen ve bu lâyiha ile ilgası lâzımgelen 1369 numaralı kanunun yerine 
bu lâyihanın kaim olduğunu kayit ve tasrih etmiştir. 

Encümence yapılan tadillerle lâyihanın müstacelen ve tercihan müzakere ve kabulü Heyeti umu-
miyeye arzedilmek üzere bu mazbata Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Aza Aza Aza 
Antalya Edirne Çanakkale 

Numan Hasan Hayri Osman Niyaz i 

•diiye E. 
K 

tfal 

Aza 
Çorum 
Münir 

Reisi 
oeaeli 

N. M. 

âh attın 

Aza 
Kars 
Nazif 

M. Kâtip 
Yozgat 

Aza 
Tokat 
Nâzım 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Alza 
4 

Aza 
Kayseı 

#. Azmi 

-

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uyuşturucu maddeler murakabesi hakkında kanun 
lâyihası 

BİRÎNCÎ MADDE — Tıbbî afyon ile müstah
zaratının ve morfin ve bütün milhlerinin ve mor
finin uzvî hamızlarla veya küul cezrile birleşme
sinden mütehassil bütün eterlerinin ve bunların 
milhlerinin ve koka yaprağı, ham kokain ve ko
kain ekgonin ve tropokokain ile bütün milhleri
nin ve yüzde 0,20 gramdan fazla morfin ve milli
lerini ve yüzde 0,10 gramdan fazla kokain ve 
milhlerini muhtevi bütün müstahzarların ve öko-
dal (Eukodal), dikodit ve ( Dicodide ) Dilodit 
(Dilauüide), Asedikon (Acedicone) ve bunların 
terkibi kimyevisinde bulunan maddelerle bütün 
müstahzarlarının ithal, ihraç ve memleket içerisin 
deki satışı Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti
nin murakabesine tâbidir. 

İKİNCİ MADDE — Müstahzar afyon ismi ve
rilen maddenin ihzar, ithal, ihraç ve satışı mem
nudur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Münhasıran esrar yap
mağa yarayan nebatın (Hint keneviri) ekilmesi 
ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ihzar, ithal, 
ihraç ve satışı memnudur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Birinci maddede 
yazılı olan cisimlerden mahsus kanununa tevfi
kan inhisar altına alınanların memlekete ithali 
için inhisar idaresince Sıhhat ve içtimaî muave-

İKTISAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında 
kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Tıbbî afyon ile müs
tahzaratının ve morfin ve bütün milhlerinin ve 
morfinin ıızvî hamızlarla veya küul cezrile bir
leşmesinden mütehassil bütün eterlerinin ve bun
ların milhlerinin ve koka yaprağı, ham kokain 
ve kokain ekgonin ve tropokokain ile bütün milh
lerinin ve yüzde 0,20 gramdan fazla morfin ve 
milhlerinin ve yüzde 0,10 gramdan fazla kokain 
ve milhlerini muhtevi bütün müstahzarların di
kodit (Dicodide), Dilodit (Dilaudide), Asedikon 
(Acedicone) ve bunların terkibi kimy e viy esinde 
bulunan maddelerle bütün müstahzarlarının it
hal, ihraç ve memleket içerisindeki satışı Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletinin murakabesine 
tâbidir. Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
bir ay zarfında murakabeye tâbi tutulan uyuş
turucu maddelerin Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletince tarifeleri yapılarak bir liste halinde 
neşir ve ilân olunur. 

İKİNCİ MADDE — Hükümetin şekli aynen 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetin şekli aynen 

DÖRDÜNCÜ MADDE 
aynen 

Hükümetin sekli 
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ADLtYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Uyuşturucu maddelerin murakabesi haklında 
kaynın lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 inci maddesi ay
nen 

MADDE 2 — 2018 numaralı kanuna merbut 
afyon mukavelenamesinde tarif edilen ve müs
tahzar afyon namı verilen maddenin ihzar, ithal, 
ihraç ve satışı memnudur. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 
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net vekâletinden müsaade alınır ve bunun için 
hangi nevi maddenin ne miktarda ve nereden ve 
ne vasıta ile celbedileceği bildirilir Talep edi
len miktarın memleket tıbbî ve ilmî ihtiyacından 
fazla olmadığı vekâletçe tensip olunduktan son^ 
ra bir ithal vesikası verilir. 

BEŞÎNCt MADDE — Uyuşturucu madde
lerin ithaline mahsus vesika ibraz edilmedikçe 

gümrüklerden bu gibi maddelerin ithaline müsa
ade edilmez. Vesikalarda yazılan miktarın bir 
defada ithali şarttır. Altı ay içinde ithal edil
meyen uyuşturucu maddelere ait vesikalar mu
teber değildir. 

ALTINCI MADDE — Uyuşturucu maddele
rin ithaline mahsus olarak verilen vesikaların 
bir sureti bu maddeleri ihraç edecek memleketin 
uyuşturucu maddeler murakabesine memur ma

kamına Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince 
gönderilir. 

YEDİNCİ MADDE — Birinci maddede zik
redilen cisimlere ait müstahzarlardan inhisar al
tına alınmamış olanlarının memlekete ithaline 
ve bütün uyuşturucu maddelerin memleket dahi
lindeki satışına ancak hususî kanunlarına tev
fikan icrayi sanata müsaade alarak eczane veya 
ticarethane açmış eczacılar ve ecza ticaretha
neleri sahipleri mezundurlar. 

Bunların getirtecekleri inhisar altına alınma
mış uyuşturucu maddeler müstahzarlarının mem
lekete ithali hakkında da dördüncü, beşinci ve 
altıncı maddeler hükümleri caridir. 

SEKİZİNCİ MADDE — İnhisar idaresin
ce tesis edilecek fabrika tarafından yapılacak 
uyuşturucu maddeler ve müstahzaratının memle
ketten çıkarılması için ihraç edilecek memleke
tin salâhiyettar makamından alınmış bir ithal 
vesikası Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine 
tevdi olunur. Vekâletçe vesikanın sıhhati ve ih
raç edilecek miktarın münhasıran tıbbî ve ilmî 
ihtiyaca yarayacağı tebeyyün ettikten sonra bir 
ihraç vesikası verilir. 

DOKUZUNCU MADDE — Uyuşturucu mad
deler ihracına mahsus vesika ibraz edilmedikçe 
gümrüklerden bu gibi maddelerin ihracına ve 
nakil vasıtalarına tahmiline müsaade edilmez. 
Bu vesikalar üç ay için muteberdir ve ihtiva 
ettikleri miktarların bir defada ihracı şarttır. 

4 

BEŞİNCİ MADDE — Hükümetin şekli ay
nen 

ALTINCI MADDE — Hükümetin şekli ay
nen 

YEDİNCİ MADDE — Hükümetin şekli ay
nen 

SEKİZİNCİ MADDE — Hükümetin şekli ay
nen 

DOKUZUNCU MADDE — Hükümetin şekli 
aynen 



MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6 — Hükmetin teklifi aynen 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi aynen 
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ONUNCU MADDE — Uyuşturucu maddele

rin ihracına mahsus olarak verilen vesikaların 
bir sureti bu maddeleri ithal edecek memleketin 
uyuşturucu maddeler murakabesine memur ma
kamına Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince 
gönderilir. 

ON BÎRÎNCt MADDE — Birinci maddede 
zikrolunan uyuşturucu maddelere ait olup bu 
kanun mucibince murakabeye tâbi tıbbî müstah
zarlardan inhisar altına alınmayanların memle
ketten ihracına yalnız evvelce hususî kanuna 
tevfikan ruhsatnams almış eczacılarla lâburatu-
ar sahipleri mezundur. Bunların memleketten 
çıkması hakkında da sekizinci, dokuzuncu ve 
onuncu maddeler hükümleri caridir. 

ON ÎKlNCl MADDE — Ham afyonun mem
lekete ithali memnudur. Uyuşturucu maddeler 
inhisar idaresi ihraç edilecek memleketin alâka
dar makamından verilmiş ithal vesikası olmadık
ça ham afyon ihraç edemez ve yapılan ihracatı 
en nihayet bir hafta zarfında miktarı, hangi 
memlekete ve kimin namına gönderildiği, ithal 
vesikası tarih ve numarasile beraber Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletine bildirir. Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletince ithal vesikası veren 
memleketin salâhiyettar. makarama haber verilir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ham afyon ve di
ğer uyuşturucu maddelerin kâffesi veya bir kıs
mı hakkında ithal vesikası vermeyen memleket
lere ihraç olunacak bu maddelerin ihracına mü
saade için ithal vesikacı istenme?;. Yalnız birinci 
maddede yazılı uyuşturucu maddelerin ihraç 
müsaadesi verilebilmek için g-öndevjlecek mikta
rın tıbbî ihtiyaca mahsus olduğuna kanaat hâsıl 
olması lâzımdır. îhraç müsaadesi alâkadar mem
leket sıhhat makmlanna da bildirilir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Uyuşturucu 
maddelerin tekrar ihraç edilmek üzere ithali 
memnudur. Transit olarak gelen uyuşturucu 

ONUNCU MADDE — Hükümetin şekli aynen 

ON BÎRİNCİ MADDE — Hükümetin şekli 
aynen 

ON İKİNCİ MADDE — Devletçe aktedilmiş 
itil af nameler hükümleri haricinde ham afyonun 
Türkiyeye ithali memnudur. Uyuşturucu mad
deler inhisar idaresi ihraç edilecek memleketin 
alâkadar makamından verilmiş ithal vesikası ol
madıkça ham afyon ihraç edemez ve yapılan 
ihracatı en nihayet bir hafta zarfında miktarı, 
hangi memlekete ve kimin namına gönderildiği, 
ithal vesikası tarih ve numarasile beraber Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletine bildirilir. Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletince ithal vesi
kası veren memleketin salâhiyettar makamına 
haber verilir. 

Uyuşturucu maddelerin inhisarına ait 2253 nu
maralı kanunun muvakkat maddesi hükmünce 
yapılacak ham afyon ihracı bu madde hükmün
den müstesnadır. Yalnız bu ihracat ihraçların
dan itibaren azamî bir hafta zarfında inhisar 
idaresi tarafından Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletine bildirilir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetin şekli 
aynen 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümetin 
şekli aynen 
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MADDE 10 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 11 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 12 — İktisat encümeninin 12 inci 
maddesi aynen 

t- MADDE 13 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 14 — Hükümetin teklifi aynen 
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maddeleri havi kaplar gümrüklerce mühürlenir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Uyuşturucu mad
delerin memleket dahilinde perakende ve reçete 
mukabilinde olarak satışı münhasıran eczacılar 
ve eczaneler kanununa tevfikan açılmış eczaneler
de yapılır. Ecza ticarethaneleri yalnız eczanelere 
ve resmî müesseselere ve laboratuarlara toptan 
satış yaparlar. 

ON ALTINCI MADDE — Ecza ticarethane
leri ve eczaneler veya müstahzarat laboratuar
ları doğrudan doğruya inhisar idaresinden ala
cakları uyuşturucu maddeler için her defasın
da Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine mü
racaatla izin vesikası alırlar, inhisar idaresin
ce vekâlet tarafından verilmiş izin vesikası gö
rülmedikçe hiç bir satış yapılamaz. Bu vesi
kalar üzerine yapılan satış miktarı ve tarihi 
kaydedildikten sonra inhisar idaresince Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletine iade olunur. 

