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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Artırma, eksiltme ve ihale kanunu lâyihası 17 nci 
maddeye kadar müzakere edildikten sonra perşembe 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Yozgat Rize 

Avni Doğan Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — İstanbul üniversitesinin muvazenei umumiye-
ye alınması hakkında kanun lâyihası (Bütçe encüme
nine) 

2 — İstanbul üniversitesi inşaat, tamirat ve tesi
satının ikmali için gelecek senelere sari taahhüdat ic
rasına dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
3 — Askerî memurlar hakkındaki kanunun 5 inci 

maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Mülga seyrisefain idaresinin 1930 senesi son 
hesabına ait mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (Di
vanı muhasebat encümenine) 

!) — Münhal bulunan Divanı muhasebat azalığı için 
intihap yapılması hakkında Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit encümene) 

1 — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, taş
acakları nizamnamesinin 13 üncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin ruzna
meye alınmasına dair takriri. 

Yüksek Reisliğe 
9 - XI - 1933 tarihinde taşocaklan nizamna

mesinin 13 üncü maddesinin tadilini mutazam-
mın bir kanunî teklif takdim etmiştim. 

Bu güne kadar ait olduğu encümende tetkik 
edilerek bir karara bağlanmadığı için dahilî ni-

Mazbatalar 
6 — Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip ve 

tahsiline mahal veya imkân görülemeyen borçlar hak
kında 3/427 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

7 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 senesi büt
çesi hakkında 1/877 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

8 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri ittihadı arasında hudutta çıkan ihtilâfla
rın tetkik ve halli usulü hakkında aktedilmiş olan mu
kavelenamenin 6 ay uzatılmasına dair protokolün tas
diki hakkında 1/652 numaralı kanun lâyihası ve Ha
riciye, Dahiliye ve Millî Müdafaa encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

9 — Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi büt
çesinde 525 liralık münakale yapılması hakkında 1/974 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

zamnamenin 36 nci maddesi mucibince doğru
dan doğruya ruznameye alınmasını hürmetlerim
le rica ederim efendim. 

13 - V - 1934 
Manisa 

Refik Şevket 
RElS — Takriri reyi âlinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. Teklif gelecek içtimada ruznameye ithal edi
lecektir. 

B Î R I N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15 

RElS — Esat B. 
KÂTİPLER : Refik B. (Konya), Haydar Rüştü B. (Denizli.). 

RElS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 
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4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — Belediye kanununun 159 uncu maddesi
nin tefsiri hakkında 3/421 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve belediye kanunu muvakkat encümeni 
mazbatası [1] 

REİS — Mütalea var mı efendim? Mazbata
yı reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Devlet demiryolları ve limanları idare
sinin 1930 senesi son hesabına ait mutabakat be
yannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/455 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkere sile 
Devlet demiryolları ve limanları umum müdür
lüğünün 1930 senesi son hesabı hakkında 1/793 
numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî idare
sinin 1930 malî senesi hesabı katî kanunu 
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman

lan umumî idaresinin 1930 malî senesi masrafı 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
57 117 412 lira 91 kuruştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene va
ridatı merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 54 962 249 lira 48 kuruştur. 

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

MADDE 3 — Tahsisatından sarfolunmayıp 
(A) işaretli cetvelin sütunu mahsusunda göste
rilen 505 587 lira 9 kuruş muhassasat bakiyesi 
iptal olunmuştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 -T- Bu kanunun hükümlerini icra
ya Nafıa vekili memurdur. 

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

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

[1] 146 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 150 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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3 — Diyarbekir mebusu Zekâi Beyin, Arzu
hal encümeninin 4 - III - 1934 tarih ve 116 nu
maralı kararının Umumî Heyette müzakeresine 

dair 4/70 numaralı takriri ve mezkûr encümen 
mazbatası [ i ] 

REİS — Mütalea var mı efendim? (Reye ses
leri). 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂİ B. ( Di
yarbekir ) — Efendim, meseleyi arzedeyim. 
Rey Heyeti Celilenizindir. Nasıl arzu buyurur
sanız öyle karar verirsiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat) — Reis 
Bey, müzakere edilirken Millî Müdafaa vekili 
Beyin huzuru lâzımdır. Beyefendi Diyarbekir 
mebusudur. 

REİS — Millî Müdafaa vekili sıfatile soyu
yorlar efendim. 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂİ B. (Di
yarbekir ) — Karapapak aşireti reisi 10 uncu 
süvari alayı kumandanı Binbaşı Kahraman Bey 
tekaüt maaşı almak için müracaat etmiş. Tekaüt 
muamelesini yapan daire kendisinin istihkakı ol -
madiği reyinde bulunmuş ve bu karar kendisine 
tefhim olunmuş. Bunun üzerine kanunen istih
kakı olduğunu beyan ile Arzuhal encümenine 
müracaat etmiş ve Arzuhal encümeninde keyfi
yet tetkik edilmiş. Dairenin mütaleası sorulmuş. 
Şimdi Heyeti Celilenize arzolunan karar Arzu
hal encümeninden verilmiştir. Heyeti Celile na
sıl bir karar ittihaz ederse bittabi muta olacak 
karar odur. Aşiret alayları hakkında bir nizam
name vardır, maamafih zaten halen aşiret alay
ları tasfiye edilmiştir, o zman bu nizamnamenin 
tatbik mecburiyeti de vardı. Bu zaten sicil va
ziyetini memuriyeti noktai nazanndan tarihleri
ni arzediyorum. Bu zat 317 senesinde hizmeti as
keriyeye dahil olmuş ve süvari aşiret alayı ku
mandanlığı yapmış. 314 de askerlikten çekilmiş 
317 den 341 re kadar geçen müddet, aşağı yu
karı, 24 sene kadar oluyor. 317 de kumandan 
olduğu vakit aşiret alaylan hali tecemmüde 
değildi Nizamname mucibince senede bir iki ay 
efradının talim ve terbiyesi için tecemmu et
meğe mecburdurlar. 

317 den umumî seferberliğin ilâm tarihi 
olan 330 senesine kadar bunun aşireti hiç bir 
zaman silâh altına davet edilmemiştir. Bu adam, 
köyünde, 317 den 330 a kadar, işile, gücile 
meşgul olmuştur. 330 da askerliği başlıyor, 
seferberliğin ilânı üzerine silâh altına alınıyor. 
Bir sene 4 ay hizmet ettikten -sonra, mensup 
olduğu kumandanlığın kararile terhis ediliyor. 
Yani teşrinievvel 330 dan şubat 331 e kadar 
bir sene dört ay hizmet ettikten sonra terhis 

I [ i ] 147 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

3 3 -
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ediliyor. 333 senesinde, aradan iki sene geç
tikten sonra kendisi harbiye nezaretine bir is
tida ile müracaat ediyor, memleketinin düş
man tarafından işgal edildiğini, ailesinin pe
rişan bir vaziyette bulunduğunu beyan ederek 
beni bir hizmette kullanınız diyor. Bir sene 
dört ay hizmeti filiyesinden ve aradan iki sene
sini boş geçirdikten sonra kendisi Tarsus men
zil deposuna, Adana menzil noktasına memur 
ediliyor. Binaenaleyh burada da temmuz 333 
ten kânunuevvel 334 e kadar bir sene beş ay 
geri hizmetinde kullanılıyor. Demekki bir se
ne dört ay evvelki hizmeti, bir sene beş ay 
da arzettiğim menzil hizmetinde kullanılıyor, 
sonradan ayrılıyor, İstanıbula gidiyor. Bir da
ha da hiç bir yere davet edilmiyor. 

AVNÎ DOĞAN B. (Yozgat) — Adanada da 
nokta kumandanlığı var, unutuyorsunuz. 

ZEKÂÎ B. (Devamla) — Onu evvelce söy
lediğim, bir sene beş aylık hizmet içerisinde 
ifa etmiştir. 

îstanbula gittikten sonra, aşiret alayları 
nizamnamesi ahkâmına binaen, açıkta bulun
duğu zaman, rubu maaş almak suretile îstan-
bulda 338 senesine kadar kalıyor. Bu, dört 
sene devam ediyor. Ondan sonra, 9 uncu ko
lordu, 338 senesinde, bunu Kars kumandanlı
ğına tayin ediyor. Orada, Karsta 10 ay bulu
nuyor. Memuriyeti tasdik olunmak üzere kâğı
dı buraya geliyor, burası bu alaya mensup ve 
şahadetnamesizdir, istihdam edilemez diyor, 
memuriyetini tasdik etmiyor. İşte mecmu hiz
metinin ne olduğunu Heyeti Celile kolaylıkla 
hesap etsin. Yani 4 sene 3 ay hizmet etmiş bu
lunuyor. Şimdi mbüsaadenizle 81 inci maddeyi 
okuyayım: 

«MADDE 81 — Gerek şehadetnameli gerek 
şehadetnamesiz bilûmum aşiret ümera ve zabi-
tanından askerî tekaüt kanununa tevfikan te
kaüt aidatı tevkif edilir. 

Şehadetnameli ümera ve zabitan ve bun
lardan vefat edenlerin eytam ve aramiline as
kerî tekaüt kanunu ahkâmına tevfikan maaş 
tahsis edilir. 

Şehadetnamesiz ümera ve zabitan hakkı te
kaütten istifade edemez. Ancak bunlardan ge
rek hali hazarda gerek hali seferde bir vazife 
veya hareketi askeriye ifası esnasında vefat 
edenlerin ailelerine ve malûl olanların kendi
lerine ve badelmalûliye vefat edenlerin keza-
lik ailelerine askerî tekaüt kanununa tevfikan 
esnayi vefat ve maluliyetlerinde aldıkları son 
muhassasat veya maaş nisbetinde maaş tahsis 
olunur. 

îfayi vazife esnasında malûl olan efradı 
aşayir hakkında askerî tekaüt kanunu ahkâ
mınca muamele olunur. 

Tahdidi sin kanunu aşayir ümera ve zabita-
nı hakkında cari olmayıp ancak tekaüt maaşı 
tahsisinde kanunu mezkûr ahkâmınm tayin 

ettiği sinne vusulden sonra vukubulan hizmet
lerinin müddeti dahili hesap edilmez). 

Demek ki bunları kanun ikiye ayırıyor,, şeSha-
detnamela, şemaıdeıtnameısiz. Şehadetmaimeli olan
lar, hakkı tekaüdü iktisap etmişler, diğerleri an
cak harekâtı askeriye esnasında vefatları takdi-
dirinde ailelerime kalmak veya vazife başında 
malûl olmaları halinde malulen/ tekaüt edilmek 
hallerine hasredilmiştir. Şehadetmameli ve şe-
hadetmamesizler', bunu kamunun 55 imci madde
si şöyle tayin ediyor: 

« Madde 55 — Aşiretten ümera ve zaibitam-
dan şehadetname ahzine kesbi istihkak etmek ar -
zusunda bulunanların ahvali sıhhiye ve aih-
lâkiyeleri müsait bulunmak ve oldukça okuyup 
yazmak ve mehmaemlkem Türkçe bilmek şartile 
istidaları kalbul ve kendileri iki seme müddetle 
fırkalarının nizamiye süvari alaylarında istih
dam olunurlar. Bunlar işbu müddet zarfında 
programı mucibince talim ve tedriiıs edildikten 
sonra komisyonu mahsus tarafımdan ehliyet ve li
yakati tasdik edilenler Dersa|adet süvari tatbi
kat mektebime gönderilir ve orada dahi bir seme 
müddetle kemdi hailenle mütenasip bir tarzda 
nazarî ve ajmelî surette talim ve terbiye edildik
ten sonra ispatı ehliyet edenlere birer şehaidet-
name ita olunur ve kendileri de alaylarınla iade 
olunarak itam maaş ahzine müstahak olurlar. 

Nizamiye alaylanndaki müddet , tahsil zar
fımda sui ahval veya devamsızlıkları tebeyyüm 
edenler ikmali müddetlerine balkrlmayarak fır
kası kumandanımın emrile alaylarına iade olu
nurlar. Ancak hitamı müddeti tahsilde ispatı eh
liyet edemeyenlerin bir defaya mahsus olmak 
üzere bir sene daha ipkalarına müsaade oluna
bilir. 

Maddei mahsusasımda gösterildiği üzere kü
çük zabit talimgâhımdam njeşet etmiş olamlar da 
bu suretle şehadetnaime almaik içim mümume ve
ya nizamiye aüaaylarmda yalnız bir seme talim 
ve tedristen sonra Dersaadet tatbikat mektebi

me gönjderilirler. » 
Şimdi bu suretle tesbit edilmiş olam tarzı 

bırakalım da, seferberlik esnasında kıtada veya 
geride, demim arzettiğim gibi 4 seme hizmeti fi
len ve mektepte filî hizmet diye kanunum mec
bur kıldığı 3 seneye mahsup edelim. Menzilde 
filân bulundu diyorlar. 

Böyle yapacak olursak, rey Heyeti Celilenin-
dir, vekâlete vaki olacak müracaatlSerin arka
sını almak kabil olmayacaktır (öyle değil ses
leri). 

Dr. Hilmi B. (Malatya) — Reis Bey! bir su
al soracağım. Millî mücadeleye iştirak etmiş 
midir ? 

ZEKÂÎ B. (Diyarbekir) — 341 tarihimde çık
mış (Gürültüler). 

Arzettiğim gibi 338 e kaklar tstambulda otur
muş, ondan sonra Karsa gitmiş. 9 uncu kolor
duda hizmet etmiş, kolordu buraya yazmış, bu-

- 1 3 4 -
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rası kabul etmemiş. Fakat muamele ikmal edi
linceye kadar 9 ay kakmış. Son memuriyeti bu
dur ve musaddak değildir. 

Dr. HİLMİ B. (Malatya) — O halde iştirak 
etmiş sayılmaz. 

Ar. E. M. M. ZÎYAETTÎN KARAMÜRSAL 
B. (İstanbul) — Heyeti Celilelerince ittihaz edi
lip Arzuhal encümeninin hattı hareketini tayine 
delâlet eden 803 numaralı karardan evvel Kah
raman Bey hakkında encümence verilen karara 
Zekâi Beyefendi itiraz ettiler. Dahilî nizamname
mizin elyevm meri olan 57 nci maddesine tevfi
kan yapılan mazbata şimdi okundu. Zekâi Be
yefendinin bu mazbata üzerine vaki beyanatı da 
dinlendi. Bendeniz de halen bu encümenin Maz
bata muharriri olmaklığım itibarile cevap ver
mek ıstrrarındayrm. Mazbatamızda arz ve izah 
edildiği üzere vaktile teşekkül eden aşiret alay
larından Karapapak nammdaki Türk alayına 
Kahraman Bey binbaşı olarak iştirak ediyor. Bu 
alayların lâğvinde bütün ümera ve zabitanı ter
his edildikleri halde liyakatine binaen Kahraman 
Beyi, ordu terhis etmeyip sinesinde alakoyuyor. 
10 sene küsur ay mütemadiyen umumî harpte, 
millî mücadelede muhtelif mevkilerin nokta, mer
kez ve saire kumandanlıklarında bilfiil vazife gö
rüyor. Kahraman Bey 30 sene gerek ciheti mül
kiye, gerek ciheti askeriye de geçen hizmetine 
mukabil Millî Müdafaa vekâletine müracaatla 
tekaüt maaşı tahsisini istiyor. Vekâlet bu ta
lebini reddedince kendisi Meclisi Aliye müraca
at ediyor. Kahraman Beyin encümene gelen arzu
hali üzerine meseleyi vekâletten sorduk. Vekâlet, 
bu alayların lâğvinden sonra Kahraman Beyin or
duda geçen hizmetlerini tasdik etmekle beraber 
mülga aşiret alayları nizamnamesi mucibince bu 
alaylara mensup ümera ve zabitamn tekaüt hak
kım iktisap edebilmeleri için üç sene staj görüp 
şahadetname almaları icap ettiğini, Kahraman 
Beyin ise, şahadetname almadığı için tekaüdüne 
imkân olmadığı cevabım verdi. 

