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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Birinci celse 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî ida
resi memurlarının tekaüt sandığına dair kanun lâyi
hası müzakere ve kabul edildi. 

Buğdayı koruma kanunu lâyihasının müzakeresine 
başlanarak bir müddet müzakereden sonra celse tatil 
olundu. 

İkinci celse 
Buğdayı koruma kanunu lâyihasının müzakeresi

ne devam edildikten sonra saat 14 te toplanılmak üze
re celseye nihayet verildi. 

Üçüncü celse 
Damga resmi kanununa bazı maddeler tezyiline, 
Gübmrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa 

pulu ilsakına, 
Mevduatı koruma kanununun sekizinci maddesine 

bir fıkra ilâvesine, 
Muhtelif maddelerden istihlâk resmi alınmasına, 
Tayyare resmine, 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisine, 

Madenî ufaklık para kanununun bazı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bir madde ilâvesine, 

Merkez bankası kanununun sekizinci maddesine 
bir fıkra ilâvesine, 

Sivas - Erzurum hattının inşası için dahilî istikraz 
aktine dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edil
dikten sonra teneffüs için celse tatil olundu. 

Dördüncü celse 
1934 senesi muvazenei umumiye kanunu lâyihası

nın müzakeresine devamla Maliye vekâleti, Düyunu 
umumiye, Tapu ve kadastro umum müdürlüğü, Güm
rük ve inhisarlar ve Dahiliye vekâletleri, Matbuat 
ve Emniyet işleri umum müdürlükleri ve Jandarma 
umum kumandanlığı bütçeleri müzakere ve kabul edil
dikten sonra salı günü saat 10 da toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis 
A. Kâzım 

Kâtip 
Rize 
Ali 

Kâtip 
Denizli 

Haydar Rüştü 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — 1933 - 1934 ders yılı içinde münhal muallim
liklerde kullanılanların vekâlet müddetleri hakkında 
1/986 numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

2 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna müzeyyel kanuna bağlı 1 nu
maralı cetvelin değiştirilmesine dair 1/997 numaralı 
kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

3 — Gedikli küçük zabit membalarma dair 1/1003 
numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

4 — istanbul Üniversitesinin muvazenei umumi-
yeye alnıması hakkında 1/1004, İstanbul Üniversite
si inşaat, tenvirat ve tesisatının ikmali için gelecek se
nelere sari taahhüdat icrasına dair 1/1005 ve Üniver
sitenin muvazenei umumiyeye alınmasına dair kanun 
lâyihasına müzeyyel 1/1021 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

5 — Kefalet kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında 1/549 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye, Bütçe ve Adliye encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

6 — Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mek
tep pansiyonları hakkındaki kanunun baz ımaddele. 
rinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine 
dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 1/951 numaralı kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

7 — Maliye vekâleti tarafından idare olunan in
hisarlar hakkındaki kanuna müzeyyel 1/1013 numa
ralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Büt
çe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

8 — Matbuaları toplama hakkında 1/903 numa
ralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye, Adliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

9 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara büt
çesinde 1 500 liralık münakale yapılması hakkında 
1/1032, Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 se
nesi bütçelerinde 174 200 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/1033, Dahiliye vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 1 400 liralık münakale yapılması hakkında 
1/1034, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara büt
çesinde 7 707 liralık münakale yapılması hakkında 
1/1036 ve Maarif vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
14 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/1038 nu-
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maralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

10 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanunu
nun 14 üncü maddesile bu kanunun 1494 numaralı 
kanunla tadil edilen 10 uncu ve 16 ncı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan kanunun 3 üncü maddesi 
G fıkrasının tatbik şeklinin tayini hakkında 3/463 nu. 
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

11 — Posta kanununun 21 inci maddesinin salisen 
fıkrasının tadiline dair olan kanunun 1 inci madde
sine bazı fıkralar eklenmesi hakkında 1/1049 numa-

REİS — Meclis inikat etmiştir. Encümene 
verilen buğdayı koruma kanununun maddeleri 
encümenden geldi, bu maddeler müzakere edil
dikten sonra kanun reye konacaktır. Ondan son
ra ruznamede mevcut olan maddeler sırası ile 
müzakere edilecektir. Fakat bütçe kanununun 
müzakeresine geçebilmek için evrakı varide ara
sında, bazı vekâletlerin teşkilâtı hakkında lâyi
halar vardır. Bunlar evrakı varidenin 1, 2, 4, 5, 6, 

1 — Buğdayı koruma hakkında 1/1019 nu
maralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Büt
çe encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
men mazbatası 

REİS — Şimdi un kanununun encümene ve
rilen ikinci maddesi okunacaktır. 

MADDE 2 — Eleksiz, valssiz köy değirmen
lerinde ( Şehir ve kasaba civarmda olsa dahi ) 
öğütülen unnlardan köylülerin kendi ihtiyaçla-
rma mahsus olanları vergiden müstesnadır. An
cak her nerede öğütülmüş olursa olsun satılan
lar vergiye tâbidir. 

Bu maddede yazık şehir ve kasaba civan ta
birinin hududunu tesbite Maliye vekâleti sala
hiyetlidir. 

Bu kanunun tatbikatında şehir ve kasaba ve 
köyden maksat, 442 numaralı köy kanununun 
birinci maddesinde tarif edilenlerdir. 