ON YEDİNCİ MADDE — Ecza ticaretha
neleri her yaptıkları satış için eczane sahip 
veya mesul müdür veya resmî müessese namına 
salâhiyettar zat veya müstahzarat laboratuarı 
mesul müdüründen vesika alarak bu vesikaları 
beş sene müddetle saklarlar. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Ecza ticaretha
neleri sahipleri ve mesul müdürleri uyuşturu
cu maddelerin varidat ve sarfiyatını gösteren 
defterler tutmağa ve bunlara muntazaman alıp 
sattıkları uyuşturucu maddelerin miktarlarını ve 
satış tarihlerini ve kimlere sattıklarım kayde 
mecburdurlar. Eczane sahip veya mesul mü
dürleri eczaneler kanununun mahsus maddesi 
mucibince uyuşturucu maddelerden Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletince tayin olunacak 
cisimlerin alım ve satımını muntazam surette 
defterlere kaydederler. Bu defterlerin numune
si Sıhhat vekâletinec tertip olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Birinci mad
dede isimleri yazılan uyuşturucu maddeler ha
ricinde olup ilmî tetkikat neticesinde ma
zarratı tebeyyün eden ve toksikomanı tevlit 
eyleyen diğer zehirlerin dahi, bu kanun hü
kümlerine tâbi olacağı icra Vekilleri Heyeti 
kararile Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
tarafından tayin ve ilân olunur. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Hükümetin şekli 
aynen 

ON ALTINCI MADDE — Hükümetin şekli 
aynen 

ON YEDİNCİ MADDE — Hükümetin şekli 
aynen 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Hükümetin şekli 
aynen 

ON DOKUZUNCU MADDE — Hükümetin 
şekli aynen 



MADDE 15 —. Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 16 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 17 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 18 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 19 — Hükümetin teklifi aynen. 
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YİRMİNCİ MADDE — Hükümetin şekli ay

nen 
YİRMİNCİ MADDE — Gümrüklerden izin

siz memlekete sokulmaya çalışan veya memle
ket dahilinde izinsiz satıldığı görülen ve her han
gi surette olursa olsun kanunî salâhiyeti olma
yanlar yanında bulunan uyuşturucu maddeler 
zabıta ve gümrük ve inhisar memurları ve sıhhat 
ve içtimaî muavenet müfettiş ve müdürleri ve 
Hükümet tabipleri ve sahil sıhhat teşkilâtı me
murları tarafından bir zabıt varakası tanzimile 
derakap zaptedilir. Gerek bunlar ve gerekse 
izinsiz imal ve ihraç edilmek istenilen ve inhisar 
idaresi tarafından müsadere olunanlardan sahip
leri malûm olanlar hakkında yapılacak kanunî 
takibatın neticelenmesine kadar cürüm delili ola
rak müddeiumumilikçe muhafaza altında bu
lundurulur ve kanunî takibatın bitmesinden 
sonra cereyan eden muamelelerin ve neticele
rin işarile beraber mühür altında olarak Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletine gönderilir. 
Sahibi bulunmayan veya malûm olmayan kaçak 
uyuşturucu maddeler mahallin en büyük mül
kiye memuruna teslim ve onun tarafından yine 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine gönderi
lir. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Zaptedilen ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine gönderi
len uyuşturucu maddeler usulü dairesinde ve bir 
heyet huzuru ile imha edilir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — İkinci ve üçüncü 
maddelerde memnu olduğu yazılı olan müstahzar 
afyon ile esrar her nerede görülürse görülsün 
derakap zapt ve müsadere olunur ve bunlar hak
kında da 20 nci ve 21 inci maddeler hükümleri 
tatbik olunur. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci madde
de yazılı uyuşturucu maddeleri izinsiz memle
kete sokmağa çalışanlarla sokanlar ve memleket 
dahilinde izinsiz satanlar ve müstahzar afyon ve 
esrar imal ve ithal ve ihraç edenler ve satanlar 
bir seneden beş seneye kadar ağır hapis sezasile 
cezalandırılmakla beraber bunlardan aşağıdaki 
suretlerle para cezası alınır: 

a - Yakalanan madde miktarı on grama ka
dar ise her gram ve küsuru için on lira, 

b - Yakalanan madde miktarı on gramdan 
fazla yüz gramdan az ise ilk on gram için yüz 
lira bakiye her gram için beş lira, 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Hükümetin 
şekli aynen 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Hükümetin şekli 
aynen 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDDE — Hükümetin 
şekli aynen 



- 2 
MADDE 20 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 21 — Zaptedilen ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletine gönderilen ve sahip
lerine iade edilmeyeceği kanunî takip netice
sinde anlaşılan veya sahibi malûm bulunma
yan uyuşturucu maddeler usulü dairesinde ve 
bir heyet huzurunda imha edilir. 

MADDE 22 — İkinci ve üçüncü maddeler
de memnu olduğu yazılı olan müstahzar afyon 
ile esrar her nerede görülürse görülsün hemen 
zaptolunur ve bunlar hakkında da 20 ve 21 inci 
maddeler hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 23 — Münhasıran esrar istihsaline 
yarayan Hint keneviri her nerede olursa olsun 
sıhhat ve ziraat memurları tarafından verile
cek müşterek rapor üzerine mahallinin en bü
yük mülkiye memurunun emri ile zabıtaca im
ha edilir. 

Üçüncü maddedeki memnuiyet hilâfına Hint 
keneviri ekenler sulh mahkemesince bir ay
dan altı aya kadar hapis cezasüe cezalandırılır
lar. 
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c - Yakalanan madde yüz gramdan bin gra

ma kadar ise ilk yüz gram için beş yüz lira ve 
bakiye her bir gram için bir lira, 

d - Yakalanan madde bir kilodan fazla ise 
her gram için bir lira, 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yirmi üçün
cü maddede zikredilen para cezaları 1918 numa
ralı kanunun 60 ve 61 inci maddelerine göre 
tevzi olunur. 

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Münhasıran 
esrar istihsaline yarayan nebatat her nerede 
olursa olsun sıhhat ve ziraat memurları tara
fından verilecek müşterek rapor üzerine mahal
lin en büyük mülkiye memuru tarafından 
verilecek emirle imha edilir ve ekenler hakkın
da üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ve
rilir. 

YÎRMÎ ALTINCI MADDE — On birinci mad
de hükmüne riayet etmeyenler ceza kanununun 

(403) üncü maddesi mucibince cezalandırılırlar. 

YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Uyuşturucu 
maddeleri 15 inci maddede zikredilenlerden baş
kalarına satan ecza ticarethaneleri sahip ve me
sul müdürleri ile tabip reçetesi olmadan satan ec
zane sahip veya mesul müdürleri ceza kanunu
nun (403 ve 406) inci maddeleri mucibince ceza
landırılırlar. 

YÎRMÎ SEKİZİNCİ MADDE — On yedinci 
maddede zikredilne vesikaları almağı ihmal eden 
veya saklamayan veya bu kanunda zikredilen 
defterleri tutmayan ecza ticarethaneleri sahip ve 
mesul müdürleri 100 liradan 500 liraya kadar pa
ra cezasile cezalandırılırlar ve suçlar sulh mah
kemesince görülür. 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Yirmi ye
dinci maddede zikredilen sebepten dolayı veya
hut uyuşturucu maddelere ait kayitleri gayri-
muntazam tuttuğundan dolayı mükerreren mah
kûm olan ecza ticarethaneleri sahipleri ve me
sul müdürleri Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti tarafından unyuşturucu maddeler alıp sat
masından muvakkaten veya daimî olarak meno-
lunabilirler. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümetin 
şekli aynen 

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Münhasıran 
esrar istsihaline yarayan Hint kendiri ve emsali 
nebatat her nerede olursa olsun Sıhhat ve Zira
at memurları tarafından verilecek müşterek ra
por üzerine mahallin* en büyük mülkiye me
murunun emrile imha edilir. Ekmeği itiyat eden
ler hakkında ayrıca üç aydan bir seneye kadar 
hapis cezası verilir. 

YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Hükümetin 
şekli aynen 

YÎRMÎ YEDÎNÎ MADDE — Hükümetin 
şekli aynen 

YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Hükümetin 
şekli aynen 

YRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Hükümetin 
şekli aynen 



MADDE 24 — Hükümetin 27 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 25 — On yedinci maddede yazılı 
vesikalan almayı ihmal eden veya saklamayan 
yahut bu kanunda zikredilen defterleri tutma
yan ecza ticarethaneleri sahip ve mesul mü
dürleri sulh mahkemesince yüz liradan beş yüz 
liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

MADDE 26 — Hükümetin 29 uncu madde
si aynen. 

MADDE 27 — Türk ceza kanununun 403, 
404, 405, 406, 407 ve 408 inci maddelerinde ya
zılı suçlar 1918 numaralı kanun hükümlerine 
göre ihtisas mahkemelerince takip ve muhake
me olunur. 

Yukanki fıkrada yazılı olan maddelerdeki 
suçları türk ceza kanununun 285 inci madde
sinde yazılı iftira cürmünü teşkil edecek su
rette isnatta bulunan müfterilerin muhakemesi 
de ihtisas mahkemelerince görülür. 

MADDE 28 — 27 inci maddede yazılı suçların 
istilzam ettiği para cezalan 1918 numaralı kanu
nun 60 ve 61 inci maddeleri hükümlerine göre 
dağıtılır. 

MADDE 29 — 27 nci maddeye göre ihtisas 
mahkemelerince görülecek suçlarm mükerrirleri 
hakkında Türk ceza kanununun tekerrüre mü
tedair hükümleri tatbik edilmekle beraber ayrı
ca bir seneden aşağı olmamak üzere muvakkat 
sürgün cezası dahi verilir. 



- 2 4 
OTUZUNCU MADDE — Gerek bu kanunda 

yazılan ve gerekse Türk ceza kanununun ( 403 -
408) inci maddelerinde gösterilen suçlan işlemek 
kaçakçılık addolunur ve bunlar hakkında yapı
lan takibatta 1918 numaralı kanunun bu kanuna 
aykın olmayan hükümleri tatbik edilir ve mu
hakemeler İhtisas mahkemelerinde rüyet olunur. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Bu kanunda 
zikredilen suçlan mükerrer işleyenler hakkın
da diğer cezalarla birlikte behemehal bir se
neden aşağı olmamak şartile sürgün cezası hük-
molunur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren 1369 numaralı uyuşturu
cu maddeler kanunu hükümleri mülgadır. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - - Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 
hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

Bş. V. 
ismet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mî. V. 
Dr. Reşit Galip 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ş. 
Ha 

Ad. V. 
Saraçoğlu 
V. V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 
Hilmi 

G. I. V. 
Ali Rana 

30 

M. 

-V-1933 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal. V. 
Abdülhalik 

Ik V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 

OTUZUNU MADDE 
aynen 

Hükümetin şekli 

OTUZ BİRİNCİ MADDE 
şekli aynen 

Hükümetin 

OTUZ İKİNCİ MADDE 
aynen 

Hükümetin şekli 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetin şekli 
aynen 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümetin 
şekli aynen 
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MADDE 30 — Bu kanun 2253 numaralı ka

nunun 18 inci maddesinde meriyeti yazılı 1369 
numaralı kanunun hükümleri yerine ikame edil
miş ve mezkûr 1369 numaralı kanun ilga olun
muştur. 