Encümen meseleyi tetkik etti. Vakıa böyle 
bir nizamname varsa da bu nizamnamenin yalnız 
aşiret alaylarında istihdam edilen ümera ve za-
bitana münhasır olduğunu ve Kahraman Beyin 
ise aşiret alaylarının lâğvinden sonra emsali gi
bi terhis edilmemiş, hatta üç sene staja bedel 
10 sene küsur ay orduda bilfiil istihdam edilmiş 
olduğunu ve bu nizamnamenin Kahraman Beye 
taalluku olmadığım gördü. Meseleyi bir kerede 
Millî Müdafaa encümeninden soralım dedik; 
sorduk. Bu encümende yalmz bir zat muhalif 
kalmak üzere diğer zevatı muhtereme encüme
nin noktai nazarma muvafık mütaleatta bulun
dular. Encümenin ekseriyet kararım okuyaca
ğım:" 

« Millî Müdafaa vekâletinin bağlı cevabî tez
keresinde bahsedilen aşiret alaylarının nizamna-
mesitıdeki mevaddı mahsusasma göre gerçi mu
maileyh Kahraman Bey şehadetname almamış 

ise de aşiret alaylarının lâğvinden sonra muma
ileyhin 8 -1 -1341 tarihine kadar bilfiil kuman
da mevkiinde ve muhtelif hizmet ve vazifelerde 
istihdam edilmiş olması bu hizmetlerin nizam
namede yazüı şartlara mukabil staj mahiyetinde 
addolunmasmm encümenimizce ekseriyetle mu
vafık mütalea edildiği ... ». 

Bu böyle olmakla beraber ortada bir ekalli
yet reyinin bulunması hasebile meselenin bir 
kat daha tamikini ve Divanı muhasebatın mü-
taleasnı da almağı encümenimiz faydalı gördü. 
Dinavı muhasebat riyasetine yazdığımız tezkere 
üzerine encümene gönderilen sahibi salâhiyet 
zatın huzurunda meseleyi daha şümullü bir su
rette daha vâsi bir sahada mütalea ve tetkik 
ettik. 

Aşiret alaylarının lâğvinden sonra Kahra
man Beyin orduya alınarak senelerce bilfiil ku
manda mevkiinde bulumasmm, sitajdan bekle
nilen faydayı ve neticeyi tamamile hâsıl 
etmiş olduğuna ve mülga aşiret alayları 
ümera ve zabitanmm bu babtaki nizam
name ahkâmına göre tâbi oldukları 
kuyudu şuruttan büsbütün hariç bir vaziyet 
ihdas etmiş olduğuna ve binaenaleyh Kahraman 
bey hakkında alelade aşiret alayları ümera ve 
zabıtanı gibi muamele ifasma imkân birakma-
dığına dair encümence hâsıl olan kanaata Di
vanı muhasebat namına gelen zat ta temamile 
iştirak etti. Bu itibarla Kahraman Beyin 30 
sene gerek ciheti askeriyede, gerek ciheti mül
kiyede geçen hizmetlerini nazarı dikkate alarak 
encümen, bu gün meri olan tekaüt kanunu mu
cibince tekaüt maaşı tahsisine kanaat ederek 
bu suretle kararım verdi. 

Şimdi Beyefendiler, zannederim ki mesele 
tavazzuh etti. Zekâi Beyefendinin beyanatına 
cevap vermiş oldum. Yalnız bir şey daha arzede-
yim: Tekaüt maaşı ya haktır? 

MUSTAFA VASFİ B. ( Tokat) — Haktır, 
haktır. İstilâya uğnyan yerlerdeki bir takım 
araplar gelmişler. Maaş istiyorlar. Evlâdı va
tan var (Kürsüye sesleri, gürültüler). 

REİS — Rica ederim efendim. Söz istiyorsa
nız yazayım. 

ZİYAETTİN KARAMÜRSAL B. (Devamla) 
— Ya atıfettir? Bu ötedenberi münakaşa ze
mini olmuş bir mevzudur. Biz bunu hak diye 
telâkki edersek Kahraman Bey 30 sene tekaüt 
aidatı vermiştir. Bu itibarla bu hakka yerinde 
olarak istihkak kesbetmiştir. Eğer atifet deye 
telâkki edersek Kahraman Bey 30 sene liyakati 
ile, istikametle camla, kamla hizmet etmiştir. 

( Alkışlar ). Binaenaleyh hak noktasından da 
atıfet noktasından da bu vatandaş bu maaşa 
müstehiktir (Gürültüler). 

Müsaade buyurun, Heyeti Oelileleri vatan
daşların hakkma taallûk eden bütün muamele
lerde daima derin bir alâka ve o haklarm zayi 
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olmaması için yüksek bir hassasiyet ve asabiyet 
göstermektedir, işte bu hassasiyetiniz ve bu alâ
kanıza istinaden bu vatandaşın hakkı zayi olma
mak için, mazbatamızın aynen kabulünü temen
ni ediyoruz. Maahaza takdir sizlerindir. 

işte bu hassasiyetiniz ve alâkanıza istinaden 
encümen bu vatandaşın da hakkının zayi olma
ması için mazbatasının aynen kabulünü rica 
ediyor (Alkışlar). Maamafih takdir Heyeti 
Celilenindir (Kâfi, reye sesleri). 

İHSAN Pş. — Söz istiyorum (Reye sesleri). 
REİS — Arzuhal encümeninin mazbatasını 

reye arzedeceğim. Heyeti Celilie kâfi gördüler. 
AVNI DOĞAN B. (Yozgat) — Efendim, ben 

daha evvel söz istemiştim ( Kâfi sesleri, gürül
tüler) . 

AVNI DOĞAN B. (Devamla) — Encümende 
muhalif olan ihsan Paşa söz söyleyecektir, ben 
dajha evvel söz istemiştim. 

Muhterem arkadaşlar, Heyeti Celiletnin yük
sek tezahüratı karşısında söz söylemeyi zait te
lâkki ediyorum. Fakat muhalefet fikirlerini 
izah etmek için ihsan Paşa İsrar ettiler, binaen
aleyh ben de bu zate ait olan mütalaalarımı, 
vukufum dairesinde, arzederefk Heyeti Oelile-
yi tenvir etmek arzusundayım. Müsaadenizi 
suiistimal etmeyeceğim. Malûmu Âliniz Abdül-
hamit, hususî bir siyasetin icabı olarak çoğu 
ırkan türk olmayan anasırdan bir takım aşiret 
alayları teşkil etmişti. Halbuki Kahrapnan Be
yin mensup olduğu aşiret Kana Papak aşiretidir, 
Türktür. Bu aşiretin kumandanlığını yapan Taş
lan ve Lûtfi Beyler, 93 muharebesinde Karsta, 
yararltklari\e türklüklerini tebarüz ettirmişler
dir ve bunlarm yerine evlâtları olan Kahra
man Bey aşiret kumandanlığına getiriVli (Al
kışlar). Bunlar harp zamanında diğer aşiret 
alayları kumandanları gibi çadırlarından aİlm-
mış kimseler değildir. Devlet hizmetinde 15 se-
nedenberi komiserlik, mıhkeme amalıklarında bu
lunan bu zat, muharebede tek bir türk aşiret 
kumandanı olarak, bir milis gibi askerî vazi
feye alınmıştır. Kahraman Bey, Muhittin Pa
şayı işhat ederek söylüyorum, işte buradadır, 
Abdülhamit zamanında ittihat ve terakkiye fa
aliyetinle iştirak etmiş ve yüksek liyakat ve 
hizmetler göstermiştir. Aşiret alayları lâğve
dildikten sonra herkes hali aslisine, yani ça
dırlarına döndüler. Fakat bu zat dönmedi ve 
muhtelif hizmetlerde kullanıldı. 

Zekâi Beyefendi emsalden bahsettil/er, aşi
ret kumandanlarından bugün emsal teşkil ede
cek kimse kalmamıştır, çoğunu istiklâl mahke
mesi astı, bir kısmı da cenuptadır. Tek 
türk aşiret reisi buradadır ve Meclisi Âli
den adalet beklemektedir. Kahraman Beyin, 
Devlet hizmetine girişi 306 da başlar. 
317 ye kadar devam eder. 317 de hizmeti as
keriyeye geçmiştir. Velevki aşireti muayyen 
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zamanda silâh altına ve talim, terbiyeye davet 
edilmese dahi Devlet kadrosunda zabit gö
rülmüştür, maaş almıştır. Alay lâğvedildikten 
sonra yine istisnaî olarak Kahraman Bey aşi
ret alaylarından tefrik edilerek ordunun si
nesine alınmış ve Samda dördüncü ordu emri
ne verilmiştir. Ondan sonra Adana menzili em
rine veriliyor ve Mersin nokta kumandanlığı
nı yapıyor. Takdir edersiniz ki, Harbi umu
mide, Adana menzili 15 milyon lira kazandı
ran Bodosakiyi yetiştirmiştir. Bodosaki maruf 
Parapalâs otelini almak isteyen adam ve bu 
menzil heyeti Divanı harbe sevkedilmişti. 
Kahraman Bey açık alınla tek zabit olarak 
kaldı. Namuslu ve kabiliyetli bir adam olma
saydı bilâhare kendisine vazife verilmesine im
kân yoktu, ister tasdik edilsin ister edilmesin, 
millî cidale de iştirak etmiş, ordu kendisini 
sinesine almış ve kolordu kendisini Karsa tayin 
etmiştir. 

Bugün 70 yaşında olan bu ihtiyar zat, Dev
letin kendisine tahsis edeceği maaşın iki sene
liğini şimdiden otellerde yiyerek 8 - 9 aydır 
burada, Meclisi Âlinin adaletini beklemektedir 
(Reye sesleri). 

REİS — Efendim, Heyeti celile müzakereyi 
kâfi görmektedir. Mazbatayı reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mazbata 
kabul edilmiştir (Alkışlar). 

•/ — Barut ve mevaddt infilâkiye ve av ve re
volver fişekleri ve av mühimmatı şirketlerine 
ödenecek paraların tediye şekline devir i/926 
numaralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisar
lar ve Bütçe encümeni mazbatedarı |1] 

REİS — ikinci müzakeredir efendim. Mad
delere geçiyoruz. 

Tasfiye edilen (Barut ve mevaddı infilâkiye) ve 
(Av ve revolver fişekleri ve av mühimmatı) şir
ketlerine ödenecek paraların tediye şekline 

dair kanun 
MADDE 1 — Tasfiye edilen (Barut ve me

vaddı infilâkiye) ve (Av ve revolver fişekleri ve 
av mühimmatı) inhisarları Türk anonim şirket
lerinin alacağı olan 1 203 808 lira 48 kuruşun 
ilk taksiti 1 haziran 1934 tarihinde başlamak 
üzere dört senede ve dört müsavi taksitte öden
mesi için adı geçen şirketlerin tasfiye heyeti 
emrine bonolar vermeğe Gümrük ve inhisarlar 
vekili mezundur. 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

111 Birinci müzakeresi 49 unca inikat zapın-
dadır. 
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REİS — İkinci maddeyi kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini Güm

rük ve inhisarlar vekili yerine getirir. 
REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye arze-

diyorum. 
5 — Manisa mebusu Turgut Benin, Mem.emen 

hâdisesinde şehit edilen bekçi Hasan ve Şükrü 
Efendilerin ailelerine maaş tahsisi hakkında 2/95 
numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni maz
batası [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir efendim. Mad
delere geçiyoruz. 

Menemen hâdisesinde şehit edilen Bekçi Hasan 
ve Şevki Efendilerin ailelerine maaş tahsisi hak

kında kanun 
MADDE 1 — Menemen hâdisesinde şehit edi

len Bekçi Memetoğlu Hasan Efendinin zevcesi 
Fatma ve diğer Bekçi Hayrettinoğlu Şevki Efen 
dinin validesi Naciye Hanımlara evlendikleri za
man kesilmek üzere vatanî hizmet mukabili ola
rak maktuan on beşer lira aylık bağlanmıştır. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

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

6 — Türkiye Cümhuriy etile Bulgaristan Kı-
rallığı arasında aktedilen baytarı mukavelename
nin tasdiki hakkında 1/911 numaralı kanun lâ
yihası ve, Hariciye ve Ziraat encümenleri mazba
taları [2] 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir. Mad
delere geçiyoruz efendim. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında Ankarada akit 
ve imza edilen baytarî mukavelenin kabul ve 

tasdikma mütedair kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Bulgaristan ara

sında 22 - XII -1933 tarihinde Ankarada imza 

[1,2] Birinci müzakereleri 50 inci inikat zap-
tındadır. 

edilen baytarî mukavelename ve merbutatı ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Hariciye ve Ziraat vekâletleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

7 — Türkiye Cümhuriy'etile Sosyalist Sovyet 
Cüniıhuriyetleri İttihadı Hükümetleri arasında 8 
milyon Amerikan dolarlık kredinin tahakku
kuna dair aktolunct7i protokolün-tasdiki hakkın
da 1/890 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
ve iktisat encümenleri mazbataları [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri İttihadı Hükümetleri arasında sekiz 
milyon Amerikan dolarlık kredinin tahakkukuna 

dair protokolün tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosya

list Sovyet Cumhuriyetleri Ittihaadı Hükümetle 
ri arasında sekiz milyon altın Amerikan dolar
lık kredinin tahakkukuna dair olup Ankarada 
21 kânunusani 1934 tarihinde imza edilen pro
tokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı 
efendim? Maddeyi kabul edenler .. . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikmı İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum efendim. 

8 — İkamet mukavelenamesi akt edilme yen 
Devletlerle yapılacak muvakkat mukavelename 
hakkındaki kanuna müzeyyel 1/889 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbata-
sı [2] 

[1,2] Birİ7ici müzakereleri 50 inci inikat zap-
tmdadır. 
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REÎS — Bunun da ikinci müzakeresidir efen

dim. Maddelere geçiyoruz. 

İkamet mukavelesi aktedilmeyen Devletlerle ya
pılacak muvakkat mukavele hakkında 
29 - Vn -1931 tarihli ve 1868 sayılı kanunun bi

rinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkmda 
kanun 

MADDE 1 — İkamet mukavelesi aktedilmeyen 
Devletlerle yapılacak muvakkat mukavele hakkın
da 29-VII-1931 tarihli ve 1868 sayılı kanunun bi
rinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiş
tir: 

(Kendilerile katî ikamet mukavelesi akti için 
müzakereye girişilmiş Devletlerle yapılmış bu
lunan muvakkat ikamet mukavelesini, Hükümet, 
iki seneden sonra bir sene daha temdit edebilir). 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir . 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bu açık reye konması lâzımgelmeyen bir mesele
dir. 