REİS — Encümenden gelen madde budur. 
ARUKOĞLU DAMAR B. (Adana)—Muhterem 

arkadaşlar, tadil edilen bu maddenin bugünkü 

ralı kanun lâyihası ve Nafıa encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

12 — Türkiye Cümhuriyetile İsviçre Hükümeti ara
sında aktedilen mücrimlerin iadesine ve cezaî mevad. 
da karşılıklı müzahereti adliyeye müteallik mukave
lename ile medenî ve ticarî mevadda adlî münasebet
leri tanzim eden mukavelenamenin ve uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem muahedesini muaddil protokolün tas
diki hakkında 1/756 numaralı kanun lâyihaları ve Ha
riciye ve Adliye encümenleri mazbataları (Ruzname
ye) 

7 ve 9 uncu maddeleridir. Münasip görürseniz 
bunları ruznameye alalım ve sırası geldikçe 
müzakerelerini yapalım. Bu suretle bütçeye ta
allûk eden bu teşkilât kanunları da, o vekâletin 
bütçesi çıkmazdan evvel, neticelenmiş ve bütçe
yi de zamanında çıkarmak imkânı hâsıl olmuş 
olur. Bu lâyihaların ruznameye almmasmı ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Sırası geldikçe müzakere edilecektir. 

şekilde dahi, tatbikini çok müşkül görmekteyim. 
Eğer bu şekilde kabul edilirse bir çok karışık
lığı mucip olacaktır. Esasen bu kanundan mak
sadımız ikidir. Birisi, buğdayi korumak, diğeri 
de Millî müdafaayı takviye etmektir. Bunun her 
ikisinin de ne kadar lüzumlu olduğunda, gerek 
buğdayı korumanın gerek Millî müdafaayı tak
viye etmenin memleket için hayatî bir mesele 
olduğunda hepimiz müttefikiz ve bunun aley
hinde en uf ak bir fikrimiz yoktur. 

Milletimizin fedakâr lığı ise böyle lüzumlu 
zamanlarda her türlü fedakârlığı yapacak ka
biliyettedir, yapmıştır ve geçirdiği imtihanlarla 
da bunu isbat etmiştir. 

Kanun cephesinden bu işi mütalea edecek 
olursak, aradaki tezatlar açık bir surette mey
dana çıkar. Bendeniz bunda üç türlü mahzur gö
rüyorum. 

Birisi; Kanunun tatbikinde uğrayacağı müş
külât. İkincisi halkın göreceği tazyik. Üçüncüsü; 
iktisadî bünyemizde yapacağı değişiklik. 

Müşkülât: Bu, çok olmakla beraber hatm-

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 10 20 

REÎS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER — Avni Doğan B. (Yozgat), Ali B. (Rize) 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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ma galenler şunlardır: Kanun diyor ki, her han
gi bir şekilde olursa olsun köylünün ihtiyacın
dan fazla olanlar şehre geldiği zaman vergiye 
tâbidir. Hepiniz bilirsiniz ki arkadaşlar, böyle 
kasaba arasında beş altı saat mesafe vardır. 
Köylü buğdayını kağnı arabasına yükleterek an
cak akşamakadar kasabaya gelebilecek. Her köy
lünün, malûmu âliniz, kasabada bir bakkalı var
dır. Tanıdığı bakkal Memet ağanın evine misa
fir olacak. Geceyi orada geçirdikten sonra, sa
bahleyin malının bir kısmını pazara çıkarıyor, 
bir kısmını da değirmende öğütüyor, Memet 
ağanın evine götürüp bırakıyor. Bunu memur
lar nasıl keşfedeceklerdir? Farzedelim ki, bir 
muhbir diyor ki ; bakkal Memet ağanm evinde 
bir torba kaçak un vardır. Memurlar gidip ora
da taharriyatta mı bulunacaklar? Veyahut ikinci 
bir muhbir geliyor, diyor ki ; filân evde on beş 
çuval un vardır. Oraya gidiyorlar, bir sey bula
mıyorlar. Bunlarm doğurduğu müşkülâtı tasav
vur buyurun. Bendeniz bu noktadan kanunu sa
kat görüyorum. 

Üçüncü kısım: Arzettisim gibi. iktisadî bün
yemizde vauacaeı değişiklik çok büvük olacak
tır. tyi bilirsiniz ki ; şehirlerde, kasabalarda 
vavas. yavaş fabrikalar teessüs ediyor, amele
ler çalışıyor, buraları, oldukça, fakirlerin geçi
neceği bir yer oluvor. Bu fiatlan zammettiei-
miz takdirde, fakirler aldıkları ücretle geçine-
nemeyecek vaziyete düşeceklerdir. Çünkü bir 
amelenin bugün aldırı bir ücretle, varın ala
cağı ücret arasmda hiç bir fark olmadıkı halde, 
meselâ 72 kiloluk bir çuval una. ki - bunun esa
sen bedeli 3 liradır - bir buçuk lira bir vergi 
koyduğumuz zaman, bu fakir sınıfın geçimi, be
nim kanaatıma göre, çok zor olacaktır. 

MEMET B. (Kütahya) — Esasa girişiyor
lar. Esasa itiraz yoktur. 