Muvakkat madde — 2253 numaralı kanunun 
muvakkat maddesi hükmüne göre yapılacak ham 
afyon ihracı bu kanunun 12 inci maddesi hük
münden müstesnadır. Şu kadar ki bu suretle ya
pılacak ihraçlar uyuşturucu maddeler inhisarı 
idaresince ihracın yapıldığından en çok bir hafta 
içinde Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletine bil 
dirilir. 

MADDE 31 — Hükümetin 33 üncü maddesi 
aynen 

MADDE 32 — Hükümetin 34 üncü maddesi 
aynen 



tk 

* 



Sıra Ng 328 
Tasfiyeye tâbi tutulanlara avukatlık ruhsatnamesi verilip 
verilmiyeceğinin tefsiri hakkında 3 333 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C 
başvekâlet 4-VI-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : 6/1684 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tasfiyeye tâbi tutulanlara avukatlık ruhsatnamesi verilip verilmiyeceğinin tefsiri hakkında 
Adliye vekilliğinden yazılan 31-V-1933 tarih ve 217/27 sayılı tezkere sureti yüksek huzurla
rına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye vekilliğinin 31 - V - 1933 tarih ve 214/27 sayılı tezkeresi sureti 

Mecitözü Asliye mahkemesi azalığından memuriyetinin lâğvi dolayısile açıkta kalarak tasfi
yeye tâbi tutulan Abdullah Saip Beyin Mektebi nuvaptan mezun ve hâkimlik sınıfında on do
kuz seneden ziyade hizmeti mesbuk olmasına binaen avukatlık kanununa tevfikan avukatlık 
ruhsatnamesi istemesi üzerine mumaileyhin sicilline nazaran tasfiyeye tâbi tutulduğu anlaşıldı
ğından hakkındaki tasfiye karari ref edilmedikçe ruhsatname verilemiyeceği tebliğ edilmişti. 

Bunun üzerine Saip Bey tarafından Şûrayı Devlete açılan dava neticesinde: Müstedinin sui 
şöhretine mesnet ittihaz edilen rüşvetten maznuniyet keyfiyeti 324 tarihinde ilân olunan affi 
umumî kanunu ile artık mevzubahs olarnıyacağına .göre yerinde bir sebep teşkil edemiceceği 
gibi ihmal ve terahiden mahkûmiyet ve tasfiyeten memuriyetten ihraç hususları da suişöhreti 
icap ettirmeyeceğinden davacının kanunlar mucibince avukatlık etmesine mâni bir vaziyeti 
olmadığından mamelenin ıslahı lâzım geleceğine karar verilmişti. 

Büyük Millet Meclisinin 24-XII-928tarih ve 466 sayılı tefsiri kararda aciz ve kabiliyetsizlikle-
rinden dolayı tasfiyeye tâbi tutulan memurların ifasına muktedir oldukları ücretli işlerde istih
damları caiz olduğu zikrü tasrih olunmak suretile tasfiyeye tâbi tutulan memurların yalnız 

* ücretli işlerde istihdam olunabileceklerine işaret olunmuş ve 16-111-̂ 931 tarih ve 621 numaralı 
tefsiri kararında tam serbest bir meslek addedilmemek lâzım gelen avukatlığın kanunî şartları 
arasında Devlet memuriyetinde istihdam edilebilmek kabiliyeti olması iktiza ettiğinden cevazı 
istihdam kararı almak imkanı münselip olan bir kimsenin kanundaki bu şartı haiz olmaması 
itibarile avukatlığa kabul edilemeyeceği ve avukatlık etmekte olanlardan bu vasfı izae edenlerin 
avukatlıkta devamlarına imkân olmıyacağı tasrih kılınmış olmasına göre mezkûr tefsiri kararlarla 

* telifi kabil görülemeyen Şûrayı devletin kararı veçhile mumaileyhe ruhsatname itası muvafık 
görülememiştir. 

Binaenaleyh tasfiyeye tâbi tutularak memur olmak vasıf ve kabiliyetini kaybetmiş olanlara 
460 numaralı avukatlık kanununun 2 nci maddesine nazaran avukatlık ruhsatnamesi itasına 



cevaz olup olmadığının tefsiren halline lüzum ve zaruret hâsıl olmuş olduğundan kefiyetin 
tefsiren halli esbabının istikmaline müsaade buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

Adliye vekili 
Ş. Saraçoğlu 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. Af. 

Adliye encümeni 12-VI-1933 
Karar No. 
Esas No. 3/333 

Yüksek Reisliğe 
Tasfiyeye tâbi tutulanlara avukatlık ruhsatnamesi verilip verilmeyeceğinin tefsiri hakkında 

Adliye vekilliğinin işarına atfen Başvekâletten yazılan 4-VI-l 933 tarih ve 6/1604 sayılı tezkere 
Adliye encümenine havale olunmakla Adliye vekili beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Adliye vekilliğinden yazılmış olan tefsir talebine dair tezkerenin mündericatı hulâsasına göre 
Mecitözü asliye mahkemesi azalığından açıkta kalarak tasfiyeye tâbi tutulan Saip Beyin Mektebi 
Nüvvaptan mezun ve hâkimlik sınıfında on dokuz seneden ziyade hizmeti mesbuk bulunmasın
dan avukatlık kanununa tevfikan ruhsatname istemesi üzerine vekâletçe tasfiye karan kaldırıl
madıkça talebenin terviç edilmeyeceği tebliğ olunmuş ve bunun üzerine Saip Beyin Şûrayı 
devlette açtığı dava neticesinde tasfiyesine sebep ittihaz edilen suişöhretinin rüşvetten maznuni-
yeti keyfiyeti olup bunun da 324 tarihinde ilân olunan umumî af kanunile mevzubahs olmiya-
cağından bu halin yerinde bir sebep teşkil edemiyeceği gibi ihmal ve terahiden mahkûm 
olmasının ve tasfiye suretile memuriyetten çıkarılmasının da sui şöhretini icap ettiremiveceği 
beyanile kendisinin avukatlık etmesine mâni bir vaziyeti olmadığından hakkındaki muamelenin 
ıslahına karar verilmiştir. Büyük Millet Meclisinin 466 numaralı tefsir kararında aciz ve kabili-
yetsizlikten dolayı tasfiyeye tâbi tutulan memurların ücretli işlerde kullanılmaları caiz olduğu 
tasrih olunmakta ise de 621 numaralı kararda da avukatlığın tam serbest bir meslek addedilme
mek lâzımgeldiği ve avukatlığın vasıf ve şartları arasında Devlet memuriyetinde kullanıla 
bilmek kabiliyeti olması iktiza edip cevazı istihdam kararı almak kabiliyeti 
münselip olanların bu şartı haiz olmamaları sebebile avukatlığa kabul edilemeyecekleri ve avukat
lık edenlerin de bu vasfı izaa etmişlerse avukatlıkta devamlarına imkân olmayacağı tasrih edilmiş 
olduğundan Şûrayı devlet kararı veçhile Saip Beye avukatlık ruhsatnamesi verilmemişsede bu 
hususun tefsir yoluyla halline lüzum görülmüş olduğu beyan ve izah olunmaktadır. 

Keyfiyet encümence görüşülmüş ve Adliye vekilliğinin hulâsası yukarıda yazılı mütaleana-
mesinde bahsedildiği üzere Büyük Meclisçe kabul edilen 16 mart 1931 tarih ve 621 numa
ralı kararda avukatlık meslekinin tam ve serbest bir meslek sayılmayacağı ve bu meslekte 
bulunanların avukatlık kanunu ile hâkimler kanunu ve Türk ceza kanununun bazı hükümlerine 
göre vaziyetleri tesbit ve tayin edilmiş olup mezkûr kararda memur olabilmek vasfını haiz 
olmayanların veya bu vasıfları bir suretle izaa etmiş olanların avukatlık edemeyecekleri gibi sui 
şöhretle maruf ve müştehir olmamak hakkındaki avukatlık kanunu ikinci maddesindeki kayit rüşvet 
almak sebebile sui şöhreti anlaşılan bir şahsın' ymumî bir af kanunu ile bu halin mevzubahs 
edilemiyeceği hakkındaki Şûrayı Devlet deavi dairesince ittihaz olunan kararda gösterilen sebebin 
umumî af kanununun, kanunî takibi ve mahkûmiyetin infazını ve hukukî neticeler itibarile mahkû
miyetin feri tesiratını maddeten bertaraf edebilirsede sui şöhret diye o şahıs hakkında mevcut 
olabilecek ve sırf manevî mahiyette olan sui şöhret telâkkisinin münselip olmasını icap ettiremi-
yeceğinden filhal her ne suretle olursa olsun memur olmak evsaf ve şeraitini kaybetmiş olma
nın yukarıda zikredilen 621 numaralı karara ve onun matufu bulunan kanunlar hükmüne göre 



caiz oİamıyacağından Adliye vekilliğince ismi geçen zate avukatlık ruhsatnamesi veriİemİyec(?ği 
hakkındaki mûtalea yarit olup keyfiyetin mezkûr kararla esasen halledilmiş olmasına binaen bu 
bapta başkaca ve tefsiri bir surette karar ittihazına mahal olmadığına ittifakla karar verilmiştir. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ad. En. Rs. M. M. Kâ-. Aza Aza Aza Aza 
Manisa Kocaeli Yozgat Kayseri Antalya Edirne Trabzon 

M.Fevzi Salâhattin S. Azmi Haydar H. Hayri Raif 

Aza Aza Aza 
Kars Antalya Balıkesir 

Nazif Numan Vasfi 





Sıra Ng 325 
Çankırı mebusu Mustafa Aûdülhalık Beyin, Arzuhal encüme
ninin 21 -V-1933 tarihli haftalık mukarrerat cetvelindeki 739 
numaralı kanunun Umumî Heyette müzakeresine dair 4/53 

numaralı takriri ve Arzuhal, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

Vüksek Reisliğe 

1885 numaralı kanunun tatbiki dolayısile Selanik mübadillerinden Melek ve Fazilet hanım
lar tarafından Yüksek Reisliğinize takdim edilip arzuhal encümenine havale buyurulmuş olan 
istida üzerine müstedilere teffiz edilmiş olan gyrimenkulün iptidaen teffiz veya tahsise esas 
İttihaz edilen kıymet üzerine istimlâke tâbi tutulması lâzım geleceğine 21-5-1933 tarihin
de ve 739 sıra numarası altında karar verilmiş ve mezkûr karar 27 - 5 - 1933 tarihli ve 16 
numaralı haftalık karar cetvelinde tab ve neşredilmiştir. 

Encümence ittihaz buyurulan bu kararın dahili nizamnamenin 57 nci maddesi mucibince 
Heyeti Umumiyece tetkik ve müzakere edilmek üzere ruznameye alınmasına müsaade Duyurul
masını arz ve teklif eylerim efendim. 8-6-933 

Çankırı M. 
Mustafa Abdal halik 

Arzuhal encümeni maabatasl 

r. s. M, M. 
Aazuhal Encümeni 
Karar No. 3 10-VI-1933 
Esas No. 4/53 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninin 16 numaralı haftalık mukarrerat cetvelinde münderiç 739 numaralı 
kararın Heyeti Umumiyede müzakeresi hakkında Çankırı mebusu muhteremi Abdülhalik Bey
efendinin vermiş olduğu takririn encümenimize tevdii üzerine dahili nizamnamemizin 57 nci 
maddesi hükmüne tevfikan bu mazbatamız yazılarak Heyeti Umumiyeye arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Heyeti Umumiyede müzakeresi istenilen mesele şudur: Mübadeleye tâbi olan iki kız kardeş 
İstihkaklarına mukabil İstanbulda mübadil bir ruma ait bir haneye talip oluyorlar, istihkakları 
ancak bu hanenin nısfına tekabül ettiği için diğer nısfı borçlandırılmak suretile bu hane 1927 
senesinde kendilerine teffiz olunuyor. Bilâhare bu gibi iskânı adi derecesinde tahsis veya teffiz 
edilen meskenlerden mütevellit borçlar 1866 numaralı kanunla affediliyor. 