REİS — Mukaveledir efendim, 
REPİ KŞEVKET B. (Manisa) — Mukavele

lerin temdidine dair salâhiyettir. 
REİS — Geçen defa da arzetmiştim. Zati 

âliniz kadar Riyaset te vazifesini bilir efendim. 
.9 — Divanı, muhasebatın teşkilât ve vezaifine 

dair ihzar edilen imtihanın takdim kılındıuı hak
kında 3/38 numaralı Divanı muhasebat reisliği 
tezkeresi ve Divanı muhasebat. Maliye ve Bütçe 
en e timenlen mazbataları 

REİS — 61 inci madde, Hakkı Tank Beyin 
takririle Bütçe encümenine gitmişti. Encümen 
bu bapta bir mazbata tanzim ve makamı riyasete 
tevdi etmiştir. Mazbatayı okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Divanı muhasebat dairelerinden verilmiş olan 

ilâmların Şûrayi devlete gönderilmeyerek bun
ların Divanı muhasebat umumî heyetinde temyiz 
edilmesi mealinde Divanı muhasebat kanununun 
müzakeresi esnasında Giresun mebusu Hakkı 
Tank Bey tarafından Riyasete takdim olunup 
nazan itibare alınarak encümenimize havale bu-
yurulan takrir, encümenimizce mütalea ve tek
rar tetkikat icra olundu. 

Teklifin kabulünde iki cihetten güçlük görül
müştür. Birincisi; esasa ait olup idarî ve malî 
kanunlarda içtihatların tevhidile vücude gelecek 
tatbikat kaidelerinde teşettüte meydan veril
mesidir. Divanı muhasebat Büyük Meclis namı
na murakabe icra ettiğine göre, onun ilâmlarmm 
Şûraya götürülmesi, murakabenin aslile telif 
kabul edemeyeceği itirazı zatinde varit görülme
miştir. Çünkü Büyük Meclisin kararma iktiran 
etmiş olduğu veçhile Şûranm deavi daireleri ka
za vazifesini gören müstakil mahkeme mahiye
tinde olup icraya hiç bir bağlılığı yoktur. 

İkincisi; şimdiye kadar Divan ilâmlarının 
Devlet şûrasında temyizen görülmesine binaen 
bu iş Divana verildiği takdirde zaten teşkilâtı
nın dar olduğu, belediye ve idarei hususiyeler 
hesaplarının kendisine tevdii vesilesile, encüme
nimizde beyan edilmiş olduğu cihetle, bu yeni 
vazifeye göre de yeni teşkilâta ihtiyaç gösteri
leceği tabiidir. 

Bundan başka ilâmların temyizen tetkiki için 
yeni bir usulü muhakeme tesbit etmek icap 
edecektir. Bu ise yeni bir kanun tedvinini istil
zam eyleyecektir. 

Bu esbaba binaen Divanı muhasebat ilâmları
nın şimdiye kadar olduğu gibi Devlet şûrasında 
temyizen tetkikinin Büyük Heyetin yeniden tas
vibine arzı encümenimizce muvafık görülmüştür. 

Riyaseti Celileye takdim olunur. 
Reis R. V. M. M. 

Burdur İsparta Bayazıt Bursa 
M. Şeref Mükerrem İhsan Dr. Galip 

Çorum İstanbul İzmir Kayseri 
Dr. Mustafa Sadettin Kâzım A. Hilmi 

Konya Kırklareli 
A. Muzaffer M. Nahit 

REİS — Reylerini vermeyen varsa lütfen ver
sinler. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, evvelce 
Bütçe encümeninin tesbit ettiği mazbataya göre, 
zaten Divanı muhasebatın vermiş olduğu karar
lar Şûrayi devlette temyizen tetkik edilecekti. 
Hakkı Tank Beyin verdiği takrir üzerine bu; 
Şûrayi devlette tetkik edilmesin, itiraz vukuun
da Divanı muhasebatın heyeti umumiyesinde tet
kik edilsin denildi ve Heyeti umumiye de bunu 
kabul etti. Takrir encümene, yalnız maddenin 
şeklinin değişmesi için gitmiştir. Encümen fik
rinde ısrar edebilir. Fakat heyeti umumiyenin 
tesbit etmiş olduğu maddeyi kanuniyeyi değişti
remez. Encümen, makamı riyasetten havale 
edilen bu takriri kabul ederek maddenin, şeklini 
değiştirir. 

Encümene gitsin demekten maksat bunun de
ğiştirilmesi içindir. Makamı Riyaset; takrir mu
cibince, maddei kanuniyenin şeklini tadil etmek 
için encümene gitsin diyor. 

Avrupa Hükümetlerinin hiç birinde böyle bir 
usul yoktur (Gürültüler). Müsaade edin efen-
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dim, ben tetkikat yaptım, yalnız Fransız Hükü
metinde bu usul caridir. Orada da Divanı muha
sebat meclis namma ifayi vazife etmez, Hükü
met tarafından mansup bir heyettir. Binaena
leyh Bütçe encümeninden soruyorum: Hangi 
Avrupa memleketinde bu usul varsa biz de onu 
kabul edelim. İtalya Hükümetinde Divanı mu
hasebat Meclis namına ifayı vazife eder. Bu he
yeti Meclis intihap eder; kararlan katidir. Gene 
tekrar ediyorum, hiç bir Hükümette böyle usul 
yoktur. Hakkı Tank Beyin vermiş olduğu tak
rir, Meclisçe kabul edilmiştir. Encümene gitme-
sindeki maksat şeklinin değiştirilmesi hakkında 
idi. Hakkı Tank Beyefendinin takririnin kabulü
nü çok rica ediyorum. 

REİS — Reylerini vermeyenler lütfen rey
lerini versinler. 

Mazbata hakkmda bir takrir vardır. Okuya
cağız. Encümenin bir mütaleası var mı? 

MÜKERREM B. (İsparta) — Biz mütaleamı-
zı mazbatada yazdık. 

Yüksek Reisliğe 
Encümenin şimdi okunan mazbatasında sayı

lan sebepler bundan evvel Umumî heyetteki mü
zakerede encümen reisi ve mebus arkadaşlar ta
rafından söylenmiş, Yüksek Meclis bunlara rağ
men maddenin (Şûrayi devlet deavi daireleri) 
tabiri yerine (Divanı muhasebat heyeti umumi-
yesi) tabirinin konulması hakkmdaM takriri 
kabul buyurmuştu. Mazbatada o gün söylenen 
sebeplere hiç bir yeni sebep ilâve edildiği görül
müyor. Şifahî olarak söylenip te kabul edilme
yen sebeplerin yazılı olarak verilmesile yeni bir 
kuvvet kazanması varit olamayacağına güre Yük
sek Meclisin tasvibine iktiran eden teklifin ka
bulünden tabiî bir karar olamayacağını arz ve 
maddenin eski tadil suretile kabulünü teklif ve 
rica ederim. 

Giresun 
Hakkı Tank 

REÎS — Efendim, takrir, mazbataya muha
lif mahiyettedir. Onun için evvelâ takriri reye 
arzediyorum. Takriri nazan dikkate alanlar . . . 
Almayanlar . . . Takrir nazan dikkate alınmış
tır. O halde takriri encümene göndereceğiz. 

BÜTÇE En. REİSİ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Efendim, takrir, (Devlet şûrası) 
tabiri yerine (Divanı muhasebatın umumî heye
tinin) ikamesini teklif ederim, diyor. Her Dev
let şûrası kelimesi yerine, Divanı muhasebat 
umumî heyeti kelimesini, madde okunurken, ilâ
ve ederiz. Bu suretle mesele kalmaz. 

SAÎT AZMİ B. (Kayseri) — Divanı muhase
batın heyeti umumivesi temyiz mercii olacak
tır. Fakat temyiz için müracaat şekli nedir, 
müddeti kaç gündür, bunlar nasıl toplanırlar, 
karar nisabı nedir? Bunlar bu lâyihada yer bul
madıkça böyle bir kelimenin değiştirilmesile 
yine maksat hâsıl olmaz. 

REİS — O halde bir teklif yapraız. 
Bütçe encümeninin yaptığı teklife mukabil 

Sait Azmi Beyefendinin teklifleri vardır, onu 
kâfi görmüyorlar. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Efendim, 
o mesele ayrıdır. Filhakika onu biz mazbatamız
da da söyledik. Umumî heyet nazan itibare 
almadı. Temyize ne yolda müracaat edilecek
tir, usulü nasıl olacaktır diye kanun tedvin 
olunur. O kanun çıkıncaya kadar, Divanı mu
hasebat kanunu kalır veyahut bu maddeler Di
vanın şimdiki kanunundan tefrik edilir. On
lar çıkıncaya kadar temyiz usulü alâhalihi de
vam eder. Bu iki şıktan başka yapılacak yok
tur zannediyorum. 

REİS — Rey toplama muamelesi bitmiştir 
efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bütçe en
cümeninden gösterilen noktai nazarlar kabul 
edilmediğine göre, Divanı muhasebatın bir da
iresinde verilen kararlann temyiz mercii, yine 
Divanı muhasebat içinden teşekkül edecek he
yet olacaktır. Bu, kaziyei muhkeme halinde 
takarrür etmiştir. Bu hususta mütalea yürüt
meyeceğim. Yalnız itiraz etmek ve anlamak is
tediğim nokta şudur: Bundan evvel Hakkı Ta
nk Beyefendi arkadaşımızın verdiği takrir, 
şimdi vermiş olduğu takririn ayni değildir. Bu
radaki takrirde temyiz mercü Divanın heyeti 
umumiyesidir deniliyor. Halbuki bundan ev
velki takririnde, karar veren daire hariç ol
mak üzere, diğer daireler idi. Binaenaleyh bu 
takriri kabul ettiğimiz zaman (Ona atfediyor 
sesleri) ona atfediyor amma, ifadesinde Diva
nın heyeti umumiyesi deniyor. Binaenaleyh 
prensip olarak kabul ettiğimiz şeyin manası, 
Divanı muhasebatın bir dairesi tarafından ve
rilen karann, o daire haricinde kalan dairele
rin heyeti umumiyesi tarafından temyizidir. 

Şimdi arkadaşlar; bu meseleyi bu şekilde 
kabul ettikten sonra yeni bir vaziyet ihdas et
miş oluyoruz: Bu kanunu çıkarmak mı lâzım, 
yoksa Divanı muhasebat kanununu tadil mi lâ
zım? Bu; asla mevzubahs olamaz. Bu kanu
nun çıkması tekarrür etmiştir ve lâzımdır. 
Temyiz heyetinin, işlere nasıl bakacağına dair 
burada, ahkâma ihtiyaç vardır. Sait Azmi Bey 
arkadaşımızın bahsettiği gibi, her hangi bir da
ireden aleyhine karar çıkan zat, bu karara 
karşı ne kadar müddet zarfında temyiz tale
binde bulunacak, bundan sonra taraflara na
sıl tebligat yapılacak, hangi vasıta ile yapıla
cak ve sonra diğer taraf cevap vermek ve al
mak meselesi, temyiz heyetinin bir kararına 
her hangi bir ihbar vukuu halinde bu ihbar ne 
şekilde tashih edilecektir ve iadei muhakemenin 
tayin ve tatbik edileceği hakkında hüküm var
dır ki bunlar usul meselesidir, hakkı temin me
selesidir. Binaenaleyh bir temyiz müessesesi
nin riayete mecbur olduğu ahkâm meselesidir. 
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Bu prensibi kabul ettikten sonra, zarurî ne
ticelerinden olmak üzere usul meselesini va
zetmek için bu lâyihanın bu prensip dairesinde 
tanzimi için encümene havalesi lâzımdır (Adli
ye encümenine sesleri). Neresini tensip eder
seniz. Fakat her halde bunun yapılması lâ
zımdır. 

ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
nasıl ve neyi müzakere ettiğimizi anlıyamryo-
rum. Bi ı takrir verildi, kabul edildi. Bunun 
üzerinde müzakere cereyan ediyor. Anlayamı
yorum nasıl oluyor. Hatta bunun üzerine şi
fahî mütalealar ve teklifler yapılıyor. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
takrire aleyhtarlık etmiyorum. Takrirdeki ar
zuyu temin için ricada bulunuyorum. 

ZİYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Refik 
Şevket Beyefendi daima usulden bahsederler. 
Halbuki şimdi usule gayrimuvafık kürsüde söz 
söylüyorlar. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Koca
eli) — Efendim, divanı muhasebat kanunu üze
rinde Heyeti celilenin tecelli eden reyine göre, 
hakikaten temyiz usullerini gösterir hükümler 
konulması zaruridir. Kanunun ne uzun zaman 
encümenlerde tehirine sebebiyet verecek bir 
şekle sokulması doğrudur, ne de (Şûrayi devlet) 
tâbirleri geçtikçe onun yerine (Divanı muhase
bat heyeti umumiyesi) diyerek tadil etmek doğ
rudur. En doğrusu kanun encümene verilsin. 
Adliye encümeni, bu cihetlere ait temyiz şart
larını tesbit etmek üzere, lâyihanın taallûku 
itibarile, kendisine verilmesini istiyor. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — O halde 
encümende uzun müddet kalmasın, çabuk çık
sın. 

REİS — Sait Azmi Beyin bir takriri var. 
SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Takririmde ben 

de bunları ifade etmek istiyordum. 
REİS — Ne sıfatla, mazbata muharriri sı-

fatile mi? 
SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Hayır efendim. 

Maksat hasıl olmuştur, takririmi geri alıyorum. 

10 — 1/597 numaralı müzayede, ve münakaşa 
kanunu lâı/üıast ve Maliı/e ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

REİS — Kanunun birinci maddesi encümene 
havale edilmişti. Encümen yeni bir madde yaz
mıştır. Heyeti eClileye arzediyorum. 

MADDE 1 — Umumî, mülhak ve hususî büt
çelerle idare edilen daireler namına alma, satma, 
yaptırma, keşfettirme, kiraya verme, kiralama 
ve bunlara benzer diğer işler bu kanunda yazılı 
hükümlere göre yapılır. Ancak bu daire ve mü
esseselerin ve bunlara bağlı mütedavil sermayeli 
teşekküllerin hususî kanunlarındaki hükümlere 
göre blânço ile gösterilmesi lâzım olan ticarî ma
hiyetteki işleri ile sermayenin yansından fazlası 

Devlete ait olan mümessillerin, inşaat ve esaslı 
tamirattan başka işlerinde bu kanun hükümleri
nin tatbiki mecburî değildir. 

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

MADDE 17 — Muvakkat teminat olarak 
şunlar alınır: 

A) Tedavülde olan Türk parası, 
B) (Hükümetçe tayin edilecek bankaların 

şartnamelerde veya mukavelenamede geri veril
mesi şart bulunan müddet ve işe göre tayin edi
lecek bir müddetle verecekleri) teminat mek
tupları, 

C) Kanunu mahsuslarile teminat olarak ka
bulleri tecviz edilen Hazine bono, esham ve tah
villeri, 

D) Posta nakil işlerinde miktar ne olursa ol
sun taahhütlerde birinci derece ve sırada ipotek 
edilmiş gayrimenkuller. 