ARUKOĞLU DAMAR B. (Devamla) — Be
nim takririmde ve Heyeti Celilenizce tasdik edi
len şekilde söylediğim gibi, eleksiz ve valssiz de
ğirmenlerde çekilen buğdaylar bu vergiden müs
tesna tutulsun. O vakit vergiden müstesna edildiği 
takdirde, her hangi bir fakir gider, üç beş kile 
buğ'daymı öğütür. Bundan hiç bir zarar gelmez. 
Bunun varidat noktai nazarından noksan ola
cağını Maliye vekili Bey tahmin ediyor. Bu bel
ki varit olabilir. Fakat bu noksanlığı temin et
mek için başka membalar da bulabiliriz. Bu gün 
vergiyi kaldıracak olursak üç milyon lirayı ya 
bulur, ya bulmaz, biz daha fazlasını tahmin edi
yoruz, diyor. Eğer bir kaç milyon daha bulmak 
lazımsa başka membalar ararız. Meselâ: Kibrite 
biraz zam yapalım, bu şekil kimseyi tazyik et
mez. Bir ihbar üzerine, un arayacağım diye dük
kâna ve eve girmek biraz ağır olacak. Onun için 
Heyeti Oelilenizin nazarı dikkatini celbederim. 
Çok düşünmek lâzımdır, vereceğimiz kararlar 
Heyeti umumiyeye raci bir karar olacaktır. Bu, 

tazyik eder bir mahiyettedir. Benim takririm 
kabul olunacak olursa bu mahzurların hiç birisi 
vukubulmaz. 

MUHTELİT En. M. M. İSMAİL B. (Şebin 
Karahisar) — Efendim, Heyeti muhteremeniz-
den encümene havale edilen takrirlerin mahiyeti 
şu idi: Takririn birisi Damar Beyindi. Diyor ki, 
birinci maddenin başında bulunan yel ve su ile 
işleyen, cümlesi çıksın ve maddenin diğer aksa
mı ayni vaziyette kalsın. 

Diğeri Refik Beyefendinin takriri. Bu takrir
de de yine bu cümlenin çıkması istenmekle bera
ber; değirmenler kelimesinden evvel köy keli
mesinin ilâve edilmesi istenmektedir. Arkadaş
ların vermiş olduğu takrirler münasebetile Mec
lisi Âlide geçen uzun müzakere neticesinde, şe
hirde oturanlar kendi mahsullerini değirmenler
de öğüttükleri zaman vergiye tâbi olacak mıdır, 
olmayacak mıdır meselesi üzerinde münakaşa 
açıldı, bunun üzerine Maliye vekili Bey, eğer şe
hirde oturanlardan, kendi mahsullerini öğüttük
leri zaman dahi bu vergiyi almyacak olursak ka
nun suya düşer, hatta yaptığımız masrafı al
mak kabil olmaz buyurdular. Bu hususler encü
mende uzun uzadrya müzakere edildi. Bu cihet
ler yeniden mevzubahs edildi. Nihayet encüme
nin ittifakla varmış olduğu karar, Hükümetin bu 
fikrine iştirak mahiyetinde oldu. Huzuru âliniz
de okunan maddeyi getirdik. Hakikaten Damar 
Beyin dediği gibi, bir pahalılık yapacaktır. Bu 
pahalılığı halk ta bilerek ve vaziyeti takdir ede
rek mukabilini öder kanaatile iltihak ettik. Pek 
iyi hatırlanır ki bundan 7 - 8 sene evvel ekme
ğin, en ucuz denen yerde bile, kilosu 7 - 8 kuruş
tan aşağı değildi. Bu gün hakikaten köylünün 
emeğini ödeyemeyecek kadar buğday çok düş
müş ve ekmek ucuzlamıştrr. Neticesi yine köy
lüyü himayeye matuf olan bir vergiyi, bu halk 
vermekte tereddüt etmez. Encümenin vâsıl oldu
ğu netice budur. Öbür şekilde olursa, acaba Da
mar Beyin saydıkları müşkülât olmayacak mı
dır? Ayni müşkülât yine olacaktır. 

Tatbikat müşkülâtından bahsettiler. Kendile
rinin istihdaf ettikleri, şehirde bulunan ve kendi 
mahsulünü öğütüp getirenlerle, ayni şehirde 
oturup ta pazarlarda, resmi verilmiş ekmeği alıp 
yiyenler arasında, bu ayrılıktan dolayı, ayni 
müşkülât olmayacak mıdır? 

Fakat köylü ihtiyacına mahsus olanmı bir 
yere ayırdıktan ve şehirde oturanlar, resim ver
dikten sonra, takip noktai nazarından, kendileri
nin buyurdukları mahzur da daha az olacaktır. 
Bendeniz mahzurlu vergi olmayacaı kanaatinde
yim. Nihayet faidelerile karşılaştırıldığı zaman, 
ehven görülen tarzın kabul edilmesi matlûptur. 
Encümen, mevcut vaziyete nazaran, bunu daha 
az mahzurlu ve daha çok faideli g-ördüğü için 
kabul etmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bir su
al soracağım efendim. 
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Bir adam koy değirmeninde öğüttüğü buğda

yın unundan pazara getirirse vergi verecektir, 
bunu kabul ediyorum. Şimdi acaba bu buğdayı 
değirmene götürürken mi, Maliyeye müracaat 
edecek, ben buğday öğütmeğe gidiyorum, vesi
ka verin mi, diyecek, yoksa buğdayı şehire geti
rirken arabasını şehir dışında bıraktıktan son
ra mı gelip Maliyeyi haberdar edecek? 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — Bunlar da
da ziyade tatbikata taallûk eden meselelerdir. 
işi ait olduğu vekâlete terketmek daha muva
fıktır kanaatindeyim. 

MALÎYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Beyefendiler, buradaki bendenizin görüşüm, 
bütün tereddüt kelime üzerindemi, yoksa esas 
üzerinde mi? Bunu halledelim. Zannediyorum 
ki esasta hiç bir ayrılığımız, gayriliğimiz yok
tur. Fakat bunun tarzı ifadesinde avnlıvoruz. 
Orta yerde Damar Beyefendinin, dediSi gibi. ha
kikat söyle tebarüz ettirilmelidir. Mükellef kı
lınmak istenilen, şu dedirmen, bu değirmen de
ğildir. O değirmenlerde öğütülen unun kime 
ait olduğu meselesidir. Yantığımız buğdayı 
koruma kanunu ile biz, köylüyü himaye için, 
kendisinden fazla fiatla buğday alıyoruz. Bunun 
üzerine bir mükellefiyet tahmil etmemek için, 
kövlünün kendi yemesi için öğütmekte olduğu 
buffdavı resimden muaf tutmak istiyoruz. He
defimiz budur. Kanunun tebarüz ettirdiği nok
ta budur. Bir iltibasa mahal bırakmayacak 
surette meselevi ne yolda halletmeliyiz dive gö
rüşmekteyiz. Yoksa bunun haricine çıkıp, kasa
balının dahi, şu ve bu sebeple, unlarını istisna 
cihetine gidilecek olursa, Mazbata Muharrri 
Beyefendinin sövledikleri gibi. bendenizin kana
atimce de verginin esasmı kaybetmiş oluruz. 
Mütehassıs komisyonun yapmış olduğu 
tetkikat neticesinde şehir ve kasabalardaki 
ekmek yiven nüfusun miktarı 3.5 milyondur. 
Bundan 1.5-2 milyon kadarı fırından ekmek al
mıyor. Kendi buğdayını değirmende öğütüyor, 
hamur yapıyor, ondan sonra fırına getiriyor. 
Eğer Damar Beyefendinin dedikleri gibi, bun
ları istisna etmek lâzımgelirse, burada söy
lüyorum ki kanunun esası ve hedefi kaybolur. 
3.5 milyondan 2.5 milyonu istisna edeceğiz de
mektir. Gerive 1.5 milyon kalacaktır. Zaten ağır 
masraflara ihtiyaç gösteren bu resim, 1,5 mil
yona tahmil edilince ve buna lâzımgelen vasi 
masarif te çıkmca elde bir sey kalmaz. Bende
niz zannediyorum ki verginin esası kabul edil
miştir. Şimdi sekil üzerinde şöyle veya böyle 
ifade meselesi kalmıştır. Esas itibarile istisna
sı lâzımgelen birsey vardır: kövlünün ihtiyacı. 
Kövlü ister eleksiz, valssiz değirmende ununu 
öğütsün, ister kasaba veya şehir kenarındaki 
değirmenlerde öğütsün, kendi ihtiyacı için öğüt
tüğü bu unlar vergi mevzuundan hariçtir. Bi
lâkis bundan maadasını, tamamile mükellef 
tutmak fikrindeyiz. Heyeti Celileniz kabul eder

se, Refik Beyefendinin teklifi ve encümenin 
de tesbit ettiği şekil maksadı tamamile ifade et
mektedir. Damar Beyefendinin endişelerine 
gelince: bunun tatbikinde müşkülât vardır di
yorlar. Ben de, sehildir dedim. Fakat kendi
lerinin dediği şekilde, iddia edebilirler mi ki 
müşkülât olmayacaktır Onda da böyledir. Şu 
farkla ki kendilerinin iddiasını kabul eder
sek, vergi verimini azaltacağız. Bir misal ge
tirdiler. Köylünün misarifi olursa filân. Efen
dim, bunlar tatbikata aittir. Heyeti Celilenizi 
tatmin edecek şekilde, bu endişeye mahal kal
mayacak şekilde tatbikata geçmeye çalışacağız 
ve herhalde şu kürsüden ifade ettiğim hedef
leri esas ittihaz ederek, bunların temin etmek, 
bunlar haricinde komplikasyona mahal bırakma
mak için şekiller düşüneceğiz. İktisadî bünye
mizde ağırlık hususle getireceği hususuna gelin
ce: zannediyorum ki, bu verginin esası görüşü
lürken mevzubahs olmalı idi. Bu cihet hakkın
da bir şey söylemeğe lüzum görmüyorum. Bina
enaleyh teklifin kabulünü rica ederim. 

SÜLEYMAN FİKRİ B. (Mersin) — Bir su
al efendim. Bazı köylerde değirmen yoktur. 
Köylüler bütün buğdaylarını kasabaya geti
rip öğütürler. Bunlar ne olacaktır (Bunlar hal
ledildi sesleri). 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Sarahaten arzettim efendim. Yine teyit edeyim. 
Köylü ihtiyacını hangi değirmende, öğütürse 
öğütsün, satılığa çıkarmadıkça, vergi mevzuu-
nun haricindedir. Bu istisna yalnız bunlara 
maksurdur. 