Bu meyanda bu iki kardeşin de borçları bittabi terkin olunuyor ve hane de tamamen ken
dilerine temlik ve tapuya raptolunmuş oluyor. Bilâhare bu gibi mallardan Yunanlılara ait olan 
kısmının sahiplerine iadesi meselesi ortaya çıkıyor ve bu esasa binaen 1885 numaralı kanun 
intişar ediyor. Mezkûr hanenin de bir Yunanlıya ait olduğu tahakkuk edince bu iki kardeşe 
Maliye memurları müracaat ederek hanenin tahliyesini istiyorlar. 
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Mutasarrıfları, evdeki alâkalarının kesilmesi için mezkûr kanunun birinci maddesinin üçüncü 

fıkrasındaki sarih hükme tevfikan bidayeti temlikte teffize esas olan bedel mukabilinde bono 
verihnesi lâzımgeleceğini beyan ediyorlar. Maliye memurları ise mezkûr maddenin dördüncü 
fıkrası mucibince yalnız kendilerinden alınan para varsa onunla ihaleden mütevellit masrafların 
tesviyesi lâzımgeleceğini ve üçüncü fıkranın kendilerine şümulü olmadığını iddia ediyorlar; 

Maliye memurları ile aralarında çıkan bu ihtilâfın halline imkân bulamayınca bu kardeşler 
madeletin membaı olan Meclisi Âliye müracaaAle meselenin tetkikini ve haklarının meydana 
çıkarılmasını istida ediyorlar. Bu baptaki arzuhalleri encümenimize havale buy utuluyor. Encü
menimiz, tetkikata giriştikte evvelki kararımızda da tafsilen arzedildiği üzere Maliyenin noktai 
nazarına iştirak edemiyerek arzuhal sahiplerinin talep ve iddialarını haklı görüyor» 

Oerçi Maliye vekâletinin iddiası veçhile 1885 numaralı kanunun birinci maddesinin dördün
cü fıkrasında: ( bu gayrimenkullerin müzayede suretile satılmış veya borçlanma kanununa tev
fikan temlik edilmiş olanları tapuya raptedilmiş olsun, olmasın şimdiye kadar istifa edilmiş olan 
bedellerile ihaleden mütevellit masrafları yekûnu üzerinden istimlâke tâbi tutuluyor.) denilmekte 
isede bu fıkraya takaddüm eden üçüncü fıkrada (bu gibi gayrimenkullerden teffiz ve tahsis 
suretile temlik ve tapuya raptedilmiş olanları iptidaen teffiz veya tahsise esas ittihaz edilen kıy
met üzerinden mecburî istimlâke tâbi tutuluyor.) diye yazılı olması encümenin noktai nazarın
da isabet olduğunu gösteriyor. Zira üçüncü fıkranın alelıtlak bu gibi vaziyette bulunanlara 
tatbik edilecek muameleyi sarih bir surette beyan ettiği için encümen, bu gibileri dördüncü 
fıkranın şümulü dairesine almağa imkân bulamıyor ve hatta bu şekildeki meskenlerde dördün
cü fıkranın hükmüne tâbi tutulduğu takdirde üçüncü fıkranın ne gibi gayri menkullere taallûk 
ettiğini kestiremiyor ve bu fıkranın manası ve hikmeti vücudu kalmamış olacağı mütaleasında 
bulunuyor. Bahusus dördüncü fıkrada alelıtlak gayrimenkullerden, ihale masraflarından bahse
dilmiş olduğuna ve bu gibi meskenler bidayeten tahsis ve bilâhare de 1866 numaralı kanunla 
ashabma temlik edilerek onların sarih malları meyanına girmiş olup bunda ihale meselesi mev-
zubahs olamıyacağına mebni dördüncü fıkranın, ancak müzayede suretile ve taksit ile şuna buna 
ihale edilmiş olupta bilâhare Yunan malı olduğu tebeyyün eden sair emlâke aidiyeti lâzımge-
leceği, fıkraların ve cümlelerin tanzim ve tertibi suretinden ve kanunun ruhundan sarih olarak 
anlaşıldığına hükmediyor. Binaenaleyh bu iki mübadil kardeşlerin bu gün sarih malı olan mes
kenleri ellerinden alınırken kanunun verdiği bu hakka istinaden bidayeti temlikte teffize esas 
olan kıymet üzerinden bono verilmesini ve emsali mübadillere bahşedilen haktan ayrılmamala
rını madelete ve mevzuata muvafık buluyor ve kararını da o suretle veriyor. 

Maliye vekâletile encümenimizin bu hususta tehalüf eden noktai nazarlarından hangisinin 
isabete makrun olduğu, meselenin mahiyeti, suret ve şekli cereyana ve mevzuatın sarahati mü-
talea buyurulmak suretile, ancak Yüksek Heyetinizin hâsıl edeceği kıymetli kanaat ve vereceği 
hüküm ile teayyün edecektir. 

Arzuhal E. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Rize mebusu İstanbul mebusu Muğla mebusu İsparta Yozgat Hakan 

Atıf M. Ziya İbrahim A. Cevdet İbrahim 
Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Sivas Kayseri Rize Bilecik Gazi Antep Gazi Antep 

Ziyaettin A. Tevfik Akif Hayrettin Şahin Reşit 



Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümenini 12-Yl-19$$ 
Kurar J? 65 
Esas No. 4/53 

Yüksek Reisliğe 
Arzuhal encümenince ittihaz edilipte Çankırı mebusu Abdülhaİik Beyin takriri üzerine 

Heyeti umumiyey: intikal etmiş olan 739 numaralı karar hakkında mezkûr encümence tanzim 
edilen mazbatanın Heyeti Umumiyece encümenimize tevdi buyurulmasına mebni Maliye vekâle
tinden celbe'dilen memuru mahsusu ile birlikte tetkik ve icabı müzakere olundu. 

Mezkûr mazbatada mevzubahs olan hanenin bidayeten nısfı istihkak mukabili ve nısfı 
diğeri de borçlanmak suretile verilmiştir. Bilâhare intişar eden 1866 numaralı kanunla hanenin 
emsali gibi iskânı adi derecesinde olması hasebile mezkûr borç affedilmiş ve af hususunun da 
istihkak mahiyetinde bulunmuş olmasına binaen bu haneye 1885 numaralı kanunun birinci 
maddesinin 3 üncü fıkrasının tatbiki lâzımgeleceğine ve mezkûr maddenin dördüncü fıkrasının 
bu meseleye dereci şümulü olup olmadığı meselesine gelince : esasen bu fıkranın iskanı adi 
derecesinin fevkinde borçlanmış veyahut alelade bilmüzayede satın alınmış olan emlâk , akar 
ve saireye taallûku olup 1885 numaralı kanunun neşri tarihinde halen borçları bulunmiyanlara 
şümulü olmiyacağına ekseriyetle karar verilmekle havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ma. En. R. 
Muhalifim M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 

Burdur İsparta Balıkesir Balıkesir İstanbul İçel 
M. Şeref K. Turan Enver Pertev ti. Mustafa Emin 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni İ2-VI-933 
Karar X 233 
Esas X 453 

Yüksek Reisliğe 
Çankırı mebusu Mustafa Abdülhaİik Beyin, Arzuhal encümeninin 21-V-1933 tarihli haftalık 

mukarrerat cetvelindeki 739 numaralı kararının Umumî Heyette müzakeresine dair takriri 
ve arzuhal ve Maliye encümenlerinin bu baptaki mazbataları Nakit işleri müdürü Sırrı Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Arzuhal encümeninin mazbatasında müfassalan izah edilen mahiyeti hukukiye iltizama şayan 
ve bunu mucip olarak gösterilen sebepler encümenimizce de varit görülerek ayni fikre ekseri
yetle iştirak edilmiştir. Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Rs. N. Aksaray 
Muhalifim A. Süreyya 

İsparta 
Mükerrenı 
İstanbul Kayseri 

Sadettin Rıza A. Hilmi 

Çorum 
Mustafa 

Kırklareli 
Şevket 

Edirne 
Faik 

Sivas 
M. Remzi 

Elâziz 
ti. Tahsin 

Yozgat 
S. Sırrı 

Erzurum 
Asım 





Sıra NQ 318 
7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanuna müzeyyel kanu
nun tefsiri hakkında 3232 ve 25 haziran I932 tarih ve 
2026 numaralı kanun ahkâmının jandarma zabitanına 
teşmil edilip edilemiyeceğinin tefsirine dair 3/233 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanuna müzeyyel kanunun tefsiri hakkında 3/232 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/2348 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2026 numaralı kanunun tefsiri hakkında M. M. vekâletinden yazılan 19 eylül 932 tarih ve 
1116 numaralı tezkere sureti leffen gönderildi. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Millî Müdafaa vekâleti 19 - IX - 1932 tarih ve 1116 numaralı tezkeresi sureti 
Başvekâleti celileye 

16 mart 336 tarihinden itibaren sakıt Hükümetçe ittihaz olunan bilûmum mukarreratın 
hükümsüz addi 7 haziran 336 tarih ve 7 numaralı kanun icabatından olduğu cihetle İstanbul 
Hükümetince mezkûr tarihten sonra tekaüde sevkedilen zabitan ve askerî memurlardan istiklâl 
harbine iştirak edenlerin 7 numaralı kanun mucibince tekaütlükleri keenlemyekûn addedilerek 
kendileri tavzif ve hatta sırası gelenler terfi edilmişlerdir. 

B. M M. uin 26-VI-932 tarihli celsesinde kabul ve 2-VII-932 tarihli resmi gazete ile 
neşrolunan 2026 numaralı kanun ile sakıt Hükümetin 16 mart 336 tarihinden sonra tekaüde 
sevk eylediği eşhastan olupta tekaüt maaşını almak suretile filen tekaüt vaziyetine geçmiş 
bulunanların tekaütlüklerinin muteber olması kabul edilmiştir. İşbu 2020 numaralı kanunun 
Hükümeti sakıtaca 16 mart 336 tarihinden sonra tekaüt edilenlerden tekaüt maaşı almış veya 
almamış olsun millî orduya kabul edilerek 7 numaralı kanunun hükmüne tevfikan tekaütlükleri 
keenlemyekûn addedilmiş ve kanunen muvazzaf olduklarından dolayı sıraları geldikçe terfileri 
icra kılınmış ve bilâhare bir kısmı tekaüt edilmiş ve bir kısmı halen orduda kalmış olan 
zabitan ve askerî memurlara şamil olmayıp ancak Hükümeti sakıtaca 16 mart 336 tarihinden 
sonra tekaüt edilenlerden tekaüt maaşını alarak filen tekaüt vaziyetine geçmiş ve o zamandan 
beri de tekaüt vaziyetini muhafaza etmiş olanlara ait olduğuna vekâletçe kanaat hâsıl olmuş 
isede ileride tereddüt ve itiraza mahal kalmamak üzere 2026 numaralı kanunun Büyük Millet 
Meclisince tefsirine müsaade buyurulması maruzdur efendim. 