Bankaların verecekleri muvakkat teminat 
mektuplarından başka teminat akçelerile nakit 
mahiyetindeki evrakın artırma ve eksiltmeye gi
recekler tarafından doğrudan doğruya malsan-
dıklanna yatırılması mecburidir. 

Bunları komisyonlar alamaz. Üzerlerine iha
le yapılanların teminat mektupları ihaleden son
ra malsandıklarma teslim edilir ve üzerlerine 
ihale yapılmayan taliplerin muvakkat teminat
ları hemen geri verilir. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Müsaade eder
seniz, tashih mahiyetinde bir şey arzedeceğim. 

(D) fıkrasındaki (Posta nakil işlerinde mik
tarı ne olursa olsun taahhütlerde birinci derece 
ve sırada ipotek edilmiş gayrimenkuller) diyor. 
Oradaki taahhütten ne anlaşılacaktır. Bir mat
baa düşüklüğü var zannediyorum. Lütfen izah 
buyursunlar. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— İbare (Posta nakil işleri taahhüdünde miktar 
ne olursa olsun) seklinde olacaktır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, bu yeni idaremizin esaslı işlerinden biri de 
bilhassa Devlet tahvilâtı ve bonoları üzerinde 
yapılan muamelelerin gittikçe artmış olduğuna 
istinat eder. Ben gerek Bütçe encümeninin, ge
rek Maliye encümeninin noktai nazarlarını karşı
lıklı olduktan sonra Maliye encümenininkini daha 
sarih ve daha şümullü, hatta Devlet itibarını da
ha ziyade harekete getirir mahiyette gördüm. 
Bütçe encümeni bir formülle «Kanunu mahsus
larile teminat olarak kabulleri tecviz edilen Ha
zine bono, esham ve tahvilleri» diyor. 

Binaenaleyh bizim her hangi bir kanunu çı
karırken, Hazine bono ve tahvillerinin kıymet 
kesbetmesi için, teminat olarak gösterilebilme
si için o kanımda sarahati mahsusaya ihtivaç 
olması lâzımgeliyor, Bütçe encümenine göre. 
Halbuki Maliye encümeninin noktai nazarına 
göre, alelitlak istikrazı dahilî, Ergani demiryo-
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lu istikrazı veya bunlarm evsafında çıkarılacak 

Devlet tahvilleri, Devlet bütçesinden ödenmeleri 
meşrut faizli, 15 seneye kadar vadeli Hazine 
tahvil ve bonoları resülmalinden kalan kısmının 
itibarî kıymeti üzerinden kabul edilir. Her han
gi şey ki, altında Devletin imzasını, taahhü
dünü, tekeffülünü mutazammındır, o imzanın 
seyyaliyeti ve her tarafta bizzat Devlet müesse
seleri tarafından kabul olunması meşrut olma
lıdır, kanunda sarahat bulunsun, bulunmasın. 
Bu, Devlet imzasnın yüksek itibarının tabiî ne
ticesidir. Onun için bendeniz Bütçe encümeninin 
(C) fıkarsı yerine Maliye encümeninin (0) fıkra
sının, kezalik Bütçe encümeni, Maliye encüme
ninin (D) fıkrasını çıkarmıştır. Bu (D) fıkrası 
diyor ki: Hükümetçe tayin edilecek sair millî 
esham ve tahvilât . . . Binaenaleyh itibarı Devle
tin tahtı itirafında bulunan millî müesseseler 
veya her hangi bir müessesenin tahvilâtının ka
bul olunabilmiş olması o müesselerin dahi Dev
let nazarında hayatiyet ve faaliyetini temin et
mek noktasından kendi hesabıma Bütçe encü
meninin tayyettiği ve Maliye encümeninin gös
terdiği noktai nazarın kabulünü çok muvafık 
görüyorum. Onun içindir ki gerek Devlet im
zasını taşıyan tahvilât ve bonoların, gerek Dev
letçe itibarı tasdik edilen millî esham ve tah
vilâta kıymet veren Maliye encümeninin (C) ve 
(D) fıkralarının kabulünü teklif ediyorum. 

BÜTÇE En. REİS VEKÎLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Esham ve tahvilâtın teminat olarak 
kabulü, esham için hiç şüphe yoktur ki bir imti
yazdır. Bütçe encümeni bunu müzakere ederken 
hangi eshamın kabul edileceğini kanunun içe
risine sokmak istememiştir. Bunları kendi ka
nunlarında hangileri kabul edilmiş ise onların 
teminat olarak gösterilmesi lâzımgelecek esham 
ve tahvilât olduğunu kastetmiştir. 

Bu esham ve tahvilât çok mütefavittir. Faiz 
nisbeti mütefavit olan var, itfası uzun seneler 
veya kısa senelere taksim edilmiş olanlar var. Bu 
itibarla bunları toptan alelıtlak esham ve tahvi
lâtın bu müzayede ve münakaşa kanununda mev-
zubahsedilen teminata karşı kabul edilmesi encü-
menimizce muvafık görülmemiştir. Refik Şevket 
Bey arkadaşımız, Hükümetçe tayin edilecek sair 
millî esham ve tahvilât fıkrasının, Bütçe encü
menince tayyedilmiş olduğunu söyleyerek bunun 
da kabulünü istediler. Millî esham ve tahvilât, 
Devlet esham ve tahvilâtından gayri olan 
tahvilâta da bittibi şamil olacaktır. Bu, o 
demektir ki, Türkiyede müesses olan her 
nevi anonim şirketler ve diğer müesseselerin 
çıkarmış oldukları hisse senedatı veya ob-
likasyonlar teminat olarak kabul edilsin. Bu 
hisse senetlerinin ilelebet teminat olarak kabulü 
halinde borsadaki mubayaa kıymetlerinin devam 
edeceğini kim temin edebilir? Teminat usulünün 
ihdasından maksat »nihayet tarafeynden biri 

olan Hükümetin kendisini zarardan vikayesi için 
bir karşılık olmaktır. Bu esham ve tahvilât, 
yani resmî mahiyette olmayan şirketlere ait olan 
esham ve tahvilâtın böyle teminat olarak kabulü 
halinde piyasada vukubulaeak büyük temevvüç-
ler yüzünden Hükümetin menfaati haleldar ola
bilir. O itibarla encümenimiz (D) fıkrasmm ka
bulüne muvafakat etmemiştir. 

SAlT AZMİ B. (Kayseri) — Muhterem ar
kadaşlar, geçen de bilmünasebe arzetmiştim, te
minat mektubunu bankalardan almak hayli müş
kül bir iştir. Bir adam bir taahhüt işine gir
miştir, bunun bir çok gayrimenkülâtı vardır. 
Bunları Devlet namına ipotek eder ve taahhüde 
girişir. Banka mektubunda ise bir çok muamele 
ve masraflar lâzımdır. Bu adamı bu muamele
lerle tazyik etmek doğru değildir. Onun için 
Maliye encümeninin (C) fıkrası muvafıktır. 

Sonra Devlet, kendisi esham çıkarıyor ve bu 
eshamı yine kendi müzayede ve münakaşaların
da kabul etmekten tehaşi ediyor. Bu olur mu? 

Sonra millî esham ve tahvilât meselesi de şu
dur. Borsaya geçmiş Hükümetçe kabul edilmiş 
her hangi bir teşekkülün çıkardığı eshamı mu
vakkat teminat olarak kabul etmemekte mana 
yoktur. Mükerrem Beyefendi, eshamın fiatleri 
düşebilir, düşerse teminat ne olacak, Devlet za
rara girebilir dediler. Bu sualin cevabını bu ka
nun temin etmiştir. Teminat azalırsa tebliğden 
on beş gün sonra bunu tamamlaması için hüküm 
vardır. Binaenaleyh bendeniz Maliye encümeni
nin 17 inci maddesinin Bütçe encümeninin 17 in
ci maddesi yerine müzakere edilmesini rica edi
yor ve bir de takrir veriyorum. Takdir, Heyeti 
Celilenindir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Ben de bu 
takrire iltihak ediyorum, takrir vermiyorum. 

REİS — Bir takrir vardır efendim, reye ar-
zedeceğim efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Bütçe encümeninin 17 inci maddesi yerine 

Maliye encümeninin 17 inci maddesinin müza
kere edilmesini teklif eylerim. 

17 - V -1934 
Kayseri 
S. Azmi 

MALİYE VEKÎLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Efendim, Bütçe encümeninin teklifi bizim için ' 
daha muvafıktır. Hangi tahvillerin kabul edil
mesi lâzımgeleceğini Mükerrem Bey izah etti
ler. Kanunu mahsuslarında gösterilenler kaydi 
muvafıktır. Zira yarm diğer tahviller de çıkara
biliriz. Kanunlarda bu gibi kayitleri koymamı
zın sebebi, teşvikten ibarettir. 

Eğer her hangi bir esham ve tahvilâtı getirip 
te teminat olarak kabul edecek olursak, bu gün
kü vaziyete göre çok tehlikeli bir vaziyet hâsıl 
olmuş olur. Eğer bu vaziyet mutlaka kabul edi-
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lecekse hiç olmazsa Hükümetin teklifinde oldu
ğu gibi % 25 noksanı ile kabul edilsin. 

SAÎT AZMÎ B. (Kayseri) — Hükümetçe ka
bul edilecek kaydi vardır, ihtiyarî bırakılmıştır. 

MALÎYE VEKİLİ FUAT B .( Elâziz ) — 
Hükümetçe kabul edilecek tahvilâtın % 25 ııok-
sanile kabulü teklif edilmiştir. 

MALİYE En. REİSİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Arkadaşlar; 17 inci madde, mu
vakkat teminat olarak hangi kıymetlerin kabul 
edilmesi lâzımgeleceği hususunu müzakere eder
ken biz evvelâ, bu kanunun memleketin hangi 
kazasında az çok tatbik yeri bulacağını düşün
dük. Malûmu âlileri, ticarî muamele yapan ve 
itibar mektubu veren banka şubeleri memleketin 
mahdut yerlerindedir. En g'eniş teşkilâtı olan 
Ziraat bankamrzdır. Onun bile bir çok teşkilâtı, 
ticarî muamele yapmaz. Yalnız ikrazatı ziraiye 
ile iktifa eder; teminat mektubu vermez. Heyeti 
Celilenizin pekâlâ malûmudur ki, memleketin her 
tarafında bu nevi işlere girmek isteyenler için 
para mevcudu geniş değildir. Teminat cihetini 
fazla tazyik edersek, her kazada veyahut bazı 
vilâyet merkezlerinde, mevcut parasını bu işe; 
sermaye olarak ayırmış olduğu parasını bu işe 
koyacak adamlar çok az ve mahduttur. Bir çok 
yerlerde iş adamı vardır; fakat parası azdır. 
Onu da teminata verirse iş için lâzım olan ser
mayeyi bulamaz. Binaenaleyh mahdut olanlar
dan Devlet, zarar eder. Bu itibarla Devletin 
teminat cephesinden bir zararı mucip ol
mayacak şekil ve şeraiti bulmak lâzımdır. 

Evvelâ Hazine taihvillıerinden bahsedeyim. 
Ben zannediyorum ki, Mahiye vekili Beyefen
dinin hatırlarına geldiği gibi, Maliye encüme
ninin fıkrasında; Millî tevekküllerin es(ham„ 
tahvilâtı ba,şa baş kabul edilsin şeklinde değil
dir. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. — Yüzde 15 az
dır, yüzde 25 diyoruz. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla,) — Arzede-
yim efendim. Devlet tahvilâtından mı.ıtlaık ola
rak ne kadar Devlet tahvilatı varsa, bunları bu 
fıkra ile kasdetmedik. Ergani istikrazı tahvi-
lile istikrazı dahilî tahvillerini ve bu evsafta çı
karılacak tahviller dedik. Bir de Devlet bor
cunun tediyesini tazammun eden Hazine bo
nolarıdır. Bunlar her zaman kısa vade ile çı
karılan bonolardır. Bunlar için bir kamunu 
mahsus yapılmaz. Bütçe kanununda bir ma4de 
ille bunlara mezuniyet verilir. Bunların najkit-
ten ne farkı vardır? Bunları naikit gibi niçin 
teminat olarak kabul etmeyelim?. Kanunda 
mevzubahs olan tahviller, yani Devlet Hazine
sinin faiz ve amortismanlarını tediye ettiği 
tahviller, maddenin dairei şümulüne girme
miştir. Buraya dikkat buyurulsun. Millî mü
esseselerin ıhisse senetlerile çıkaracağı tathviî'-
lerden Hükümetin kabul edeceği - diyebili
rim ki, sermayesinin yüzde 99 u Hükümete' ait 

I olan - Emlâk bankasının (b) tertibi hisse sene
di teminat olarak verilir. Burada iki kayit var. 
Birisi, Millî müesseselerden hangilerinin tahvil
leri teminat olaraık alınabilecek. İkinci 
kayit te o tahvilin borsadaki kiymetinden yüz
de 15 noksan olarak kabul edilecök. İşte bu iki 
kayit ile bunu bağlıyoruz. 

Madde, muvakkat teminat maddesidir. Mu
vakkat teminat, kısa bir zaman içinde, zaten 
muayyen bir müddet zarfında nizamnamede ve 
bu kamında yazılı olan maddeler mucibince te
minatı katiyeye inkilâp etmeye mecburdur. İs
ter teminatı muvakkate olsun, ister teminatı 
kafiye olsun, evsafından bir şey kaybederse 
bunu 15 gün zarfında* müteahhit ikmale mecbur
dur. Buraıda hiç bir müşkülât yoktur. BilâMs 
memleketin bir çok taraflarında para azlığı, di
ğer tarafta itibar mektubu verecek banka te
şekküllerinin olmiafması yüzünden mahdut adam
ların bu nevi münakaşaya iştirak etmesi 
Devletin zararını mucip olabilir. Bu maddede 

hiç bir mahzur yoktur. Bendenizoe fazlıa müna
kaşaya lüzum yoktur. Her halde Maliye encü
meninin maddesini kabul buyurursanız mak
sat hâsıl olur (Hay hay sesleri). Çünkü ayni tek
lifte posta, telgraf nakil işleri için bu zarureti 
Hükümet görüyor, düşünüyor, teklif ediyor ve 
encümenler de aynen kabul ediyor. Vanda, Sa
ray kazasmdaki postayı nakletmek için, pos
taya tahvilât ve sair kıymetlerin verilmesine 
İMikân yoktur. Emlâk, »teminat olsun denili
yor. Efendiler, bu kanunla memleketin bele-
diyeleıri, idarei hususiyeleri, devlet vezaifile mü
kellef olan, sermayesi Devlete ait müessesat 
varsa onlar bütün bu kanuna tâbi olacaktır. Bi
naenaleyh bu ciheti tahdit etmek ve münakaşa
ya girecek adamlîarı müşkülâta düşürmek, Dev
letin zararını ımucip olur. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Efendim, kısa izah edeceğim. Hasan Feh
mi Beyefendi, bu (D) fıkrasını izah buyururlar
ken, yalnız Emlâk bankasının tahvillerini mi-

| sal olarak aldılar. Bu gün memleketimizde çok 
kuvvetli tanılan ve yarın ve hatta bu gece kuv
vetinin sıfıra doğru gitmek ihtimali bulunan bir 
çok müesseseler vardır (Gürültüler). Bunlar, 
Hükümetin nazarından kaçmış olabilir, Hükü
met görmemiş olabilir. Size Esnaf bankasını 
misal olarak gösterebilirim. Bu itibarla biz (D) 

fıkrasının kabulüne taraftar olmuyoruz. 
MALİYE En. REİSİ HASAN FEHMİ B. 