REİS — Encümenden gelen maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Vergi, müşteriye aittir. Ken
di ununu öğüten değirmenci veya malını fab
rika ve değirmenlerde öğüttüren şahıslar bu 
kanunun tatbikında müşteri vaziyetindedirler. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bir yanlışlık var zan
nederim. « .... Kendi ununu öğüten ... » deniliyor. 
Malûmu aliniz un öğütülmez. Her halde (Buğ
dayı öğüten) olacaktır (öyle sesleri). 

REİS — Evet öyledir. Tashih edilmiştir. 
Maddeyi bu tashihle kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden itibaren meridir. 

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

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve
riniz efendim. 

MUHTELİT E. M. M. İSMAİL B. ( Şebin 
Karahisar) — Paşam, bu kanunda dördüncü 

L - 425 -



I : (50 2 9 - 5 - 1 9 3 4 C : 1 
maddenin üçüncü fıkrasında, ikinci madde de
ğiştiği için ufak bir tashih yapmak mecburiyeti 
var. «ikinci maddenin son fıkrası mucibince sa
tışa çıkarılan» diye yazılmıştır. «Bu madde mu
cibince satışa çıkarılan» olacaktır. 

REİS — Pek alâ Efendim, öyle tashih edi
yoruz. 

2 — İstanbul üniversitesinin muvazenei umu-
mıijeye alınması hakkında İ/1004, İstanbul üni
versitesi inşaat, tenvirat ve tesisatının ikmali için 
gelecek senelere sari taahhüdat icrasına dair 
1/1005 ve Üniversitenin muvazenei umumiyeye 
alınmasına dair kanun lâyihasına müzeyyel 1/1021 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası [11. 

REİS — Kanunun müstacelen müzakeresini 
kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Yok sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Maddelere geçilmiştir. 

İstanbul üniversitesinin muvazenei umumiyeye 
alınmasına dair kanun 

MADDE 1 — 2252 numaralı kanunla kurulan 
İstanbul üniversitesi ve müteşekkil bulunduğu 
fakültelerle bunlara bağlı mektep ve müesse
seler muvazenei umumiye içine alınmıştır. 

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

MADDE 2 — İstanbul darülfünununun şah
siyeti hükmiyesi hakkındaki mülga 21 nisan 
1340 tarih ve 493 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesinde gösterilen membalardan tahassül 
edecek varidat Hazinece tahsil olunur. Ancak 
mezkûr maddenin 5 numaralı fıkrasında yazı
lı vekâletnamelerden alınacak hukuk mektebi 
ianesi 60 kuruş olarak alınır. 

Bu madde mucibince alınacak paralar vari
dat bütçesinde (İstanbul üniversitesi hasılatı) 
adı ile açılacak bir fasla irat kaydolunur. 

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

MADDE 3 — Üniversite talebesinden alınan 
tedris ücreti, şahadetname, imtihan, kayit ve 
suret harçları, laboratuar ve hastanelerce alı
nacak laboratuar masrafları, ecza ve film be
delleri miktarı ve bunların cibavet tarzı Mali
ye, Maarif ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve-
kâletlerince tayin ve tesbit olunur. 

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

MADDE 4 — Tıp fakültesinin Istanbuldaki 

[1] - 195 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

umumî, mülhak ve hususî bütçelerle belediye 
bütçesinden idare edilmekte olan hastaneler
den istifade eylemesine lüzum görülürse fakülte
nin bu hastanelerden istifade suretleri ve mas
rafa iştiraki ve her hastanede ayrılacak yatak 
adedi ve sair esaslar, Dahiliye, Maarif ve Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekillerince müştereken ta
yin ve tesbit olunur. 

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

MADDE 5 — İstanbul üniversitesi ordinar
yüs, profesör ve doçentler ile idare memurları
nın derece, adet ve maaşları (1) numaralı cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde gösterilen maaşlar 1 haziran 
1934 tarihinden itibaren 1452 numaralı kanunun 
hükümlerine göre verilir. 

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

MADDE 6 — İstanbul üniversitesinde istih
dam olunan asistanlara menşeleri müsait olmak 
şartile kıdemlerine göre 20 - 30 lira maaş veya 
bunların tutarı derecesinde ücret, baş asistan
lara da 35 lira maaş veya bunun tutan derece
sinde ücret ve Tıp fakültesinde ibate ve iaşe edi
len asistanlara 50 - 60 lira ücret verilir. Asistan
ların intihap, kabul ve infisal şekilleri ile istih
dam müddetleri Maarif vekâletince tesbit olu
nur. 

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

MADDE 7 — Vekillere verilecek vekâlet ma
aş veya ücret miktarı, vekâlet ettikleri derse 
muhassas maaşm ilk derecesi üzerinden hesap 
edilir. 

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

MADDE 8 — Mülga İstanbul darülfünunu 
tedris ve idare heyetlerinden açıkta kalıp hiz
met müddeti 30 seneyi bulanlardan 1 haziran 
1934 tarihinden itibaren üç ay zarfmda Maarif 
vekâletince yeniden bir vazifeye tayin olunma
larına imkân görülmeyenler mecburî tekaüde 
sevkolunur. 