21-1^-1932 



- 2 -
25 haziran 1932 tarih ve 2026 numaralı kanun ahkâmının jandarma zabitanma teşmil edilip 

edilmeyeceğinin tefsirine dair 3/233 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 24'X-IQ32 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/2537 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sakıt Osmanlı Hükümetince 16 mart 336 tarihinden sonra yapılan muamelâtın hükümsüz
lüğü 7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanunla kabul edilmiş ve filen tekaütlük vaziyetini muha
faza edenler hariç tutulmak şartile İstiklâl harbine iştirak eden Jandarma zabitanına meri kanunun 
ahkâmı tatbik edilmekte isede tekaütlük muamelâtında içtibaha mahal kalmamak üzere 25 hazi
ran 932 tarih ve 2026 numaralı kanun ahkâmının jandarma zabitanına teşmil edilmeyeceğinin 
tefsiren karara raptı hakkında Dahiliye Vekâletinden yazılan tezkere sureti leffen gönderilmiştir. 

Muktezasının ifasına müsaade buyıırulmasınj rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Yüksek Başvekâlete 

Sakıt hükümetçe 16 mart 336 tarihinden sonra ittihaz olunan bilûmum mukarreratın 7 
haziran 3 36 tarih ve 7 numaralı kanunla hükümsüz addedilmesine binaen mezkûr hükümetçe 
bu tarihten sonra tekaüde sevk ve istifaları kabul edilen ordu ve jandarma zabitlerinden istik
lâl herbine iştirak edenlerin tekaüde şevklerinin kabulü hakkındaki muameleleri mezkûr kanuna 
tevfikan keenlemyekün addedilerek tavzif edilmiş ve bunlardan sırası gelenlerde terfi ettiril
miştir. 7 numaralı kanuna zeyil olarak Maliye vekâletince görülen lüzum üzerine ihzar , teklif 
ve İcra vekilleri Heyeti tarafından tasvip edilip Büyük Millet Meclisince 25 - 6-Q32 tarihinde 
kabul edilen 2026 numaralı kanun ile sakıt hükümetin 16 mart 336 tarihinden sonra tekaüde 
sevkeylediği eşhastan olupta tekaüt maaşını almak suretile filen tekaüt veziyetine geçmiş bulu
nanların tekaütlüklerinin muteber olması kabul edilmiştir. Bu müzeyyel kanunun 7 numaralı 
kanun ile iktisap edilen muvazzaflık hakkını ıskat eylemediği ve ancak sakıt hükümetçe 16 
mart 336 dan sonra tekaüde sevkedilip o tarihten şimdiye kadar tekaüt maaşını alegelmekte 
olan zabitlere şamil bulunduğu derkâr isede jandarmada bu suretle tavzif ve sırası gelenlerden 
terfi ve tekaüt edilmiş ve halen istihdamlarına devam edilmiş bir çok zabit bulunduğundan 
ileride Maliye ve Divanı muhasebatça terddüdü mucip olmamak üzere 2026 numaralı kanunun 
sakıt hükümetçe 16 mart 336 tarihinden sonra tekaüde sevkedilip 7 numaralı kanun mucibince 
tavzif ve istiklâl harbine iştirak eden ve bilâhare terfi veya tekaüde sevkolunan jandarma 
zabitlerine şümulü olmadığının tefsirine müsaade buyurulması arzolunur efendim. 

Dahiliye vekili 
Ş. Kaya 



Maliye encümeni mazbatası 
T. B . M . M . • , • • -

Mal. Encümeni 29-W-!932 
Karar M 4 

Esas # 31232,233 
Yüksek Reisliğe 

2026 numara ve 25 haziran 1932 tarihli kanunun tefsirine dair Başvekâletin 21-IX-1932 
ve 25-X-1932 tarihli tezkerelerile Millî Müdafaa ve Dahiliye vekâletlerinin bunlara bağlı 
tezkereleri encümenimize havale edilmekle birleştirilerek Dahiliye ve Maliye vekilleri hazır 
oldukları halde keyfiyet tetkik ve müzakere olundu. 

Meselenin esası: 7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanunda « İstanbulun işgal tarihi olan 
16 mart 1336-1920 den itibaren Büyük Millet Meclisinin tasvibi haricinde İstanbulca aktedil-
miş veya edilecek bilûmum muahedat ve mukavelât ve ukudat ve mukarreratı resmiye ve ve
rilmiş imtiyazat ve maadin ferağ ve intikalâtı ve ruhsatnameleri ile mütarekeden sonra aktedil-
miş bilcümle muahedatı hafiye ve doğrudan doğruya veya bilvasıta ecanibe verilmiş imtiyazat ve 
maadin ferağ ve intikalâtı ile ruhsatnameleri keenlemyekündüm denilmesine binaen bu kanunun 
neşrinden sonra sakıt hükümetçe tekaütlükleri yapılmış olup o tarihte tekaüt maaşı almış olan 
mütekaitlerin işbu kanundan istifade etmek için yeniden tekaütlüklerini istemeleri imkânı mülâ
haza olunarak bu hususta bir kanun teklif olunması Büyük Millet Meclisinin 2-V-1932 tarihii 
kırk ikinci inikadının birinci celsesinde kabul olunan 702 numaralı kararla Hükümete tavsiye 
edilmiş olduğundan Hükümetçe tanzim ve Meclisi Âlîce kabul olunan 2026 numaralı kanun 
aşağıya yazılmıştır: 

Madde ı — « Sakıt Hükümetçe 16 mart 1336 tarihinden sonra her ne suretle olursa ol
sun tekaüde sevkedilipte tahsis olunan tekaüt maaşını almak suretile filen mütekait vaziyetine 
geçmiş olanların tekaütlükleri muteberdir. » 

İşbu kanunun neşri üzerine Dahiliye ve Millî müdafaa vekâletleri kanunun tatbikında tered
düt ederek tefsirini istemişlerdir ve tefsir noktası şudur. 

( Vukarda yazılı olan 7 numaralı kanun hükmüne tevfikan tekaütlükleri keenlemyekün adde
dilmiş ve kanunen muvazzaf olduklarından dalayı sıraları geldikçe terfileri icra kılınmış ve 
bilâhare bir kısmı tekaüt edilmiş ve bir kısmı hala orduda kalmış olan zabitan ve askerî me
murlarla bu kabil Jandarma zabitanının da bu kanunun şümulü dairesine girip girmediği ) dir. 

2026 numaralı kanunun ruhu ve maksadı: 16 mart 1336 tarihinden sonra sakıt hükümetçe 
tekaüde sevkedilip Hükümeti milliye ve sakıtadan tekaüt maaşı almak suretile filen tekaüt vazi
yetine geçerek tekaütlükleri keenlemyekün addedilmemiş olan bilûmum zabitan ve memurini 
askeriye ve mülkiyeden tekrar muvazzaf hizmete alınmış olanların tekaüde ircalarında ahkâmı 
hazıra ve mevzua dairesinde ancak hizmet müddetlerine göre tekaüt maaşlarına zammedilmek 
suretile muamele görmeleri lâzımgeleceğini istihdaf eder. 

Voksa tekaütlükleri mukaddema hükümeti mili iyece keenlemyekün addedilerek yeniden 
hizmeti muvazzafaya alınanların hini tekaütlerinde yeni ahkâma tâbi olmıyacaklarına ve evvelce 
bunlardan tekaüt edilmiş olanların dahi tekaütlüklerinin muteber bulunmıyacağına dair mezkûr 
kanunda ne bir sarahat ve ne de delâlet mevcut olmadığına encümenimizce kanaat hâsıl olmuş 
olmakla havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur, 

Maliye En. Reisi M, M. Kâ. Aza Aza 
N. Bayazıt Bayazıt İsparta İstanbul Konya 

İhsan İhsan K. Turan fi. Mustafa Kâzım 
Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
İzmir Balıkesir Diyarbekir Bilecik Kastamonu İçel 

Kâmil Pertev Zülfü Enver Refik Emin 
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* Bütçe encümeni mazbatası 

T. 6. M. M. 
Bütçe encümeni II -VI - 1933 
M. No. 229 

Esas No. 31232, 233 
Yüksek Reisliğe 

2026 numaralı kanunun tefsirine dair olup Maliye encümeni mazbatasile birlikte encüme
nimize tevdi kılınan Başvekâlet tezkereleri encümenimice de tetkik ve mütalea edildi. 

Bu bapta Maliye encümeni mazbatasında yazılan mütaleaya encümenimizce de iştirak edilmiştir. 
Müstacelen müzakere buyurulmak üzere Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Aza Aza Aza Aza Aza 
Oümüşane Çorum Edirne Elâziz Erzurum İstanbul 
fi. Fehmi Mustafa Faik fi. Tahsin Aziz Sadettin 

Aza Aza Aza Aza 
İsparta Kayseri Kırklareli Niğde 

Mükenem A. Hilmi Şevket Faik 



Sıra NQ 327 
551, 1485 ve 1890 numaralı kanunlardaki malûl tabirlerinin 
tefsiri hakkında 3/219 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet, Mili? müdafaa, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T. C 
Başvekâlet 24-K-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : 6/2538 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine . 

Malûl askerler hakkında yapılacak muameleye mütedair 23 şubat 341, 8 haziran 929» 
1 -XII-931 tarih ve 551,1485,1890 numaralı kanunlardaki malûl tabirlerinin tayin ve tefsiri 
hakkında M. M. Vekâletinden yazılan tezkere sureti leffen takdim edilmiştir* 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Milli Müdafaa vekaletinin İİ - ÎX - İ932 tarih ve 625Û/32 nümarâîi tezkeresi suretidir, 

Hazar va seferde malûl olanlara ait ahkâm! ihtiva eden 23*11-341 tarih ve 551 numaralı 
kamında askerî malûller tabiri kuilaniidıği halde 8 haziran 929 tarih ve 1485 tiumarali kanunun 
4 ûncÜ maddesinde (her sene beyiye üçte birleri tutarının yanst terfih zammı hisbetine göre 
harp malûllerine^ yarısı şehit yetimine müsavat üzere dağıtılır ) ve l-XIl-93t tarih ve ı89Ö 
numaralı buhran vergisi kanununun ikinci maddesinin (B) fıkrasında ( Harp malûllerine Devlet 
bütçesinden yapılan tediye Vergiden müstesnadır ) harp malûlleri tabiri ile bir takayyüt ve 
tahsis vardhv 

Harp malûlleri tabirinin biîfiü muharebelerde uzvunu kaybederek sakat kaian zevata matuf 
olacağı ve her hangi bir hastalık neticesi malûl kalıp 551 nümarati kanutia merbut emraz cet* 
velindeki derecelerden birile terfih zâmmi alan zevata şamil olmiyacağı vekâletimizce kestiril 
mediğinden keyfiyetin Meclisi Âlice tefsiren halline müsaade buyurulmasi maruzdur efendim; 

M. M. V. 
Zekât 

Üıhhat ve içtimai muavenet encümeni masbatasî 

fi'ft Mı M, 
& ti M, Encüttuhi SiM-.riM 
Kamr Nöı 3 

Esas Mfc 3/3İP 
Vüksek Reisliğe" 

Milli Müdafaa Vekâletinin İ8-İ&1932 tarih Ve 32/5250 huniârâli tezkeresi suretiie Başve^ 



kâleti celileden gönderilip encümenimize tevdi buyurulan 24-X-i932 tarih ve 6/2538 numaralı 
tezkere mütalea ve tetkik olundu: 

Hazar ve seferde malûl olanlara ait ahkâmı ihtiva eden 551 numaralı kanunda askerî 
malûlleri tabiri kullanıldığı halde 1485 numaralı kanunun 4 üncü maddesinde harp malûlleri 
ve 1890 numaralı buhran vergisi kanununun 2 nci maddesinin «BJ> fıkrasında yine harp 
malûlleri denilmekte olmasına ve harp malûlü bilfiil muharebede uzvunu kaybedenlere denilip 
her hangi, bir hastalık neticesi malûl kalanlar 551 numaralı kanuna merbut emraz cetvelinde ki 
dereceler dahilinde terfih edilmekte bulunduklarından keyfiyetin Meclisi Âlice tefsiri talep 
olunmakta bulunmasına ve esas itibarile yukarıda anılan kanunlarda yazılı harp malûlleri ve 
askerî malûller arasında bir ayrılık gösterilmesi icap eylemesine binaen filhakika «harp malûlü» 
vasfının izah ve tefsiri lüzumlu görülmüştür. 