(Gümüşane) — Efendim, millî olmak şartile han
gi müessesenin eshamının teminat olarak kabul 
edilebilmesinin tetkik salâhiyetini Hükümete 
bırakıyoruz. Hükümet burada takdirinde yanıl-

! mis olabilir. Fakat memleketin muazzamatı 
umurunu gören Hükümet Heyeti de nihayet in-
sandır, belki hata etmiş olabilir endişesi bende-
nizce vehimdir. Böyle düşünülürse o vakit en 

I korkunç teminat, banka mektubudur. 
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BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar

ta) — Sizin Emlâk bankası misalinize karşı söy
ledim. 

HASAN FEHMÎ B. (Devamla) — Hükümet 
hangi bankalardan gelecek teminat mektubunu 
kabul edeceğini kendisi tayin edecektir. O halde 
hangi millî müessesenin eshamı % 15 noksanile 
kabul edilecektir; Hükümet bunları tayin ede
cektir. 

Arkadaşlar, müzayede ve münakaşa işlerinde 
esham ve tahvilâtın teminat olarak almması ye
ni ortaya konulmuş bir fikir değildir. Bundan 
evvelce de vardı. Emlâki emiriye ve vakfiyenin 
tamir ve inşaatı hakkındaki nizamnamede de 
buna tesadüf edilir. Binaenaleyh yeni bir şey 
değildir. Bilâkis bu madde ile mahzurları berta
raf edilmiştir, çerçevelenmiştir. Sahası daraltıl
mış, Hükümete takdir salâhiyeti bırakılmış ve 
mümkün olduğu kadar zararları tahdide çalışıl
mıştır. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Sait Azmi 
Beyin takriri vardı. Maliye encümeninin 17 nci 
madde olarak yazdığı şeklin müzakeresini isti
yorlar. Bu takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. O 
halde şimdi Maliye encümeninin 17 nci madde
si okunacaktır. 

MADDE 17 — Muvakkat teminat olarak şun
lar alınır: 

A - Tedavülde olan Türk parası, 
B - (Hükümetçe tayin edilecek bankaların 

şartnamelerde veya mukavelenamede geri veril
mesi şart bulunan müddet ve işe göre tayin edi
lecek bir müddetle verecekleri) teminat mek
tupları, 

C - İstikrazı dahilî, Ergani demiryolları is
tikrazı veya bunların evsafında çıkarılacak Dev
let tahvilleri, Devlet bütçesinden ödenmeleri 
meşrut faizli kısa vadeli (on beş seneye kadar) 
Hazine tahvil veya bonolar resülmalinden ka
lan kısmının itibarî kıymeti üzerinden, 

D - Hükümetçe tayin edilecek sair millî es
ham ve tahvilât (Bu esham ve tahvilât muame
leye en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 
noksanile), 

E - Posta nakli işlerinde miktar ne olursa 
olsun ve diğer işlerde beş yüz bin liradan yu
karı olan taahhütlerde birinci derece ve sırada 
ipotek edilmiş gayrimenkuller, 

Bankaların verecekleri muvakkat teminat 
mektuplarından başka teminat akçelerile nakit 
mahiyetindeki evrakın alım satıma girecekler 
tarafından doğrudan doğruya malsandıklanna 
yatırılması mecburidir. Bunları komisyonlar ala
maz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat 
mektupları ihaleden sonra malsandıklanna tes
lim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan talip
lerin muvakkat teminatlan hemen geri verilir. 

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

MADDE 18 — Katî teminat, ihale bedeli üze
rinden on altmcı maddedeki nisbete göre he
sap edilecek miktann iki mislidir ve ihale
den sonra yirmi beşinci maddede gösterilen 
müddet içinde ve mukavelenin imzasile bera
ber verilir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — 50 bin lirayı geçen bütün inşa, 
tesis, tamir işleri için alınmış olan muvâkkat 
teminat, müteahhide, istihkakına karşı verilecek 
paralardan % 10 alıkonularak katî teminat mik
tarına çıkarılır. Keşfin ve mukavelenin dışında 
kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaş-
mış işler için katî teminat artan iş nisbetinde 
artırılır. 

Ancak keşif ve mukavelenin dışmdaki iş be
deli ihale bedelinin muhasebei umumiye kanunu
nun 135 inci maddesi mucibince % 20 sini ge
çerse işbu fazla miktar için yeniden eksiltme 
açılır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
bir noktayı anlamak istiyorum. 18 inci madde
de katî teminatın 25 inci maddede gösterilen 
müddet zarfında verileceği yazılıdır. Yani 15 
gün zarfmda mukavele yapılacak ve katî temi
nat verilecektir. Halbuki bu maddenin birinci 
fıkrasında 50 000 lirayı geçen işlerde muvakkat 
teminatm, müteahhide verilecek paradan % 10 
kesilerek katî teminat miktarına çıkarılacağı ya
zılıdır. Bundan maksat nedir, anlayamıyorum, 
bu iki hükmü birbirine mugayir görüyorum. 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
Şimdi burada bir istisna fıkrası var. 25 inci 
maddede gösterilen müddet içinde katî teminat 
miktarı ikmal edilir. Fakat 50 000 liradan faz
la olan inşaat için % 10 miktarında müteahhide 
verilecek paradan alıkonularak katî teminat ik
mal olunur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Şu halde 
bu fıkra 18 inci maddeye istisnaî bir şekilde ya
zılırsa daha iyi anlaşılır. (Ancak 50 000 lirayı ge
çen işlerde) denilsin. Aksi takdirde iki madde 
arasmda münafat vardır. 

REİS — İhsan Bey, formüle edin. 
BÜTÇE En. M. M. İHSAN B. (Bayazrt) — 

Maddeler iyidir. 
REİS — O halde lütfen söyleyin, zapta geç

sin. (Geçti sesleri). 
SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Geçti 

amma, zaptı kim okuyacak? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey, 

o şekilde tertip için maddenin encümene gitmesi 
lâzımdır. Nihayet bir tertip meselesidir. 

BÜTÇE En. M. M. İHSAN (Bayazıt) — Mü
nafat gömüyoruz. 
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REİS — Şeklini lütfen yazın. 
İHSAN B. — Şekil yoktur efendim, maddele

rin aynen kabulünü istirham ediyorum. 19 uncu 
madde, 18 inci maddeyi itmam ediyor. 50 bin li
radan fazla olan inşaat için ikinci alınan kati 
teminat, müteahhidin istihkakından % 10 kesi
lerek ikmal edilecektir. Yani tevdi olunan işin 
% 7,5 ğu muvakkat teminat olarak alınır. % 7,5 
ğu da katı teminat olarak alınır. 50 bin liradan 
fazla olacak olursa hepsini birden ver demeye
ceğiz. Müteahhidin istihkakından % 10 olarak 
katı teminatı ikmal edeceğiz. İki madde yekdi
ğerine' münafi değildir. 

BEİS — Encümen tarafından verilen bu iza
hatın zapta geçmesini kâfi görüyor sunuz. 

İHSAN B. — Evet kâfidir. 
REİS — Buyurun Refik B. 
REFİK B. (Konya) — Efendim, bu lâyihada 

mevzubahs olan mesailin ehemmiyeti Heyeti 
muhteremenizce tamamile anlaşılmıştır. Bu mü
him hükümlerin arasmda en mühimlerinden bi
ri, 19 uncu maddedir. Maliye encümeni bu 
ehemmiyete büyük bir hassasiyetle temas etmiş
tir. Heyeti muhteremeniz takdir buyurursunuz 
ki kulağımıza gelen bir cok meseleler vardrr. 
Bilhassa büyük inşaat ihalelerinde en ziyade su
iistimali davet eden şeylerden biri de bu madde 
ile verilen salâhiyettir. Mütteahhitler ve bilhas
sa bu islerde çok becerikli olanların yaptık1 "Mi 
şey şu imiş: Evvelâ ilk ihalede; ilk eksiltmece 
kendilerinin bildiği bir sanat dahilinde indir 
mek, ondan sonra da; üzerine aldıktan .sonra < .̂ 
bindirmek. Yani yüzde yirmiye kadar keşif ilâ 
vesi diye arttırmağa ihtiyaç göstermekle doğru
dan doğruya bin bir yoldan yürüyerek bu 
kabilden keşif ilâvesi, keşif ilâvesi diye hat
ta ihale bedelini geçmek suretile bir takım 
suiistimalâta gidildiği herkes tarafından 
işitilmektedir. Maliye encümeni bu mevzuu 
bu noktadan mütalea ederek kâfi derecede te
minata bağlamıştır. Maliye encümeninin bu 
noktadaki mütaleasını çok kuvvetli görüyo
rum. Maliye encümeni mütaleasında diyor ki. 
ilâvei keşif ihale bedelinin % 20 sini geçerse 
Heyeti Vekile kararile yeniden pazarlık sure
tile eksiltmeye arzolunabilir. Amma bu şart şu
na bağlıdır: Aşağıda bir hüküm vardır. Te
mel meselesinde belki bir dereceye kadar he
yeti fenniye hata edebilir. Temel kazmak için. 
Temel bir veya iki üç metre olduğuna göre 
bir derecey kadar inşaat ilâvesine ait mütalea 
kabul olunabilir. Fakat bilhassa gözle görüle
bilir bir takım işler vardır ki fen adamları ta
rafından görülmemesine imkân yoktur. Bina
enaleyh nasıl oluyorda % 20 ye kadar inşaat 
ilâvesi gibi sonradan mütemadiyen artırılıyor? 
işittiğimize göre Ankarada yeni bir inşaat var
dır, orada inşaat ilâvesi, inşaat ilâvesi, in
şaat ilâvesi diye milyonlarca para, ilâvelere 
gitmiştir. Bunun hakkında bir çok şeyler işi

tilmektedir. Bu itibarla Maliye encümeninin 
noktai nazarı yürürse hiç değilse bir derece-

• ye kadar bu gibi kötü yollara gidilmek ihtimali 
azalır ve az çok müeyyideye bağlanmış olur. 

; Binaenaleyh teklif ediyorum; Maliye encüme-
; ninin maddesi müzakere edilsin. Takrir vere-
! ceğim. 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
Müsaade buj^urursanız arkadaşlar, sizi sıkmaz
sam 19 uncu maddeyi okuyacağım: 

MADDE 19 — 50 000 lirayı geçen bütün in
şa, tesis, tamir işleri için alınmış olan muvakkat 
teminat, müteahhide istihkakına karşı verilecek 
paralardan % 10 alıkonularak katı teminat mik
tarına çıkarılır. 

Keşfin ve mukavelenin dışında kalmış, fakat 
yapılması ihaleden sonra kararlaşmış işler için 
kati teminat artan iş nisbetinde artırılır. 

Ancak keşif ve mukavelenin dışındaki iş be
deli, ihale bedelinin muhasebei umumiye kanu
nunun 135 inci maddesi mucibince % 20 sini ge
çerse işbu fazla miktar için yeniden eksiltme 

• açılır. 
i Bu» Maliye encümenile müttefik kaldığımız 
j i'jk fıkraısıdır. Şimdi Maliye encümeninin ka-
i bul ötmediği fıkrayı da okuyayım: 
I Bütün temel işlerinde ihaledeki fiat indirme 
! gög önünde tutularak işin. ehemmiyetli ve acele 
ı oluşuna göre % 20 yi geçerse daihi pazarlık su-
| rctile mukavele miktarını arttırmağa Heyeti 
; Vf.ki1^ salâhiyettardır. 
I Müteahhitle uyuşulmazsa veya ilâve edilecek 
, ki'frıi temel işlerinden başka yerlerde olup be-
; dc ; ; % 20 yi geçerse esas mukavele fesih ve ye-
! nid n bütün iş için eksiltme işi yapılır ve başka 
| bir müteahhide ihale edilirse muvafakati halin-
! de t ;ki müteahhidin o işe yarayan eşya ve leva-
I zirai hakikî bedellerile yeni müteahhide devret-
j tirinr ve eski müteahhide fesiîh sebebile zararı 
| varsa ihale bedelinin % 5 ine kadar tazminat ve-
I rilebilir. 

İkinci ihale birinci müteahhide verildiğinde 
bu mecburiyetler yoktur. Son fıkraya göre mu
kavelelerin fesih ve yeniden fiaşt indirme işi için 
vilâyetlerce Dahiliye vekâletinden müsaade 
alınır. 

Bütçe encümeninin çıkarmış olduğu fıkra 
budur. 

Mesele şudur arkadaşlar, muhasebei umu
miye kanunu ıbir had tayin ediyor. Orada diyor 
ki, Devlet devairi tarafından bir daire inşası 
bir müteahhide verilir ve ihale edilirse, o müteah
hit onu yap&r. Fakat bu ihaleden sonra Hükü
met, ben, sana şu mukavele mucibince bu işi 
ihale ettim, amma, şu, şu ve şu şeyleri fazla ola
rak isterim deyebilir. Burada muhasebei umu
miye kanunu Hükümete % 20 ye kadar hak ver
mektedir. Kanun demiş ki, % 20 ye kadar faz-
lai inşaat talep edebilir. 

Şimdi düşünelim, Hükümetin fen heyeti ken-
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di elindedir. Bir yer inşa ettireceği zaman bu 
günü, yarını düşünereik ne gibi bir bina yaptı-
raıcaksa onun plânını, şartnamesini tanzim ede
rek ona g'öre bu binayı ihale etmesi lâzımgelir. 
Bu mukavele ve şartnameler yapıldıktan sonra 
insanidir, yanlışlıklar olabilir. Fakat bu yanlış
lıklardan dıoliayı umumî muhasebe kanunu faz
la inşaatta % 20 ye kadar bir had tayin etmiş 
ve onjdan fazlasını kabul etmemiştir. 

Şimdi ikinci fıkrada Maliye encümeni di
yor ki : Böyle bir inşaatta., fazla inşaatı % 20, 
% 30, % 40 a çıkarmak ihtiyacı hâsıl olursa ve 
evvelce de bu böyle düşünülmemişse mukavele
yi fesedeceğiz. Peki ama, burada müteahhidin 
ne kabahati var? Müteahhide teminatı muvak
kate deyip almışsınız, teminatı katiye deyip al
mışsınız, mütealhhit yüz binlerce liralık hazır
lıkta bulunmuş, noksanlarını ikmal etmiş, on
dan sonra da ben fazla inşaat istiyorum diye 
mukaveleyi feshedip ve işi. ondan alıp başkası
na vermek doğru mudur? 