Gerek bunlar, gerek ayni heyetlere mensup 
olup tekaütlüğünü isteyenlerle İstanbul Üniver
sitesi, ordinaryüs »profesör ve doçentlerinin ve 
idare memurlarmm tekaütlükleri 1683 numaralı 
kanunun hükümlerine göre yapılır. 

Mülga darülfünundan açıkta kalıp mecburî 
tekaüde sevkedilemeyenlere umumî hükümler 
dairesinde açık maaşı verilir. 

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

MADDE 9 — 31 mayıs 1933 tarih ve 2252 
numaralı kanun mülgadır. 
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REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1933 malî sene
sinde gerek Üniversiteye verilen tahsisattan ge
rek 2337 numaralı kanunla yapılan istikrazdan 
sarfolunamayan mebaliğ 1934 malî senesi Maa
rif vekaleti bütçesinde istanbul Üniversitesi 
masarifi faslının inşaat, tamirat ve tesisat mad
desine tahsisat olarak ilâve edilir. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — İstanbul Üniver
sitesi merkez binası ile fakülteler ve bunlara 
bağlı bütün müesseselerde yapılacak tamirat, in
şaat ve tesisat ile alınacak alât ve edevat ve 
ders levazımı ve mefruşatı ile sair masarifi için 
Maarif vekâleti 1934, 1935, 1936 ve 1937 sene
leri bütçelerine her sene konulacak ikişer yüz 
bin liradan ödenmek üzere azamî 800 000 liraya 
kadar gelecek senelere sari taahhüdat icrasına 
Maarif vekiline mezuniyet verilmiştir. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Üniversite mu
hasebe teşkilâtına ait olup merbut (2) numaralı 
cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen me
murlar Maliye vekâleti kadrosuna ilâve olun
muştur. 

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

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye, Maarif ve Sıhhat ve içti
maî muamevenet vekilleri memurdur. 

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

Efendim, bu kanun, evrakı varideden ruzna-
meye alarak müstacelen müzakeresine karar 
verdiğiniz kanunlardandır. Bir defa müzakereye 
tâbi olduğu için reye arzediyorum. Reylerinizi 
veriniz. 

3 — 1933 - 1934 ders yılı içinde münhal mu
allimliklerde kullanılanların vekâlet müddetleri 

1933 - 1934 ders yılı içinde münhal muallim
liklere vekâlet edenlerin vekâlet müddetleri 

hakkında kanun 
MADDE 1 — 1933 -1934 ders yılında mün

hal muallimliklerde istihdam edilmekte olan 
vekil muallimlere 30 haziran 1934 tarihinde hi
tam bulacak olan 1933 - 1934 ders senesi için 
1452 numaralı kanunun 13 üncü maddesindeki 
kayitten müstesna olarak vekâlet maaşı veri
lir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesine reylerini ve
riniz. 

4 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel kanuna 
bağlı 1 numaralı cetvelin değiştirilmesine dair 
1/997 numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve 

Bütçe encümenleri mazbataları [2] 
RElS — Müstaceliyet karan bunda da var

dır. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mektep kadrolarına ait 2201 numaralı kanuna 
bağlı 1 numaralı cetvelin tadiline dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — Mülga istanbul Darül
fünunundan 2252 numaralı kanun mucibince 
açıkta kalan müderris ve muallimlerle bunlarm 
muavinleri kanunî vasıflan haiz bulundukları 
takdirde Darülfünundan muhassas maaşlarından 
bir derece noksan maaşla orta tedrisat muallim
liklerinde istihdam olunurlar. 

Bunların maaşlan, 2201 numaralı kanuna 
merbut (1) numaralı cetvelde yazılı muallim ade
di yekûnunu geçmemek şartile, mezkûr cetvel
de gösterilen derecelerle mukayyet olmaksızın 
Maarif vekâleti bütçesinin maaş tertibinden ve
rilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MÜKERREM B. 
(İsparta) — Birinci fıkranm sonundaki « olu
nurlar » kelimesi « olunabilirler » olacak. 

RElS — Maddeyi bu tashihle kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul olunmuştur. 

İKlNCl MADDE — 2201 numaralı kanunun 
1 inci maddesinde yazılı (1) numaralı cetvelde 

[2] 192 numaralı matbua zaptın sonundadır, 

hakkında 1/986 numaralı kanun lâyihası ve Maa
rif ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Müstaceliyet kararı zaten vardır. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir . 

[1] 194 numaralı matbua zaptın sonundadır. 



12 nci dereceden 500 adet muallimlik 18 ilâvesile 
518 e, 14 üncü dereceden 150 adet muallimlik 
70 fazlasile 220 ye çıkarılmış ve 11 inci derece
den olan 400 adet muallimlik sayısı 57 noksani-
le 343 e ve 13 üncü dereceden 100 adet muallim
lik sayısı 11 noksanile 89 a indirilmiş ve mezkûr 
cetvelin unvanına (orta mektepler) tabirinden 
sonra (ikmal mektepleri) kaydi ilâve olunmuş
tur. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 1 inci 
maddesi hükmü 1 haziran 1934 ve ikinci mad
desi hükmü 1 eylül 1934 tarihinden başlar. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icra
sına Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve
riniz. 