Harpte vazife ve hizmete alman harp yaralan ve harp zaruretleri dolayısile her hangi bir 
kaza veya hastalık ve ihtilâtı neticesi uzvî ve hayatî vazifelerinden birini tamamen veya kısmen 
yapamayacak derecede malûl kalmış olanların «. harp malûlü » sayılmalarına karar verilmiş 
olmakla Yüksek Reisliğe arzolunur efendim. 

« Harp malûlü » tabirinin tefsiri 

Harpte vazife ve hizmette alınan harp yaraları ve harp zaruretleri dolayısile her hangi bir 
kaza veya hastalık veihtilâtatı neticesi uzvî ve hayatî vazifelerinden birini tamamen veya kısmen 
yapamiyacak derecede malûl kalmış olanlar harp malûlü sayılır. 

S. L M. En. Rs. 
Erzurum 

Dr. Ahmet Fikrî 
Aza 

Erzurum 
N. Asım 

M. M. 
Bursa 

Dr. Refik Dr. 
Aza 
Bolu 

Dr* Emin Cemâl 

Kâ. 
Antalya 

Nazif i Şerif 
Aza 

Manisa 
Ör* Sairn 

AZBL 
Antalya 

Dr. Cemal 

Aza 
Erzurum 

Dr. Hakkı Şinasi 

Benim kanaatime göre rtarp malûlü; bizzat cephede harbedip aldiği bîr cerilıai nariye neticesi 
zayiatı uzviye ve arızati vücudiye neticesi sakat kalanlar demektir. Öerçi tifüs, kangıren, 
incimat Ve emraz neticesi uzuvlarını kaybeden geri kıtaat efradı da bulunabilirse de bu gibi 
arızalara ayni zamanda muharip olanlar da maruz kalabilir. Muhariplerin geri efradından 
fazlalığı; bizzat ve bilfiil düşmanla harbederek zayiat verdirmesi ve kendisinin zayi olmasıdır, 
Bu gibilerin tercihan taltifi hem bir kadirşinaslıktır ve hem de bu gibi malûl gazileri ve 
efkârı umumiyeyi ve müstakbel muharipleri tatmin ve teşvik olacağı mütaleasında bulunmakla 
arkadaşlarımın mütaleasina muhalif kaldım. 

Malatya 
Dr. Hilmi 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

t. b. M. M. 
M. M. entümehi 2ö-X/!-1933 

K NOi 6 
£sü$ Nüi 3[21? 

VükSek keislige 

Millî Müdafaa vekâletinin 18-X-1932 tarih ve 32/5250 numaralı tezkeresi suretile Başve
kâletten gönderilip encümenimize verilen 24*X*i 932 tarih ve 6/2538 numaralı tezkere ile Sın-
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hiye encümeninin 21-Xİ-1Q32 tarihli mazbatası Millî müdafaa vekâletinden gönderilen ttiernu^ 
run huzurunda eneümenizce okundu ve görüşüldü: 

Askerî malûllerin 551 numaralı kanua bağlı cetvele girmesi ancak bir harpte veya eşkıya 
musadematında veya harp ve eşkıya müsademesi esnasında herhangi bir kaza veya hastalık ne
ticesinde) mümkün olduğundan işbu 551 numaralı kanun dereceleri içine giren askerî malûl
lerin harp malûlü sayılması hususuna ekseriyetle karar verilmiş ve tefsir fıkrası aşağıya yazıla^ 
rak Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır: 

tefsir fıkrası 
551 numaralı kanunda 1, 6 dereceden malûl olan askerî malûllere harp malûlü denir; 

M. M. E. Reisi M. M. 
Giresun Diyarbekir 

1 ) Kanaatimizce tefsir fıkrası şudur: Askeri malûllerden ma
luliyetleri harplerde vukua gelmiş olanlara (harp malûlü denir)* 

İhsan Kâzım 
Aza 

Elâziz 
Usat ile çarpışmış ve aldığı yaralardan dolayı malûl olmuş 
zabitan ve efradın maluliyetleri dahi, cephe maluliyetleri gibi, 
vatanî vazifeden tevellüt etmiş olması hasebile bunların da 
harp malûlleri addolunmalarını ve gayrisine de askerî malûl

ler denilmesini muvafık görmekteyim. 
Ahmet Saffet 

Kâtip 
Malatya 

Aza 
Kars 
Faik 

Aza 
Kastamonu 

A. Rıza 
Aza 

Gümüşane 
Şevket 

Aza. 
Balıkesir 
Enver 

Aza 
Kırşehir 

L> Müfit 

Azâ 
Tokat 
Hüsnü, 

Aza Aza 
Bilecik Gazi Antep 

Yalnız harpte ve dahilî isyan-
da> eşkıya takibinde aldığı ya
radan malûl kalan zabitan ve 

efrat harp malûlüdür. 
Salih Kılıç Ali 

Aza 
Tokat 

Mustafa 

Azâ 
Urfa 

Ali Saip 

Maliye encümeni mazbatası 
fk B. M, M. 

Maliye encümenini 
K&a* M 29 
Esas No, 312.19 

Yüksek kereliğe 

5-İV-1933 

Malûl askerler hakkında yapılacak muameleye mütedair 23 şubat 341 ve 8 haziran İ920> 
Î-XII-1Q31 tarih ve 551 ve 1485>18Q0 nunlarali kanunlardaki malûl tabirlerinin tayin vetef* 
siri hakkjiidâ M; M. Vkeâletinden yazılan tezkerenin gönderildiğine dair Başvekâletin 24-X*932 
tarih ve 6/2538 numaralı tezkeresile Millî müdafaa encümeninin mazbatası encümenimize ha* 
vale buyurulmakla Hükümet tarafından gelen memurlar hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi; 

Millî müdafâa encümeni mazbatasında askerî malûllerin 551 numaralı kanuna bağlı cetvele 
girmesi için ancak bir harpte veya eşkıya raügademesinde veya eşkıya müsademesi esnasında 
her hangi bir kaza ve hastalık neticesinde mümkün olduğundan işbu kanun dereceleri içine 



giren malûllerin harp malûlü sayılması hususuna ekseriyetle kafaf verildiği zikrediimkete ise de 
551 numaralı kanunun unvanı ( bilûmum askerî malûllerin terfihi hakkında kanun cümlesiie 
ifade edilmesine ve kanunun müteakip maddeleri mütalea edildikte altı dereceye girenlerin 
yalnız harpte malûl kalanlardan ibaret olmayıp bütün askerî malûllere şamil bir kanun olduğu 
anlaşılacağına binaen artık kanunun sarahati karşısında encümenimiz müşarileyh encümenin 
fikrine iştirak etmemiştir. 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malullerine ve şehit yetimlerihe tahsis ve tevziine 
dair 1485 numaralı kanunun maddelerinde kamilen harp malûlleri tabiri kullanıldığı gibi 1890 
numaralı iktisadî buhran vergisi kanununun Vergiden istisnasını gösteren 2 nci maddesinin 
« B» fıkrasında dahi « Harp malûllerine Devlet bütçesinden yapılan tediyat» denilerek yalnız 
harp malûlü zikredilmiştir. 

İşbu iki kanunda yazılı olan harp malûllerinden maksat ne olduğunun tefsirine gelince; 
harp malûlü « Harbi intaç eden umumî veya kısmî veya kısmî seferberliğe veya seferberliği 
icap eden dahilî tedibata iştirak eyleyen zabitlerle askerî memurlardan maluliyet derecelerine 
girecek surette malûl olanlara » denir şeklinde kararlaştırılan tefsir fıkrası her iki kanunda şamil 
olamak üzere yazılmıştır. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Riyasete arzolunur. 
Mal. En. Rs. N. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 

Bayazıt Bayazıt İsparta Mersin Balıkesir İzmir 
İhsan İhsan Kemal Turan Hamdi Pertev Kâmil 

1485 ve 1890 numaralı kanunlarda zikredilen harp malulleri tabirinin tefsiri 

Harbi intaç eden umumî veya kısmî seferberliğe veya seferberliği icap eden dahilî tedibata 
iştirak eyleyen zabitlerle askerî memurlardan ve efrattan 551 numaralı kanunda mevcut altı 
dereceden birisine girecek surette malûl olanlara harp malûlü denir, 

Bütçe encümeni maabatasî 
T. B. M. M, 

Bütçe encümeni İ2*Vİ-1933 
M. No. 231 
Esas No. 3/219 

L * tükek fceıslİİe 
551 i 1485 ve i 890 numaralı kanunlardaki malûl tabirlerinin tefsiririe dair ölüp Sıhhat ve 

İçtimaî Muavenet̂  Millî Müdafaa ve Maliye encümenlerinin mazbatalarile birlikte encümenimize 
tevdi kılınan Başvekâlet tezkeresi tetkik ve mütalea olundu. Bu bapta Maliye encümenince 
serdolunan mütaleaya encümenimizce de iştirak edilmiştir. Umumî Heyetin Yüksek tasvibine 
arzolunur. 

Reis Na. 
İsparta Edirne Erzurum kayseri Kirklareli Manisa 

Mükerrem Faik Asım A. Hilmi Şevket M. Turgut 
Niğde Sivas Yozgat İstanbul 
Faik M. Remzi S. Sırrı Sadettin 



Sıra No 
Temyiz mahkemesi teşkilâtına raportör ilâvesi hakkında 
1/681 numaralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 1J-V-1Ç33 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : 6/1429 

Büyük Mület Meclisi Yüksek Reisliğine 
Temyiz mahkemesi teşkilâtına raportör ilâvesi hakkında Adliye vekâletince hazırlanan ve 

İcra Vekilleri Heyetince 10-V-1983 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Temyiz mahkemesine raportör ilâvesine dair kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

Temyiz mahkemesinin 932 senesi istatistik cetvellerine göre 1933 yılına ceza dairelerinden 
birincisinde 4597, ikincisinde 3059, üçüncüsünde 8367, dördüncüsünde 10134 ki yekûn ola
rak 21156 dava devir olunduğu ve ticaret dairesi devrinin de 3207 sayısına eriştiği görül
mektedir. 