BinaGfnaleyh bunu Bütçe encümeniniz mu
vafık görmedi ve umumî muhasebe kanununun 
kabul ettiği % 20 derecesinde bir fazlai in~aat 
kabul etti, ondan fazlasını kabul etmedi. On
dan fazla olursa başka hükümlere tâbi tuttu. 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (G-ümüşa.ue) — Arkadaşlar, hepimin işle
rin daha emin ve daha sağlam esaslara rapte-
dilmesi için söz almağa mecbur oluyoruz. Bel
ki tasdi ediyorum. 

İHSAN B. (Bayazıt) — Ista^fırullah, istifa
de ediyoruz. 

HASAN FEHMİ B. (Devaımla) — Efendim, 
münakaşa işlerinde ve en, mühim bahisler üzerin
deyiz. Bu güne kadar illeti görülen ve neticesi 
hiç bir cepheden muvafık olmayan hâdiseler bu 
maddede çıkmaktadır. Bu. maddenin müzakeresi 
sırasında Maliye müsteşarı Beyefendi encümen
de' bir çok misaller, canlı misaller gösterdi. Ar
kadaşlar, her hangi bir dairenin bütçesinde her 
hangi bir fasla 100 000 lira tahsisat açıyorsunuz 
ve Meclisi Âli biliyor ki filân iş yapılacak, 
100 000 lira lâzımdır ve 100 000 lira tahsisat 
açıyor. Çünkü o işin keşfi 100 000 lira üzerine 
yapılmıştır. Hakikatte o iş 100 000 lira ile ya
pılmıyor, 150 000 le yapılmıyor, basan üç katlı 
olduğu da vakidir. İnşaatın ve münakaşaların 
emniyet, katiyet ve dürüstisi, keşfin tam ola
rak mefbdeden yapılması ve ihalenin de o esasa 
istinat ettirilerek ve tahsisatın da o netice ma
lûm olduktan scnra, Meclisi Âlice tam ve kâ
mil olarak verilmesindedir. Bunu nasıl temin 
edelim? Temel işleri hakikaten görülmez. Ne 
kadar enin ve itina ile bir keşif yapılırsa yapıl
sın, temel işlerinde bir fark vücude gelir. Bu
nun için bu farkı bırakmak lâzımdır. Bunu da 
Maliye encümeni zarurî gördü. Bu güne kadar 
yapılan bu nevi işlerde keşif harici kalan ve 
ilâvei keşfi tekrar inşaat sırasında ilâve edil

mesi iktiza eden işler için devair ne kadar mü
nakaşa açmışsa yenideoı her hangi bir talip bu
lamamıştır. Çünkü tedahül etmiş bir takım va
ziyeti vardır. Malzemesi ve sairesi oradadır. 
Kendisi filen tedahül etmiş bir vaziyet
tedir. Aca,ba hakikaten bu keşfin, noksan 
oluşu mebdede keşfi yapan fen memurlarının 
bir hatası mıdır, yoksa az cok müteahhidin de 
bir sunu taksiri var mıdır? Biliyorsunuz ki, bu 
kaniun inşaat işlerinde ehliyeti fenniyeyi esas tu
tuyor ve müteahhitler kanununda da mimar 
ve mühendis olmayanlar, liyakati fenniyeyi 
haiz vesaik ibraz etmeyenler esasen bu nevi mü
zayede ve münakaşalara giremiyorlar. Bura
da keşifteki eksikliği, noksanlığı, ilâvesi iktiza 
eden işlerde keşfi yapanla beraber müteahhidin 
de malûmatı vardır. Onun da ehliyeti tamam 
olmadıkça bu iş kendisine verileme^. Bu kanun 
buna mânidir; bu iş ekseriya danışıklı, döğü-
şüklü bir vaziyettedir ve bazan da tahsisat cep
hesinden 50 000 liraya, şu iş yapılabilir şeklin
de bir keşif yapılıyor, fakat o iş hakikatte 450 
bin liralık bir iştir. Ondan sonra mütemadiyen 
tahsisat alınıyor. Bu usul, hem bütçe emniyeti, 
hem iş emniyeti, heım Hazine menfaati için ade
ta terbiyevî bir tesir bırakacaktır. Bundan son
ra mühendis ^bilecektir ki 200 bin liraüjrk bir işi 
100 bin liralık bir iş diye ortaya koyunca ve 
sonra şu eksktir, bu eksiktir derse bundan me
sul tutulacaktır. Arzeıttiğim gibi temelden çı
kan yüzde 20 fark bundan müstesnadır. Zaten 
muhasebei umumiye kanunu bunun için yüzde 
20 ye kadar müsaade ediyor, biz de ediyoruz. 
Fakat muhasebei umumiye kanununun yüzde 20 
kadar yaptığı müsaadeler, ilâvei keşif olarak 
tekrar münakaşaya konulan işlerdir. Bununla 
benaber birinci müteahhitten başka diğer bir 
müteahhidin gelip talip olduğu filen vaki değil
dir. Varsa Maliye Vekili işte buradadır, söy
lesinler. 

Biz belki bu işi daha ziyade halletmek için 
keşiflere kıymet verdik ve dürüst hareket eden
leri sıyanjet etmek için icabında .mukaveleyi 
feshedersek müteahhidi evvelin bir kusuru yok
sa ona tazminat vermeği dahi kabul ettik. Bir 
iki meselede veririz amma ondan sonra da iki 
bin meselede de emniyet ve dürüstlüğü temin 
ederiz, Binaenaleyh maddenin olduğu gibi ka
bulünü rica ederim. 

REFİK B. (Konya) — Bu mevzuda Maliye 
Veikili Bevefendivi de dinlemeği arzu ederiz. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. — Maliye encü
meninin mütaleasına iştirak ediyorum. 

REİS — Bir takrir vardır, okunacaktır: 

Yüksek Reisliğe 
Maliye encümeninin 19 uncu maddesinin mü

zakeresini teklif ederim. 
Konya 
Refik 
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REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 19 — 50 000 lirayı geçen bütün in

şa, tesis, tamir işleri için alınmış olan muvak
kat teminat müteahhide istihkakına karşı veri
lecek paralardan % 10 alıkonularak katî teminat 
miktarına çıkarılır. 

Keşfin ve mukavelenin dışında kalmış fakat 
yapılması ihaleden sonra kararlaşmış işler için 
katî teminat artan iş nisbetinde arttırılır. 

Ancak keşif ve mukavelenin dışındaki iş 
bedeli, ihale bedelinin muhasebei umumiye ka
nununun 135 inci maddesi mucibince yüzde yir
misini geçerse yeniden münakaşa açılır. Bü
tün temel işlerinde ihaledeki fiat indirme göz 
önünde tutularak işin ehemmiyetli ve acele 
oluşuna göre % 20 yi geçerse dahi pazarlık 
suretile mukavele miktarını arttırmağa Heye
ti Vekile salâhiyettardır. 

Müteahhitle uyuşulmazsa veya ilâve edile
cek kısım temel işlerinden başka yerlerde olup 
bedeli % 20 yi geçerse esas mukavele fesih ve 
yeniden bütün iş için eksiltme işi yapılır ve 
başka bir müteahhide ihale edilirse muvafaka
ti halinde eski müteahhidin o işe yarayan eş
ya ve levazımı hakikî bedellerile yeni müteah
hide devrettirilir ve eski müteahhide fesih se-
bebile zararı varsa ihale bedelinin % 5 ine ka
dar tazminat verilebilir. 

İkinci ihale birinci müteahhide verildiğin

de bu mecburiyetler yoktur. Son fıkraya göre 
mukavelelerin fesih ve yeniden fiat indirme işi 
için vilâyetlerce Dahiliye vekâletinden müsaade 
almrr. 

REİS — Bir mütalea var mı efendim? Reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Reylerin neticelerini arzediyorum efendim. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Kırallı-

ğı arasında aktedilen baytarı mukavelenamenin 
tasdiki hakkındaki kanuna, kabul etmek suretile, 
(173) zat reye iştirak etmiş ve kanun (173) rey
le kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri arasmda 
8 milyonluk Amerikan dolarlık kredinin tahak
kukuna dair aktolunan protokolün tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına (169) zat rey vermiş 
ve kanun (169) reyle kabul edilmiştir. 

İkamet mukavelenamesi aktedilmeyen Devlet
lerle yapılacak muvakkat mukavelename hkkın-
deki kanuna müzeyyel kanuna (160) zat rey ver
miş ve kanun (160) reyle kabul edilmiştir. 

Barut ve mevaddı infilâkıye ve av ve revol
ver fişekleri ve av mühimmatı şirketlerine öde
necek paraların tediye şekline dair olan kanuna 
(180) zat rey vermiş ve kanun (180) reyle ka
bul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 17 

ı>o<i 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bukjaristaıı kırallıfjı arasında aktedilen baytarı mu
kavelenamenin tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin netieesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 173 

Kabul edenler : 173 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 142 
Münhall er : 2 

/ Kabul edenler J 

Mollaoğlu Cemal B. 
Aksaray 

Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
EsatB. 

Nafiz B, 
Ankara 

Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Rifat B. 

Antalya 
Numan B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin 
İbrahim Yürük B. 

Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

B. 

1 4 6 -
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Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bay azıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
îsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karanlomet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayrı B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Oazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

'Giresun 
ihsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

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

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Knramursal B 

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

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

Kars 
Faik B. ' ' 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

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

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

Sait Azmi B. 
Kırklareli 

Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

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

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

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Ömer Davut B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tabir B. 

M araş 
Abdülkadîr B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rrza B. 

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

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

Muş 
Hasan Reşit B. 

Ordu 
Ahmet Ihsın B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB . 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Kardhisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. . 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

147 
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Yozgat 

Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. Zan<]uldul; 

Esat B. 
Hasan B. 
Fifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
ITİlnıi B. 

Afyon Kar ah işar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail HakkrB. (Mezun 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hal it Ferit B. (Mezun) 
Hasan Yakup B. 
Muslininin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Of. Nazif'i Şerif B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (f. A.) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B 
Enver B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

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

Şükrü B. 
Burdur 

Hal i t B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (R. V. ) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
Münir B. 
Nabi Riza B. (Mezun) 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Neeip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

El aziz 
Fuat B. (V.) 
Hasan Tahsin P>. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Arım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 

Eskişehir 
fa fer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzrm B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmıit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haindi B. ( Me
zun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 
Taşar B. 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdı B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Ali RizaB, 
Dr. Suat B. 
Muhtar B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa B. (Mezun) 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 

Naşit Hakiki B. 
Recep B. 

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

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabrı B. 
Turo-ut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

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

Muğla 
Yunus Nadi B 

Muş 
Kıheoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. (Mezun) 
Hali t V». (Mezun) 

Ordu 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 

Rize 
Esat B. (Mezun) 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Maihmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
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Tekirdağ 

Cemil B. 
Tokat 

Mustafa Vasfi B. 
Nâzrm B. 

Süreyya Tevfik B. 
Trabzon 

Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
M em et Emin B. (Mezun.) 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Yahya Kemal B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Halil B. 
TCn«»ıp B. 

Türkiye (Uimhııriyeli ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı hükümetleri 
arasında 8 milyon dolarlık kredinin tahakkukuna dair aktoluııan protokolün 

tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 
Haydar B. 
İzzet Uta B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 

Az* 
Reye iştirak e 

ı adedi : 317 
'denler : 169 

Kabul edenler : 169 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 146 
Münhaller : 2 

/ Kabul 

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

Bayazıt 
İhsan B. 

Bolu 
Ur. Emin Cemal B. 
tsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. (R. V.) 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

edenler ] 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
tsmet B. 

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

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

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

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
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Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

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

Kars 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

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

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Serdar Ahmet Bâ 
Kocaeli 

AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
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. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacryunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şeoin Karahİsar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfı Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Ali Münif B, 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Me
zun) 

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

Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

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

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 

Enver B. 
İsmail Hakkı B. 
Kazım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(1. A.) 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim Bs 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (R. V. ) 
Rüştü B. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

1 5 0 -
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Çorum 

Münir B. 
Nabi Rıza B. (Mezun) 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

• Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 

Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etern B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 
Dr. Suat B. 
Muhtar B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
AM Fuat Pş. 
Mustafa B (Mezun) 
Naim Hazim B. 
Sırn B. 

Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşdt Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

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

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Alamet Vefık Bs 
Faik B. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Uizd 
Esat B. (Mezun) 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sıva* 
İsmail Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

Tekirdağ 
Cemil Bs 
Faik B. ] 

Tokat 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfîik B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Vrfa 
AM Saip B. 
Memet Emin B. (Me
zun) 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

».) 
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İkamet mukavelesi aktcdilmeyen Devletlerle yapılacak muvakkat mukavele 

hakkındaki müzeyyel kanuna verilen reylerin neticesi 
( Nisap yoktur ) 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

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

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
160 
160 

0 
0 

155 
2 

/ Kabul edenler J 

Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayrı B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
Ilışan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İl »rahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

îzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

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

Kars 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

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

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

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

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

Konya 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Ömer Davut B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
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Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Haraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
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. 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Me
zun) 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. (Mezun) 
Hasan Yakup B 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (1. Â.) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Dr. Asım B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Tahsin B. (Mezun) 
Balıkesir 

Ali Şuuri B. 
Enver B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. Â.) 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
îbrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (Rs. V.) 
Rüştü B. 

ibrahim Alâettin B. 
Sivas 

Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
îsnıail B. 
Sadri Maksuda B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
îsmet B. 
Münir B. 
Nabi Riza B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâ i B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakır B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fuat B. (V.) 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 

Nafi Atuf B. 
Eskişehir 

Cafer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kdıç Ali B. 
Nuri B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. ( Me
zun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
I [asan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâzım Pş. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 
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Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(V,) 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittir. Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B 
Muhtar B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 

Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. (Mezun) 
Naim Hazım B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 
Recep B. 

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

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sahri B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (î. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B 

Niğde 
Alı met Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. (Mezun) 
Hal it B. (Mezun) 

Ordu 
Âli Canip B. 

Rize 
Esat B. (Mezun) 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ismail Memat B. 
(Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
RaihmiB. (Mezun) 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
M'em et Emin B. (Mezun) 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yalıya Kemal B. 

Zonguldak 
Ceiâl Sahır B. 
Halil B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Barut ve mevaddı infilakı ye ve av ve rovelver fişekleri ve av mühimmatı 
şirketlerine ödenecek paraların tediye sekline dair kamına verilen 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir). 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 
Haydar B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 180 

Kabul edenler : 180 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 135 
Münhaller •: 2 

/ Kabul edenler J 

îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 

Muslihittin Abdullah B 
Rifat B. 

Antalya 
Numan B. 
Haydar B. 
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Artvin 

Memet Ali B. 
Aydın 

Fuat Şahin B. 
Balıkesir 

Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
îsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B, 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
NaciPş. 

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

Çankırı 
Rıfat B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Emin A«lajı B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf Bs 

DiyarbeJHr 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. | 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Ereurum 
Asnn B. 
A*te B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Naü Atnf B, 
Necip Asnn B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi AnUp 
Reşit B. 
Şahin B. 

Oiresun 
Münir B. 
Şevket B. 

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

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Bana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
MitatB. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

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

Kars 
Faik B. 
Muhittin Pş. 1 
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1 Ömer Kâmil B. 
Kastamonu 

Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

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

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

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naiım Hazim B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

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

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B . 
Memet B. 
NuriB. 1 

> 5 -

1 Mardin 
Ali Rıza B. 

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

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

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Aiimet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Bize 
! Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. *' 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asran B. 
Memet Hacryunus B. 
Ruşeni B, 
Zühtü B. 