5 — Maarif vekâleti tarafından idare edil ev el: 
mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı 
maddelerininn tadiline ve bu kanuna bazı hüküm
ler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında i/951 numaralı kanun lâ
yihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

REİS — Müstaceliyet karan vardır, madde
lere geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2005 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Pansiyonlar hasılatından 1933-

1934 ders yılı sonuna kadar sarfolunamayarak 
1934 - 1935 ders yılı iptidasına devredilecek me-
baliğ Maliye ve Maarif vekâletlerince müştere
ken tesbit olunacak esaslar dahilinde pansiyo
nu bulunan mekteplerin her nevi hizmet ve ih
tiyaçları için sarfolunabilir. Bu paranın nere
lere sarfedildiği 1934 bütçe lâyihasile beraber 
Büyük Meclise arzolunur, 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve-

[1] 193 numaralı matbua zaptın sonundadır 

rmız. " 
6 — Mcdiye vekâleti tarafından idare olunan 

inhisarlar hakkındaki kanuna müzeyyel 1/1013 
numaralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisar
lar ve Bütçe encümenleri mazbataları [2] 

REİS — Müstaceliyet kararı vardır. Madde
lere geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

31 mayıs 1930 tarih ve 1660 sayılı kanuna ekle
nen kanun 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğün
de çalışan kadroya dahil daimî memur ve müs
tahdemleri ve vefatlarında ailelerini korumak 
için « İnhisarlar koruma sandığı» adlı ve hük
mî şahsiyetli bir sandık kurulur. 

Bu sandığın sermayesi aşağıdaki gelirler
den toplanır: 

A - Korumadan faydalanacak memur ve müs
tahdemlerin muhassas aylıklarından her ay % 5 
nisbetinde kesilecek paralar, 

B - İşbu memur ve müstahdemlerin ücret
leri karşılık olarak bütçeye konulan tahsisa
tın yüzde dördü, 

C - Ücretleri artan memur ve müstahdem
lerin ilk aya ait zamlarının amamı, 

D - Ücretlerden inzibatî ceza olarak kesilen 
paralar, 

E - Sandık sermayesinin işletilmesinden elde 
edilecek kârlar. 

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

MADDE 2 — Sandığın sermayesi ve bu ser
mayeden tediye olunacak tazminat ve reddiyat 
hiç bir vergi ve resme tâbi değildir. Sandığa 
dahil memur ve müstahdemlerin her hangi borç
larından dolayı sermayesi haczedilemez. 

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

MADDE 3 — Koruma sandığından verile
cek tazminattan birinci maddede yazılı ge
lirlere göre istifade şart ve nisbetleri ve sandı
ğın idare tarzı hakkında bir kanun lâyihası tan
zim edilerek 1934 senesi içinde Büyük Meclise 
tevdi olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE — 1934 senesi inhi
sar bütçesinin 12 numaralı faslındaki tahsisat 
bu kanunun birinci maddesinde yazılı sandığa 
tesviye olunur. 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Reis Paşa Hazretleri, 1934 tarihi 
1933 olacaktır. 

2] .191 numaralı matbua zaptın sonundadır, 
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REİS — Bu suretle maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta; — 31 mayıs 1934 tarihinden muteber
dir, suretile tashihini rica ederim. 

REİS — Maddeyi bu suretle kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri yerme 
getirir. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında reyleri 
nizi veriniz. 

7 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara 
bütçesİ7ide 1 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/1032, Maliye vekâletile Düyunu umumiye 
1933 senesi bütçelerinde 174 200 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/1033, Dahiliye vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 1 400 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/1034, Millî Müdafaa vekâleti 
1933 senesi kara bütçesinde 7 707 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/1036 ve Maarif vekâ
leti 1933 senesi büçesinde 14 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/1038 numaralı kanun 
lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbataları [İJ. 

REİS — Münakale kanunudur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenluer... 
Kabul edilmiştir. 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına da

ir kanun 
BİRİNCİ MADDE — 1933 malî senesi mu

vazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin 
(1) numaralı cetvelde yazılı fasıllarından 
(198 807) lira tenzil edilmiştir. 

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

İKİNCİ MADDE — Birinci madde mucibince 
tenzil olunan mebaliğden 191 100 lirası (2) nu
maralı cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edil
miş ve 7 700 lirası da Millî Müdafaa kara kısmı 
bütçesinin (Yüksek ziraat enstitüsüne yardım) 
adı altında yeniden açılan 729 uncu fasla fev
kalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

(2) NUMARALI CETVEL 
Maliye vekâleti 

F. Lira 
130 Mefruşat 14 815 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 

[1] 196 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

136 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 1 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

140 Faiz ve aciyo 158 385 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Dahiliye vekâleti 

F. Lira 
299 Bedeli icar 200 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

300 Memurlar harcırahı 1 200 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Maarif vekâleti 

F. Lira 
511 Muallim ücretleri 14 000 

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

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
F. Lira 

703 Masarifi muhakeme 1 500 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
[ikinci madde tekrar okundu] 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tari

hinden muteberdir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hük

münü icraya Maliye vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve

riniz. * ,m,M 
Efendim; Evrakı varideden ruznameye aldı

ğımız maddeler müzakere edildi. Şimdi de asıl 
ruznamemizde, tapuya ait bir kanun lâyihası 
vardır ki, elimizdedir. Bu kanun kabul edildik
ten sonra bütçenin bir faslı reye konulsun diye 
bir şey geçmişti, bu lâyihadır. Bir de nüfus sayı
mı hakkında kanun vardır. 