Her ceza dairesine gelen dava sayısının ortalaması hiç bir yıl dokuz binden ve her daire
den çıkan işin ortalama itibarile yedi binden aşağı düşmediği de yine o cetvellerden anlaşıl
masına göre temyizde evrakın birikmesi iş çıkmamasından değil, gelen işlerin hepsini sırasile 
okumağa maddî] imkân ve istitaat bulunamamasından ileri geldiği sabittir. Bu mülâhaza yıllık 
geliri beş bini geçen ticaret ve beş bine yaklaşan birinci hukuk daireleri için de varittir. 

Otuz bini geçen devirli iş, bir temyiz mahkemesini bir sene müddet başlı başına uğraştıra-
bilecek bir yekûndur. Devir sayısı her yıl artmakta olduğuna göre bu halin devamı temyize 
gelen bir işin sıra tertibi dairesinde çıkması için en az iki sene geçmesini çaresiz kılacaktır ki 
bu netice memleketin adlî cihazını akamete uğratır. 

Vakıa Yüksek Meclisin tetkikına arzolunan teşkilât kanunu lâyihasında en çok temyiz mah
kemesinin bu günkü vaziyetini düzeltecek esaslı hükümler konulmuş isede bu lâyihanın kanun 
halini alıncaya kadar halin böylece devamı o kanundan beklenilen semerelerin inkişafını 
belki bir kaç sene geriye bırakabileceğinden buna mahal kalmamak ve o kanunun tatbik saha
sına geçmesine kadar ceza dairelerinde birikmiş olan işler çıkarılabilmek üzere muvakkat ted
birler alınması hal ve maslahatın zaruretlerindendir. 

İşte takdim olunan Lâyiha ile Temyiz mahkemesine lüzumu kadar raportör ilâvesi istihdaf 
olunması bu ucalardan ileri gelmiştir. 

Adedi yirmi beş olmak üzere tesbit olunan bu raportörlerin şimdilik terakümü dikkati cel-
bedecek derecede bulunan dairelerde teksifi ve terakümün arkası alındıktan sonra her dairenin 
geliri nisbetine ve işlerin mahiyet ve ehemmiyetçe bir birine teadülü derecesine göre dairelere 
tevzii düşünülmektenir. 

Raportörler rey ve karara iştirak edecek değildirler. Vazifeleri kendilerine havale olunacak 
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evrakı tetkik ve hulâsa ile raporunu tanzim ve heyet huzurunda takrirden ibaret olacak ve bu 
itibar ile vazifelerine taallûk eden hallerde memur sayılacaktır, 

Böyle olmakla beraber temyiz kararma mesnet olabilecek tetkikatın haddi zatindeki ehem
miyeti ona kâfi derecede kudret ve liyakati istilzam ettiğinden bu vazifeyi göreceklerin hâkim
lik sınıfı derecelerinde ehliyet göstermiş kimselerden seçilmesi lâzım ve bu vazifede geçirecek
leri müddetin hâkimlikte geçmiş sayılması da o şartlan haiz bulunanların rağbetini celp için 
zaruridir, 

Bu mülâhazalarla hazırlanan lâyiha, bu günkü ihtiyacın emir ve ilzam eylediği en müstacel 
bir tedbîri ihtiva etmekle bir an evvel kanun haline gelmesi sebeplerinin iştikmaline delâlet bu-
.yurulması ricasiJe takdim olunmuştur, 

Adliye encümeni mazbatası 

12~VI-1933 

Yüksek Reisliğe 
Temyiz mahkemesi teşkilâtına raportörler ilâvesi hakkında Adliye vekilliğince hazırlanıp 

Başvekâletin n-V-933 tarih ve 6/1429 numaralı tezkeresile Adliye encümenine tevdi olunan 
•kantin lâyihası Adliye vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Esbabı mucibe lâyihasının mündericatı hulâsasına göre; Temyiz mahkemesinin ceza dairele
rine gelen işlerden 933 senesine yirmi altı bin küsur evrakın devredildiği ve ticaret dairesinin 
ide yıllık gelirinin beş bini geçtiği ve birinci hukuk dairesine de bu miktara yaklaşan işlerini 
yeniden gelmekte olan işleri de hesaba katınca sıra tertibi üzerine bir işin intacı için iki sene 
geçmesi çaresiz olduğu ve bu hale karşı bir tedbir almanın zarurî bulunmasından Meclisi 
Aliye takdim edilip henüz müzakeresi ikmal olunarak kanuniyet iktisap etmemiş olan teşkilât 
lâyihasının bir neticeye iktiranına kadar âcil ve muvakkat mahiyette olarak bu kanun lâyihası 
tanzim ve temyiz mahkemesine lüzumu kadar raportör alınması teklif edilmektedir. Raportörler 
hâkim sınıfından alınarak vazifeleride lâyihada gösterilmiş olup işleri birikmiş olan dairelerde 
dosyaları telhis ve yazacakları raporları heyete takrir ederek bu suretle işlerin çıkması temin 
ledilmiş olacağı beyan ve izah olunmaktadır. 

Teklif olunan bu lâyihanın kabul edilip edilemiyeceği hususu encümence müteaddit celse
leri işgal eden uzun münakaşa ve müzakereleri mucip olmuştur. Temyiz mahkemesi ceza daire
lerinde beyan olunan miktarda işlerin birikmiş olması adliye teşkilâtı hakkındaki Hükümetçe 
Büyük Meclise sevkedilip encümenimizde tetkiki derderst bulunan lâyihanın kanuniyet iktisabına 
kadar bu halile bırakılması caiz olamiyacağı ve muvakkat mahiyette olsun bir çare aranması 
lüzum ve zaruretini encümen de teslim eylemekle beraber teklif olunan raportörlerin tayinile 
maksadın husul bulabileceğinde bir çok sebeplerle tam bir kanat getirilmediği mütaleaları 
ileri sürülmüştür. Bunların başlıcaları: Raportörler rey salâhiyetini ve binnetice mesuliyeti haiz 
olmalarından tetkik ve telhis ile heyete takrir edecekleri temyize gelen işler hakkında verilecek 
olan kararların cayi nazar olduğu ve heyetçe veya azadan biri tarafından ayrıca tetkika tâbi 
tutulsa bu suretle birikmiş işler için bir an evvel intaç olunmak maksadı fevt olacağı beyanile 
iş sahiplerinin Temyiz kararlarına karşı itminan hissinin zafa uğraması gibi ihtimalden korkula
cağı mülâhazası serdedilmiştir. 

Encümen, rapotörler yerine on beş aza tayininin daha muvafık olacağını da düşünmüş ve 
bunun üzerinde müzakerede bulunmuşsa da hâkimler kanununun ve maaşların tevhit ve teadülüne 
dair olan kanun hükümlerine göre bu miktarda hâkim bulmanın imkânsızlığı ile karşılaşılmıştır. 

T. B. M. M. 
-Adliye encümeni 

KararX°-45 
Esas İl681 
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Eacümeıı; bu tetkik ve müzakerelerden sonra keyfiyeti reye koymuş, neticedede vaziyetin 

arzettiği zarurete mebni lâyihanın esas itibarile kabulüne ekseriyetle karar verilmiştir, 
Lâyihanın birinci maddesi yazılış tarzına göre değiştirilmiştir. Rapotörlerin aza maiyetine 

verilerek onlara havale edilen evrakın aza tarafından raportörlere verilmesi teklifi ekseriyete 
iktiran etmemiştir, Raportörlerin evrakı tetkik ederek rapor yazmadan heyete takrir etmeleri 
teklifi de ekseriyetle kabul edilmemiş, ve iki raportör tarafından bir dosyanın ayrı ayrı tetkikile 
heyete takrir edilmesi teklifi dahi ekseriyetle tasvip olunmamıştır. 

Daire reislerinin havale edecekleri dosyaların raportörler tarafmdan tetkik ve telhisi ile yaza-
caklan raporları heyete takrir ve izah etmeleri suretinde birinci maddenin birinci fıkrası tesbit 
olunmuştur. 

Raportörlerin hâkimler sınıfından alınmarları kaydının mutlak bırakılması muvafık görülme
miş ve bunların hâkimler kanununa göre dereceleri maddenin metninde yazılmış ve tayinleri 
intihap komisyonunun salâhiyetine verilmiyerek Adliye vekilinin tefrik etmesi tasvip edilmiştir. 
Raportörlerin bu vazifede geçecek hizmetlerinin hâkimlikte geçmiş sayılması kabul olunmuştur. 

Lâyihanın encümence kabul edilen şekilde tercihan ve müstaceien müzakere ve tasvibi 
hususu Heyeti Umumiyeye arzolunur. 

Ad, En, Rz, M. M. Kâ Âza Az Aza 
Manisa Kocaeli Yozgat Kayseri Edirne Antalya 

M, Fevzi Salâhattin S. Azmi H. Hayri haydar 
Aza Aza Aza Aza Aza Aza 

Trabzon Çanakkale Kocaeli Kars Antalya Erzincan 
Raif O. Niyazı Rağıp Nazif Numan Abdülhak 

Aza 
Balıkesir 
Vas/i 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ttmyiz mahkemesi teşkilâtına raportör ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE ı — Temyiz mahkemesinde daire 
reisinin havale edeceği dava dosyalarını telhis 
ve bu bapta tanzim edecekleri raporları heyete 
takrir ve izah etmek üzere lüzumu kadar rapor 
tör bulunur. 

Raportörler hâkimlik sınıfı derecelerine 
dahil bulunanlardan Adliye vekilince tefrik 
ve millî irade ile tayin olunur. 

Raportörlerin vazife görecekleri daireleri 
Temyiz birinci reisi tayin eder. 

Bunların bu vazifede geçirecekleri müddet 
hâkimlikte geçmiş sayılır. 

MADDE 2 —Bu kanun l haziran 1933tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye vekili memurdur. 

10-V-933 
Bş. V. 
ismet 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Dr. Reşit Oalip 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

H. V.V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 
Hilmi 

G. İ. V. 
Ali Rana 

M. M. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Abdülhalık 

İk. V. V. 
Muhlis 
Zr. V. 
Muhlis 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

2020 sayılı kanunla tadil edilen 1221 sayılı 
Temyiz teşkilâtı hakkındaki kanunun üçüncü 

maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE i — Temyiz mahkemesinde daire 
reisinin kendilerine vereceği dava dosyalarını 
tetkik ve telhis ile yazacakları raporları heyete 
takrir ve izah etmek üzere lüzumu kadar ra
portör bulunur. 