8inop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

8was 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahİsar 
İsmail B. 
Sadri Maksuda B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 



Fa tin B. 
Halil Nihat B. 
Nelrizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

1 : 52 17-5 
ürfa 

Behçet B. 
Van 

Hakkı B. 

•1934 C : 1 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 
Süleyman Sim B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Mezun) 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(B. C.) 
Halit Ferit B. (Mezun; 
Hasan Yakup B. 
Şakır B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Asım B . 

Aııdın 
Adnan B. 
Di*. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
K "\ Şuur i B. 
Enver B. 
İsmail Hakkı B. 
Kazım Pş. (M. R.) 

Bay azıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B . 

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

Şükrü B. 
Burdur 

Halit B. 
Bursa 

Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (R. V. ) 
Rüştü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
Münir B. 
Na-bi R'iA-d B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zokâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakır B. 
Şeref B. 

FAâziz 
Fuat B. (V.) 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Emıin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haindi B. (Me 
zun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimeoz B. 
Yaşar B. 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celal B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmaıızade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B.(V.) 

Kars 
Baha Tali B. 
Meni et Nazif B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 
Dr. Suat B. 
'Muhtar B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 

Kırklareh 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa B (Mezun) 

Sırrı B. 
Kütahya 

Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 
Recep B. 

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

Manisa 
Hifomet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

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

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ali Canip B. 

Bize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Etem B. 

Siirt 
Halil HuUri B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

1 5 6 -



Stvas 
İsmail Memet B. 
(Mezun) 
Neemettin Sadık B. 
Raıhrai B. (Mezun) 

Tekirdağ 
Cemil B, 

I : 5 2 1 7 - 5 - 1 9 3 4 C : 1 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
AH Saip B. 
Memet Emin B. (Mezun 
Refet B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Yahya Kemal B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 



T. B. M. M. Matbaam 



Sıra No 146 
Belediye kanununun 159 uncu maddesinin tefsiri hakkında 
3/421 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve belediye kanunu 

muvakkat encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 5 III 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı. 6/682 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Belediye kanununun 159 uncu maddesinin tefsiri hakkında Dahiliye Vekilliğinden yazılan 
22-11-934 tarih ve 90/9 sayılı tezkere sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile bitirilmesine Yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Dahiliye vekilliği M. İ. U. Müdürlüğü 90/9-sayılı ve 22-11-934 tezkere suretidir 
Başvekâleti Olileye 

Belediye kanununun 159 uncu maddesinde belediye sınırı içinde sahipsiz arazi mahiyetin
deki seyrengâh, çayır mera, koruluk ve bataklıkların ve belediye marifetile deniz, nehir ve 
gölden doldurulmuş olan yerlerin ve yıkılmış kale ve kulelerin metruk arsaları ve enkazının 
tasarruf ve idare ve nazareti kâffei hukuk ve vecaibile ve varidatile birlikçe belediyelere devro-
lunacağı tasrih edilmiştir. 

Maliye vekâletince belediye kanununun mezkûr maddesinde bahsolunan mahallerden deniz, 
göl ve nehirlerden doldurulmuş olan yerlerle, belediye marifetile kurutulmuş bataklıkların ve 
yıkılmış kale ve kulelerin metruk arsalarında belediyelere bilâ kayd ve şart tasarruf ve sey-
rangâhlarda yalnız idare ve diğer mahallerde ise ancak nazaret hakkını haiz olabilecekleri 
mütaleasile birinci kısımdan maadasının belediyeler namına tapuya rabtedilmeyeceği dermeyan 
olunmaktadır. 

Halbuki 159 uncu madde bu gibi yerlerin kâffei hukuk ve vecaibile ve varidatile bir
likte belediyelere devrolunacağını tasrih etmiştir. Bu esasa göre sahipsiz mahiyyette olan bu 
yerler belediyenin hükmî şahsiyetinin tasarrufu altına girmesi icap etmektedir. Belediyelere 
devrolunan bu yerlere evvelce her hangi bir aynı hak teallûk ediyorsa bu haklar mahfuz olup 
tapu sicillinde gösterilmek icap eder. Çünkü kanunu medenî, umumî hükümlerine göre ancak 
tapuya tescil edilen ayni haklara riayet zarureti bulunacağı cihetle Maliye Vekâletinin tasarruf 
kelimesinden anladığı mutlakiyet manası varit değildir. 

Binaenaleyh mezkûr maddedeki yerlerin belediyeler namına tapuya raptedilmesi icap etmek
tedir. Keyfiyetin Yüksek Meclisçe tetkikile maddei kanuniyenin tefsirine müsaadei devletlerini 
arz ve rica ederim efendim. 
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Belediye kanunu muvakkat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Belediye kanunu 

muvakkat encümeni 10 • V -193-1 
Karar No. 2 i 

Esas No. 3/421 
Yüksek Reisliğe 

Belediye kanununun 159 uncu maddesinin 
tefsiri talebini havi 5 - I I I -1934 tarih ve 6/682 
n/umaralı Başvekâlet tezkeresi encümenimizin 
29 - IV -1934 tarihli toplantısında okundu. 

Belediye kanununun 159 uncu maddesi ile 
(Belediye sının içinde sahipsiz arazi mahiyetin
deki seyraııgâh, harman yeri, çayır, mera, ko
ruluk ve bataklıkların ve belediye tmarifetile de
niz, nehir ve gölden doldurulmuş olan yerlerin 
ve yıkılmış kale ve kulelerin metruk arsaların 
ve enkazının tasarruf, idare ve nezareti kâffei 
hukuk ve vecailbi ve varidatı ile belediyelere de
vir) olunmuş ise de Maliye vekâletince beledi
yelerin tasarruf hakkı yalnız maddede yazılı 
emvalden kale ve kulelerin enkazile arsalarına 
ve belediye marifetile 'doldurulmuş yerlere has
redilerek seyrangâh için belediyelerin ancak 
nezaret, diğerleri için de yalnız idare ile mü
kellef oldukları ileri sürüldüğünden kanunda 
mutlak olarak zikredilen tasarruf hakkının dev-
rolunan emval üzerindeki şümulü noktasında 
mütehaddis ihtilâfın tef siren halli istenildiği gö
rülerek Maliye ve Dahiliye vekâletlerinden ge
len memurlaınn huzur ve izahatile icabı konu
şuldu. 

(Tasarruf, idare ve nezaret) tabirlerinin yuka
rıda tadat olunan mallara indî bir şekilde atfile 
mahdut manalar çıkarmağa maddenin sarih ifa

desi asla .müsait görülmemiştir. 
Bundan ba^ka belediyelere devrolunau İm 

emval üzerindeki tasarruf hakkının şümulü bir 
taraftan o mallara taallûk eden ve maddede sa
rahaten zikrolunan (hukuk ve veeaip) ile diğer 
taraftan beldelerin imar ve tezyini, belde hal
kının sıhhat, selâmet, refah ve intizamı hayatı yo
lunda kanunun belediyelere tahmil eylediği ve-
zaif icaplarile tahdit edilmiş olduğundan dev-
rolunan malların hususî vaziyetlerine ve her bel
denin ihtiyaç ve şeraitine göre tasarruf hakkının 
beldeden beldeye ve maldan mala muhtelif te
zahürleri bir emri tabiî ve bu itibarla da mad
dedeki (idare ve nezaret) tabirinin kaydi vu-
kııî mahiyeti de aşikârdır. 

Hulâsa tasarruf hakkını bahse mevzu madde 
ile 'belediyelere devrolunaın bütün emvale şümu
lü sarahaten anlaşılmakta, olduğu cihetle mad
denin tefsire muhtaç bulunmadığı tezekkür edi
lerek Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üze
re evrakın Yüksek Reisliğe takdimine karar 
verildi. 

B. K. M. E. Reisi M. M. Kâ. 
Antalya Kütahya 
Basılı Hakkı 

Aza Aza Aza Aza 
ELâziz Ordu Kırşehir Zonguldak 

Fuat Ziya Ahmet İhsan Serdar Bifat 



Sıra No 150 
Devlet demiryolları ve limanları idaresinin 1930 senesi son 
hesabına ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/455 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezke
resile Devlet demiryolları ve limanları umum müdürlüğünün 

1930 senesi son hesabı hakkında 1/793 numaralı kanun 
lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

Devlet demiryolları ve limanlan idaresinin 1930 senesi son hesabına ait mutabakat beyan
namesinin takdim kılındığı hakkında 3/455 numaralı Divanı muhasebat riyaseti 

tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 2-V-1934 

U. 44249 
fi. 76 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet Demiryolları ve Limanları idaresinin 930 senesi katî hesabına ait olarak Divanca 
tanzim edilen beyanname ile müteferri cetvelleri leffen arz ve takdim kılınmıştır efendim. 

D. M. Reisi 
Seyfi 

Beyanname 
Devlet demiryolları ve limanlan idaresinin 930 senesi katî hesabı Nafıa vekâletinin 23-V-933 

tarih ve 13592 numaralı tezkeresile gönderilmekle muhasiplerin Divanı Muhasebatça tetkik 
ve muhakeme edilmiş olan idare hesaplarile karşılaştırılarak tamamen mutabık görülmüş olmakla 
katî hesapta gösterilen rakamların kabule şayan olduğunu arzeyleriz. 

Birinci Reis 
Seyfi 

Aza 
Basri 

Aza 
Nazmi 

D. l Reisi 
Faik 

Aza 
Ziya 

Aza 
Emin Rıfat 

D. 2 Reisi 
Abidin 

Aza 
M. İhsan 

Aza 

D. 3 Reisi 
fi. Âlim 

Aza 
Mi'ıeyyet 

Aza 

Aza 
Fevzi 

Aza 
Rahmi 

AZ2L 

Celil 

Aza 
Kâmil 

Müddeiumumi 
Emin 
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Devlet demiryolları ve limanlan umum müdürlüğünün 1930 senesi son hesabı hakkında 1/793 

numaralı kanun lâyihası 

T C. 
Başvekâlet 22-X-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3043 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Nafıa Vekilliğince hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetince 16-X-933 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 1930 senesi bütçesine ait 
katî hftsap kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğü 1930 senesi hesabı katisi esbabı mucibe lâyihası 

1042 numaralı kanunun 45 inci maddesi mucibince hazırlanan 1930 malî senesi katî hesap kanun 
projesi aşağıdaki kısımlardan terekküp etmektedir: 

1 - Katî hesap kanun projesi, 
2 - Masraf hesabı katî cetveli, (A cetveli), 
3 - Varidat hesabı katî cetveli (B cetveli) 
4 - İdarî nakliyat hesabı, 
5 - 1930 senesi bütçe sarfiyat müfredat cetveli, 
6 - İşletme hesabı, 
7 - Tesisatı iptidaiye hesabı, 
8 - Blânço. 
1930 senesi sarfiyatı (57 117 412 91) lira olup umumî idare işletmeler ve inşaat kısımlarından 

terekküp etmektedir. 
Umumî idare: 
1930 senesinde umumî idare için verilen tahsisat miktarı (718 000) lira olup (633 241 79) lirası sarf 

ve mütebaki (84 758 21) lirası imha edilmiştir. 
Umumî idare inşaat ve işletme idarelerinin vazifelerini ifa ettiğinden dolayı masrafı da Vekiller 

Heyetince musaddak hesap talimatına müsteniden işletme ve inşaata mütenasiben taksim olunmuş ve 
kanuna merbut işletme ve tesisatı iptidaiye hesapları bu hisseleri muhtevi olarak tanzim edilmiştir. 

işletmeler: 
1930 senesi bütçesi ile işletmeler için verilen tahsisat (11 835 000) lira olup yapılan sarfiyat ise 

(11 502 054 74) liradır. Verilen tahsisata nazaran (332 945 26) lira tahsisat iptal edilmiştir. Yapılan 
masrafın vasatî işletme tulüne taksimi halinde beher kilometre hat işletmesinin idaremize (3 875 00) 
liraya mal olduğunu göstermektedir. Halbuki bu miktar geçen sone (4 206) lira idi. Bu fark ta 
gösterir ki, 1930 malî senesi için lıatların uzamasına rağmen teşkilât tevsi edilmemiş ve işletmede 
mümkün olan tasarrufların icrası gayesi ehemini yeti e göz önünde tutulmuştur. 

1930 senesinde işletmeye açılan hatlar şunlardır: 
Şarkışla - Sivas hacından 91 Km. Filyos - Balıkısık kısmında 71 Km. Değirmisaz - Balıkesir kıs

mından 162 Km. Gölbaşı - Malatya kısmımdan HOKuı. ve Zile - Kunduz kısmından da 61 Km. ceman 
(495) .kilometre. 
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1930 senesi zarfında işletmede bulunan hatlarm vasatı kilometre tulü aşağıda gösterilmiştir: 

Anadolu 'hattı 
Bağdat kısmı 
Mersin - Adana 
Ankara - Sivas 
Kütahya - Balıkesir 
Fevzipaşa - Diyarbekir 
Irmaık - Çankırı 
Samsun - Sivas 
Erzurum - Sarıkamış 

1032 
346 
68 

579 
91 

166 
65 

265 
356 

2968 
1929 senesinde vasati işletme tulü (2613) kilometre olduğuna nazaran 1930 senesinde işletme tu

lünün takriben % 12 nisbetinde tezayüt ettiği görülmektedir. 
Demiryollarının ticarî vaziyetinin miyarı olan emsal meselesine gelince: 
Her yüz lira varidata mukabil yapılan sarfiyat miktarını gösteren demiryollarnnız emsalinin 

aşağıda gösterildiği veçhile 1930 senesinde 82,26 oluşu 1929 senesinde işletme emsali olan (74,72 ye) 
nisbetle fazla görülüyorsa da 'bu fazlalık kısmen otomobil ve otobüs rekabetinin başlamış olma-
sümdan ve kısmen de yeni hatlarm verimsizliğinden ve binaenaleyh varidatın azlığından neşet et
mektedir. 

Şebekenin yeni ve eski hatlardan ve bir kısmının da henüz iltisakı temin edilmemiş münfe
rit işletmelerden mürekkep olduğu nazan itibare alınırsa esasen işletme şeraitinde de tabiî âmil
lerin mevcut olmadığı görülür. Yeni hatların ancak önümüzdeki seneler zarfında memleket ik
tisadiyatı üzerinde iyi tesirlerini göstermesini beklemek zarurî olduğuna göre işletme emsalimizin 
verdiği neticeyi mümasil Avrupa memleketlerine kıyas ederek te memnuniyetle telâkki etmek icap 
eder. 

Emsal itibarile kârlı görünen demiryollarnnız blânçosunu zararla kapanması meselesine ge
lince : 

Devletçe satın alınan Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana hatları ile Haydarpaşa limanının 
mubayaa taksitlerinin karü zarar hesabında yer alması tecdit ve itfa sermayelerini karşılayacak 
nisbette kâr temin edilememesi ve diğer senelere ait zararların seneden seneye devretmesinden ile
ri gelmektedir. 