Raportörler hâkimler kanununa göre dör
düncü, beşinci ve altıncı derecedeki hâkimler 
arasından Adliye vekilince tefrik ve millî irade 
ile tayin olunur. Bu vazifede geçirecekleri 
müddet hâkimlikte geçmiş sayılır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun 
icraya Adliye vekili memurdur. 

hükümlerini 

m*m 



Sıra No 324 
Cumhuriyet merkez bankası kanununun 14 üncü ve 40 inci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 1/667 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 6-V-1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6} 1387 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1715 numaralı Cumhuriyet Merkez bankası kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetinin 2-V-933 toplanışında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Cumhuriyet Merkez bankası heyeti umumiyesinin 16 nisan 933 tarihinde fevkalâde olarak 

toplanışında nizamnamei esaside bazı tadilât icrası kararlaştırılmış olup bu mukarrerattan iki 
maddesi meri olabilmesi için Türkiye Cumhuriyet merkez bankası hakkındaki 1715 numaralı 
kanunun 14 ve 40 inci maddelerinin tadilini istilzam eylemektedir. Şöyleki: 

1 - Kırkıncı madde Devlet, Vilâyet ve belediyelerin Borsada kote edilmiş tahvillerine mu
kabil azamî % 80 ve diğer kote edilmiş sağlam tahvilâta mukabil de °/0 70 nisbetinde avans 
verebileceği ve ancftk bu muamelelerin istikrar kanununun meriyetinden sonra ifa edilebileceği 
muharrer olup bu defa fevkalâde olarak toplanan heyeti umumiyede ayni şerait ve nisbetlerdeki 
avansın bankalara üç ay vade ile yapılması ve bu muamelelerin kanunun beşinci maddesinin son 
fıkrasında yazılı evrakı naktiye karşılığını teşkil eden Hazine borcundan beş milyon liranın 
ödenmesinden sonra ifa edilmesi ve bu avanslar mukabilinde yapılabilecek emisyon miktarının 
Hazine borcuna mahsup edilen mebaliğin % ellisini tecavüz etmemesi tekarrür ettirilmiş oldu
ğundan mevzuubahs kırkıncı maddenin bu salâhiyeti temin edecek surette; 

2-On dördüncü maddede istikrar kanununun meriyete vazına kadar bankanın beşinci madde 
mucibince uhdesine almış olduğu evrakı naktiye miktarını artırmıyacağı ve ancak 35 ,36«37ve 
38 inci 39 uncu maddeler mucibince yapılabilecek emisyonların bu hükümden müstesna 
bulunduğu mukayyet olup yukarıda arzedildiği veçhile 40 inci maddede yapılmasına lüzum 
hâsıl olan tadilât kabul buyurulduğu takdirde işbu avans ve krediler mukabilinde yapılacak 
emisyonunda istisnası tabii olduğundan mezkûr on dördüncü maddenin bunu ihtiva edecek surette; 

Tadili muktazi görülmüş ve merbut lâyihai kanuniye tanzim ve takdim edilmiştir. 
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^ iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 24-V1933 

K. No. 30 
Esas No. /iöö7 

Yüksek Reisliğe 
1715 numaralı Cumhuriyet merkez bankası kanununun 14 ve 40 inci maddelerinin tadili 

hakkında İcra Vekilleri Heyetinden gönderilip encümenimize havale edilen kanun lâyihası 
Maliye Vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. Lâyiha banka heyeti umumiyesince 
yapılması kabul edilen bazı nizamname tadilâtının mütenazırı olmak üzere hükümetçe hazırlan
mış ve bu tadilât ile Cumhuriyet merkez bankasının umumî tahvilât ile sağlam hususî tahvilât 
mukabilinde bankalara avans yapılmak gibi bazı salâhiyet dereceleri genişletilmek düşünül
müştür. 

Lâyiha esas itibariie encümenimizde kabule şayan görülmekle beraber 40 inci maddenin 
değişme şeklinde ( Devlet, vilâyet ve belediyelerin borsada mukayyet tahvilleri ) cümlesindeki 
mukayyet tabiri borsa ıstılahlarından olan (Kote) tabirinin ayni olarak kullanılmış olmasına rağmen 
gerek ayni madde de gerek bank teşkil kanununun diğer bir çok maddelerinde (Kote) tabiri 
kullanılmış olduğundan bu iki tabir arasında bir fark gözetildiği kabulünde her hangi bir te
reddüt ve şüpheye atiyen mahal vermemek için yine (Kote) tabirinin kullanılması tercih olun
muş ve madde buna göre tadil edilmiştir. 

14 üncü maddenin yeni şeklinde istisna hükmüne tâbi tutlaıı maddelere 40 ıııcı maddeden 
maada geçen sene 4-VII-1932 tarihli ve 2062 numaralı kanun ile tadil edilmiş olan 20 inci 
maddenin de bu defaki tadilde müstesnalar meyanında gösterildiği anlaşılmış ve yeni şekil 
bu dairede kabul edilmiştir. 

Bu mülâhazata göre kabul edilmiş olan kanun lâyihası havalesi mucibince Maliye ve Bütçe 
encümenlerine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunnr. 

İk. En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza 
F.dirne Ş. Karahisar A. Karahisar İstanbul İzmir 
Şak ir İsmail İzzet Alâettin M. Sadettin 

Aza 
M. Yaşar 

i 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 30-V-1933 

M. M 253 
Esas .V 1/667 

T V yüksek Reisliğe 

1715 numaralı Cumhuriyet merkez bankası1 kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Başvekâletin 6-V-933 tarih ve 6/1387 numaralı tezkeresile Büyük Meclise verilip 
encümenimize havale olunan kanun lâyihası müzakere ve tetkik olundu. 

Hükümet esbabı mucibe mazbatasile İktisat encümeni mazbatasında izah edildiği veçhile 
Merkez bankası kanununun 14 üncü ve 40 inci maddelerinin tadili hakkındaki lüzum encü-
menimizce varit görülmüştür. Ancak bir maddenin bir fıkrasının tadili usul noktasından caiz 

Aza 
Bolu 

Şükrü 



- 3 -
görülemediğinden mezkûr madde tamâm olarak tadil edilmiş ve maddeler İktisat eııcünıeninin 
tadili veçhile kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mal. En. Rs. 
Burdur 
Şeref 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Kâ. 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
İzmir 

Kâmil 

Aza 
Balıkesir 

Pertev 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 232 
Esas No. 1/667 

Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

12 -VI- J933 

1715 numaralı Cumhuriyet merkez bankası kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında olup İktisat ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kılınan 
kanun lâyihası encümenimizce de müzakere ve tetkik olundu. 

Lâyihanın heyeti umurriiyesi encümenimizce de Maliye encümeninin tadilâtı dairesinde kabul 
edilmiştir. Müstacelen müzakere buyurulmak üzere Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 
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HUKUMETıN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası hakkın-
daki 1715 sayılı ve 11 haziran 1930 tarihli 

kanunun iki maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE l — Türkiye Cumhuriyeti mer
kez bankası hakkındaki 1715 ve 11 haziran 
1930 tarihli kanuna ait 14 üncü maddesinin 
ikinci cümlesi şu şekilde tadil edilmiştir: 

(Ancak altın ve döviz iştirasına, ticari ve 
ziraî senetlerin iskontosuna ve senedat ve tah
vilât mukabili kredi ve avanslara dair 20, 35, 
36, 37, 38, ve 3Q ve 40 inci maddelerde 
gösterilen şartlar ve haller dahilindeki emisyon 
bu hükümden müstesnadır). 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası hakkın
daki 1715 sayılı ve 11 haziran 1930 tarihli 
kanunun iki maddesinin tadili hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE i — Aynen. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun .jo inci 
maddesi şu şekilde tadil edilmiştir: 

(Banka; Devlet, vilâyet ve belediyelerin bor
sada mukayyet tahvilâtlarına mukabil azamî 
% 80 nisbetinde ve diğer kote edilmiş sağlam 
tahvilâta mukabil azamî % 70 nisbetinde ve 
üç ay vade ile bankalara avans verilebilir. .An
cak banka bu muameleleri, beşinci maddenin 
son fıkrasında mezkûr Hazine borcuna mahsup 
edilecek mebaliğin beş milyon liraya bağliğ 
olduğu tarihten itibaren ifa edebilecektir. 

Banka; bu avanslar mukabilinde emisyon 
yapabilir ise de bu emisyon miktarı yukarıda 
zikri geçen Hazine borcuna mahsup edilmiş 
mebaliğin % ellisini tecavüz edemez.) 

MADDE 3 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4 -— Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

2-V-1033 
Ad. V. M. M. 

Yusuf Kemal Zekâi 
H. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya M. Abdiilhalık 
Na. V. İk. V.'V. 
Hilmi Muhl's 

G. İ. V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Dr. Reşit Galip 

S. L M. V. 
Dr. Refik 

MADDE £ — Mezkûr kanunun 40 mcı 
maddesi şu şekilde tadil edilmiştir: 

Banka; Devlet, vilâyet, ve belediyelerin bor
sada kote tahvilâtlarına mukabil azami % 8 0 
nisbetinde ye diğer kote edilmiş sağlam tah
vilâta mukabil azamî % 70 nisbetinde ve üç 
ay vade ile bankalara avans verebilir. Ancak 
banka muameleleri, beşinci maddenin son fık
rasında mezkûr Hazine borcuna mahsup edi
lecek mebaliğin beş milyon liraya baliğ olduğu 
tarihten itibaren ifa edilebilecektir. 

Banka; bu avanslar mukabilinde emisyon 
yapabilirse de bu emisyon miktarı yukarıda 
zikri geçen Hazine borcuna mahsup edilmiş 
mebaliğin % ellisini tecavüz edemez. 

MADDE 3 — Aynen. 

MADDE 4 — Aynen. 
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MALİYİ: ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti merhez bankası hakkın
daki 1715 sayılı ve 11 haziran 1930 tarihli 
kanunun iki maddesinin tadili hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyet merkez 
bankası hakkındaki 1715 sayılı ve 11 haziran 
1Q30 tarihli kanunun 14 üncü maddesi şu 
şekilde tadil edilmiştir: 

(İstikrar kanununun meriyete vazına kadar 
banka beşinci madde rnucibince uhdesine al
dığı evrakı naktiye miktarını artırmayacaktır. 
(Ancak altın ve döviz iştirasına, ticarî ve ziraî 
senetlerin iskontosuna ve senedat ve tahvilât 
mukabili kredi ve avanslara dair 20, 35, 36, 
37, 38 ve 39 ve 40 inci maddelerde göste
rilen şartlar ve haller^dahilinde emisyon bu 
hükümden müstesnadır.) 

MADDE 2 — İktisat encümeninin tadili 
avnen. 

MADDE 3 — İktisat encümeninin tadili 
aynen. 

MADDE 4 —'İktisat encümeninin tadili 
aynen. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası hakkın
daki 1715 sayılı ve 11 haziran 1930 tarihli 
kanunun iki maddesinin tadili hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE i — Türkiye Cumhuriyeti merkez 
bankası hakkındaki n haziran 1Q30 tarih ve 
1715 numaralı kanunun 14 üncü maddesi şu 
şekilde tadil edilmiştir: 

İstikrar kanununun meriyete vazına kadar 
banka beşinci madde mucibince uhdesine aldı
ğı evrakı naktiye miktarını artırmayacaktır. 
Ancak altın ve döviz iştirasına, ticarî ve ziraî 
senetlerin iskontosuna ve senedat ve tahvilât 
mukabili kredi ve avanslara dair 20, 35, 36, 
37, 38, 39 ve 40 inci maddelerde gösterilen 
şartlar ve hadler dahilindeki emisyon bu hü
kümden müstesnadır. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 40 inci 
maddesi şu şekilde tadil edilmiştir: 

Banka; Devlet, vilâyet ve belediyelerin 
borsada kote tahvilâtlarına mukabil azamî 
°/080 nisbetinde ve diğer kote edilmiş sağlam 
tahvilâta mukabil azamî % 70 nisbetinde ve 
üç ay vade ile bankalara avans verebilir. An
cak banka muameleleri, beşinci maddenin 
son fıkrasında mezkûr Hazine borcuna mahsup 
edilecek mebaliğin beş milyon liraya baliğ 
olduğu tarihten itibaren ifa edilebilecektir. 
Banka bu avanslar mukabilinde emisyon yapa* 
bilir ise de bu emisyon miktarı yukarıda zikri 
geçen Hazine borcuna mahsup edilmiş meba
liğin yüzde ellisini tecavüz edemez. 

MADDE 3 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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