1930 senesinde işletme emsali 

Masraf Varidat Emsal 

Bitişik hatlar 10 036 265 40 12 8 4 4 245 94 72 09 
Samsun-Sivas 877 748 54 579 672 74 151 00 
Erzurum - Sarıkamış 588 040 80 240 748 05 244 00 

1 1 5 0 2 0 5 4 74 13 664 666 73 82 26 

Bütçenin üçüncü kısmmı teşkil eden iptidaî tesisat kısınma gelince: 
1930 malî senesi için bütçeye konan tahsisatın miktarı (40 570 000) lira olup işbu miktar büt

çe kanununun 4 üncü maddesi ile verilen salâhiyetten istifade edilerek (4 500 000) lira ilâvesile 
(45 070 000) liraya iblâğ edilmiştir. 

1930 senesi zarfında yapılan sarfiyat (44 982 116.38) lira olup verilen tahsisata nazaran 
(87 883.62) lira iptal edilmiştir. 

1930 senesindeki inşaat faaliyetleri: 
tpkoya ihale edilen kısımlardan Kütahya - Balıkesir kısmı 1930 senesinde ikmal edilmiş bir vazi

yete gelmiştir. Ancak 21 inci tünelin çö'kmesi yüzünden yeniden çabşma mecburiyetleri hat tm bu 
sene zarfında işletmeye devrine anâni olmuştur. 



Ulukışla kısmına gelince; hatt ın inşaatı Ulukışla'dan itibaren 99 uncu Km. ye kadar gelmiş ve 
fakajt Almanyada Bankalar sindikası tarafından 15 - VI -1927 tarihli malî mukavele ile Doribank 
mehdinde açılan kredilerin bitmesi yüzünden faaliyet orada bırakılmış ve bilâhare 'bu hat Kayseri 
atelyesi inşaatını deruhte ©den (Fox Brothers) şirketi trafmdan taahhüt edilmiştir. 

Nohap tarafından inşası taahhüt edilen (kısımlardan şimal hattında Ça^kırıya kadar olan kıs
mın tesviyei türabiye ve ferşiyatı ikm,al edilmiş vaziyette idi. Filyos cihetindeki inşaat ise Ba-
bkısıktan Bolkış istikametine doğru ilerlemekte ve Karabük tünelinin ilk ihzaratı yapılmakta idi. 
Cenup istikametinde GKilbaşı - Malatya kısmı inşaatı ikmal edilmiş ve mezkûr kısım 15 - III -1931 de 
işletmeye açılmıştır. Malatya - Fırat kısmının ise tesviyesine devam edilmiş ve yapılacak köprü 
için muzayik hava makinesi getirilmiştir. 

îşibu malî sene zarfında 6 -VIII -1930 tarihinde (9 990 474) dolarlık inşaat malzemesi için Al
man sanayi ıkonsorsiyomu ile bir mukavele aktedilmiştir, 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 13 - V -1934 

Karar No. 5 
Esas No. 1/793, 3/455 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları idarei umu-
miyesiııin 1930 malî senesi hesabı katisi hakkın
da Başvekâleti Celilenin 22 - X - 1933 tarihli 
ve 6/3043 numaralı tezkeresile teklif olunan ka
nun lâyihası bu bapta Divanı muhasebatça ha
zırlanan mutabakat beyannamesile birlikte mü
zakere ve cetveller üzerinde tetkikat ve tatbikat 
ifa edildi. 

Muhassasat 
1930 senesi bütçesile verilen 53 123 000 lira 

tahsisata bütçe kanununun 4 üncü maddesindeki 
mezuniyete istinaden bütçenin 11 nci inşaat fas
lına ilâve edilen 4 500 000 liranın da zammile 
tahsisat yekûnu 57 623 000 liraya baliğ olmuş 
ve bu miktar dairesi hesabile mutabakat beyan
namesine muvafık bulunmuştur ve merbut cet
vel o suretle tanzim edilmiştir. 

Tediyat 
Dairesi hesabında yazılı olan 57 117 412 lira 

91 kuruş tediyat miktarı fasıl ve yekûn itibari-
le Divanı muhasebat beyannamesindeki mikta

ra muvafık bulunmuş ve merbut cetvelde tediyat 
miktarı da o suretle tesbit edilmiştir. 

Varidat 
Dairesi hesabında ve mutabakat beyanname

sinde varidat miktarı yekdiğerine tamamen uy-
gun olarak 54 962 249 lira 48 kuruş olarak ya
zılı bulunmuş ve merbut cetvelde o suretle tes
bit ve irae edilmiştir. 

Bu bapta tanzim olunan kanun lâyihası ve 
merbut cetveller heyeti umumiyenin yüksek tas
vibine arzolunur . 

Divanı muhasebat E. R. M. M. Kâ. 
Niğde Kırşehir Yozgat 
Faik 

Aza Aza Aza 
Çankırı istanbul izmir 

Rifat Hayrullah Hüsnü 
Aza Aza Aza 

Kayseri Giresun Samsun 
Osman A. Şevket Buseni 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresi 1930 katî hesap kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları umumî ida
resinin 1930 malî senesi masrafı merbut (A) cet
velinde gösterildiği üzere (57117 412,91) liradır. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene va
ridatı merbut (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(54 962 249,48) liradrr. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfolunamayrp 
(A) cetvelinde ait olduğu sütunda gösterilen 
(505 587,09) lira tahsisat bakiyesi iptal olun
muştur. 

MADDE 4 — Devlet demiryolları ve liman
lan umumî idaresinin merbut blânço, kar ve sa
rar, işletme ve iptidaî tesisat hesaplan tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafra vekilleri memurdur. 

16-X-1933 
Bş.V. Ad.V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 
Ha..V. Mal. V. V. Mİ V. V. Na. V. 

Hilmi Dr. Refik Hilmi 
îk. V. S. I. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresinin 1930 malî senesi hesabı katî 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Devlet demiryollan ve liman

lan umumî idaresinin 193Ö malî senesi masrafı 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
57 117 412 lira 91 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene va
ridatı merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 54 962 249 lira 48 kuruştur, 

MADDE 3 — Tahsisatından sarfolunmayıp 
(A) işaretli cetvelin sütunu mahsusunda göste
rilen 505 587 lira 9 kuruş muhassasat bakiyesi 
iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra* 
ya Nafıa vekili memurdur* 



F. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

F. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

Ücret 

tahsisatın nevi 

ve yevmiyeler 
Memurin ikramiyesi 
İdare masrafları 
Mütenevvi masraflar 
Ücret ve yevmiyeler 
İkramiye 
İdare masrafları 
İşletme masrafları 
Sigorta ücreti ve sermayesi 
İnşaat merkez dairesi ücret 
ve yevmiyeleri 
İnşaat 
Anadolu - Mersin - Tarsus-
Adana hatları ve Haydar-
paşa liman ve rıhtım mu
bayaa taksiti 
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A-CETVELİ 

Tahsisat 
Lira 

510 000 
20 000 

108 000 
80 000 

4 550 000 
200 000 
990 000 

6 045 000 
50 000 

200 000 
41 670 000 

3 200 000 
57 623 000 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

00 
00 

4 

6 

41 

3 
57 

B - CETVELÎ 

Varidatın nevi 

İşletme 
Yolcu 
Ağırlık 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Tahmil ve ihraç 
Ardiye 
Kantariye 
Müteferrik hasılat 
Sıhhiye tevkifatı 
Derince limanı hasılatı 
Haydarpaşa liman ve rıhtım varidatı 
Mukaveleleri mucibince inşaat grupla
rınca ve müteahhitlerce açılan ve açıla
cak olan kredi 
Umumî bütçeden muhassas mebaliğ 

Tediyat 
Lira 

452 165 
16 000 
86 179 
78 896 

313 565 
180 778 
921 211 
036 498 

50 000 

119 601 
662 515 

200 000 
117 412 

K. 
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00 
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98 
60 
59 
57 
00 
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12 

00 
91 

930 senesi bütçe-
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5 

9 

8 
27 

sinde yazılı 
nuhammenat 

Lira 

166 000 
365 000 
647 000 
095 000 

89 200 
18 000 
55 800 

249 000 
135 000 

80 000 
600 000 

830 000 
900 000 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

İptal olunan 
Tahsisat 

Lira 

57 834 
4 000 

21 820 
1 103 

236 434 
19 221 
68 788 

3 501 
0 

80 398 
7 484 

0 
505 587 

Tahsilat 
Lira 

4 804 407 
209 900 
619 553 

7 235 301 
425 555 

2 351 
65 002 

876 424 
176 068 

72 147 
354 698 

12 220 838 
27 900 000 

K. 
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00 
63 
01 
02 
40 
41 
43 
00 

74 
88 

00 
09 

K. 

14 
61 
35 
25 
75 
39 
43 
38 
16 
75 
92 

35 
00 

53 230 000 00 54 962 249 48 



Sıra Ne 147 
Diyarbekir mebusu Zekâi Beyin, Arzuhal encümeninin 
4-III-1934 tarih ve 116 numaralı kararının Umumî Heyette 
müzakeresine dair 4/70 numaralı takriri ve mezkûr 

encümen mazbatası 

B. M. M. Riyaseti yüksek makamma 

Mülga 10. (Kara papak) aşireti alayı kumandanı aşiretten mahsup şahadetnamesiz hacı Mahmut-
oğlu Kahraman Lûtfi Beye tekaüt maaşı taihsisi hakkındaki B. M. M. Arzuhal encümeninin 
4 - III - 934 tarih ve 116 numaralı kararı 6 mart 1328 tarihli .aşiret nizamnamesinin 55, 81 madde
leri a'hkâmına mugayir olduğundan keyfiyetin Heyeti Umumiyede müzakeresini arz ve teklif eyle
rim efendim. 10-IV-934 

Diyarbekir mebusu 
Zekâi 

Arzuhal encümeni mazbatam 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 12 - V -19.93 

Karar No. 116 
Esccs No, 4/70 

Yüksek Reisliğe 

Mülga aşiret alayı kumandanlarından Kahra
man Lûtfi Beye tekaüt maaşı tahsisi hakkmda 
Arzuhal encümenince ittihaz edilen 116 numaralı 
ve 4 mart 1934 tarihli kararm Heyeti Umumiye
de müzakeresi Diyarbekir mebusu Zekâi Beye
fendi tarafından verilip encümene tevdi buyuru-
lan takrirde talep edilmektedir. 

Heyeti Umumiyede müzakeresi istenilen me
sele şundan ibarettir: 

Mülga aşiret alaylarında binbaşı olarak is
tihdam edilmiş ve bu alayların lâğvi üzerine de 
on sene küsur ay orduda hizmet etmiş olan Kah
raman Beye gerek mülkî gerek askerî hizmetle
rinin müddeti otuz seneye baliğ olduğundan 
bahsile kanunî hakkı olan tekaüt maaşı tahsisini 
M. M. Vekâletinden talep etmiş ise de vekâletin 
ret ile cevap vermesi üzerine mumaileyh Meclisi 
Âliye müracaat eylemiştir. 

Bu baptaki arzuhalin encümenimize havale 

buyurulması üzerine encümen keyfiyeti M. M. 
Vekâletinden sordu. Gelen karşılıkta: 

Gerçi mumaileyh Aşiret alaylarının lâğvin-
dsn sonra da orduya geçerek Adana, Tarsus nok
ta kumandanlıklarında ve Karsm istirdadından 
sonra da Kars merkez kumandanlığında bulun
muş ise de mülga aşiret alayları ümera ve zabi-
tanmm ordu zabitam gibi addedilebilmesi, an
cak nizamnamesi hükmüne tevfikan üç sene staj 
görmesi ve şehadetname almasile kabil olup 
Kahraman Bey ise şehadetname almadığından 
kendisine ordu zabiti gibi tekaüt maaşı tahsi
sine imkân olmadığı beyan kılınmıştır. 

Halbuki nizamnamenin bu hükmü münhası
ran aşiret alaylarında istihdam edilen ümera 
ve zabitana münhasır olup mumaileyh ise, aşi
ret alayları lâğvedilerek bütün ümera ve zabita-
nı terhis olundukları halde, merbut olduğu ku
mandanlıkça takdir edilen ehliyet ve liyakatine 
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mebni istisnaî bir surette orduda alıkonulmuş ve 
M. M. Vekâletinin tezkeresinde de işar ve tasdik 
kılmdığı üzere on iki sene müteaddit cephelerde 
ve muhtelif kumandanlıklarda bilfiil istihdam 
olunmuştur. 

Encümenimiz bu vaziyeti, Kahraman Beyin 
otuz senelik hizmetine mukabil tekaüt maaşı tah
sisini istilzam eder mahiyette telâkki etmiş ise 
de bu hususta bir karar ittihaz etmeden evvel 
bir kere de M. M. Encümeninin mütaleasını al
mağı münasip görmüştür. 

Millî Müdafaa Encümenince, yalnız muhalif 
bir reye karşı ekseriyetle verilen kararda: 

Gerçi Kahraman Bey şahadetname almamış 
ise de aşiret alaylarının lâğvinden sonra 341 
senesine kadar kendisinin bilfiil kumanda mev
kiinde ve muhtelif vazifelerde istihdam edilmiş 
olması hasebile bu hizmetlerin nizamnamede 
yazılı şartlara mukabil staj mahiyetinde addo
lunması muvafık olacağı beyan kılınmıştır. 

M. M. Encümeninin bu ekseriyet kararı her 
ne kadar encümenimizin noktai nazarına teta
buk etmekte ise de kararm ekseriyet suretile 
ittihaz edilmiş olmasına mebni meselenin bir kat 
daha tamiki maksadile Divanı muhasebatın da 
bu hususa dair olan fikir ve mülâhazasının alın
ması muvafık görülmüştür. 

Bunun üzerine encümenimizce davet edilen 
Divanı muhasebat ikinci reisi Faik Beyefendi 
hazır olduğu halde mesele daha etraflı bir 

surette mütalea ve tetkik edildikte: 
Kahraman Beyin yukarıda serdedilen va

ziyeti münhasıran aşiret alaylarında istihdam 
edilmiş olan ümera ve zabitandan büsbütün 
başka ve istisnaî bir mahiyet teşkil etmiş ol
duğuna kanaat hâsıl olmuş ve binaenaleyh 
mumaileyhin gerek mülkî gerek askerî cihet
lerde sepkeden otuz senelik hizmetlerde vermiş 
olduğu aidatı tekaüdiyeye mukabil kendisine 
tekaüt maaşı tahsisi lâzımgeleceğine karar ve
rilmiştir. 

Encümenimizce bu hususta evvel ve âhir 
yapılan tetkikat ve lâhik olan mütaleatı ihtiva 
eden bu mazbatamız dahilî nizamnamemizin 
57 inci maddesi hükmüne tevfikan tanzim ve 
Umumî heyete arzolunmak üzere Yüksek Reis
liğe takdim kılındı 
Anzuihal En. ite. M. M. Kâ. 

Rize lstaiTıbul Muğla, 
Atıf Ziya K aram ur nal 
Aza Aza Aza 
Van Yozgat Sivas 

Münip A. Cevdet Ziya 
Aza Aza Aza 

Hakâri Mardin Rize 
İbrahim Abdürrezzak Akif 

Aza Aza Aza 
1 kırsa Gazi Antep 

M. Fehmi Reşit 