Bunların müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 — Devlet memurları aylıklarının evhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin tapu ve kadastro umum müdürlüğüne ait 
olan kısmında değişiklik yapılmasına dair 1/893 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası [1]. 

[1] 169 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim?... Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü kadro cet
velinde bazı değişiklikler yapılmasına dair 

kanun 
MADDE 1 — Devlet memurları maaşlarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nunun (2) nci maddesine bağlı cetvelin Tapu 
ve kadastro umum müdürlüğü vilâyetler kısmı
na bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde dere
ce, adet ve maaşları gösterilen tapu sicilli teşki
lâtı memurları ilâve olunmuştur. 

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

MADDE 2 — Birinci madde mucibince kad
roya ilâve olunan memuriyetlerle teşkilât yapıl
dıkça derece, adet ve maaşları (2) numaralı cet
velde gösterilen memuriyetler kadrodan çıkarı
lır. 

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

MADDE 3 — Umum müdürlük kadrosunun 
vilâyetler kısmında (İstanbul kayit kalemi) kad
rosu (3) numaralı cetvelde gösterildiği üzere 
değiştirilmiştir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

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

9 — Umumî nüfus sayıma hakkında 1/927 
numaralı kanun lâyihası, Dahiliye ve Adliye en
cümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Umumî nüfus sayımı hakkında kanun 
MADDE 1 — 1935 senesinde Türkiye Cum

huriyetinde umumî nüfus sayımı yapılacaktır. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

[1]İ85 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

MADDE 2 — Nüfus sayımı ameliyesi, İcra 
Vekilleri Heyeti kararile memleketin ziraî, sı
naî, ticarî faaliyeti hakkında malûmat cemine de 
teşmil olunabilir. 

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

MADDE 3 — 1934 senesinde memleketin ba
zı kısımlarında nüfus sayımı tahsisatından tec
rübe sayımlan icrasına İstatistik umum müdür
lüğü mezundur . 

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

MADDE 4 — Halkın cevap vermeğe mecbur 
olacakları suallerle meskenlere numara konulma
sı gibi nüfus sayımmm neticesini temine matuf 
bütün tedbirler İstatistik umum müdürlüğü ile 
Dahiliye vekâletince tesbit ve talimatnamelerle 
tayin olunur. 

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

MADDE 5 — Nüfus sayımı işini yapmak üze
re memlekette okur, yazar her şahıs vali, kay
makam ve nahiye müdürleri tarafından kendi
lerine verilecek sayım memurluğu vazifesini ka
bule ve gösterilecek usuller dairesinde bu işi 
yapmağa mecburdurlar. 

Sayım işlerinin temini için icap ederse bir 
haftayı geçmemek üzere mektepler tatil oluna
bilir. 

Memleketin asayiş ve inzibatî işlerile adlî ta
kibat yapılabilmesi ve sıhhî ve umumî hizmetlerle 
yüksek iktisadî işlerin bozulmaması için nüfus 
sayımı memurluğundan istisnası icap eden hâkim, 
memur ve sair eşhas İcra Vekilleri Heyetinin 
kararlaştıracağı esaslar dairesinde valiler tara
fından tesbit ve tayin olunur . 

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

MADDE 6 — Sayım memurluğu vazifesini 
makbul bir mazerete müstenit olmayarak kabul 
etmeyenlerle sayım işleri hakkındaki talimatna
me hükmüne mugayir harekette bulunanlardan 
beş liradan yirmi beş liraya kadar ve sayım me
murluğuna tayin olunanları bu vazifeyi kabul 
etmelerine mâni olanlardan on liradan elli lira
ya kadar hafif para cezası almır. Bu cezalar sa
yım yapılan yerin en büyük mülkiye memurları 
tarafından tertip olunur. 

Bu cezalar aleyhinde itiraz ve temyiz oluna
maz. 

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

MADDE 7 — Altıncı madde mucibince tertip 
edilen para cezasını vermeyenler hakkında en 
büyük mülkiye memurları tarafından Cumhuri
yet müddeiumumiliğine yazılacak müzekkere 
üzerine sulh mahkemelerince, ceza görenlerin 
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cezalan kendileri celbedilmeksizin, her bir lira 
için bir gün hapsedilmesine karar verilir. 

Hapis müddeti bir ayı geçemez ve bu karar
lar temyize tâbi değildir. 

Hapsin infazmda Türk ceza kanununun 19 
uncu maddesi hükmü tatbik olunur. 

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

MADDE 8 — Nüfus sayımı tahsisatı İstatis
tik umum müdürlüğü bütçesine konulur. Bu 
tahsisatın tevzi ve sarfı ve ledelicap muvazzaf 
memurlara da ücret veya masarifi zaruriye ola
rak itası umum müdürlüğe aittir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
1927 de nüfus sayımı hakkında kanun vardır. 
Bu sayım da onun ayni olacaktır. Böyle bir 
kanun mevcut iken falan numaralı kanun 1935 
senesi için de tatbik olunur, demek kâfi değil 
mi idi? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, bu kanunda bazı değişik
likler, diğer kanunda olmayan bazı ahkâm var
dır. 

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

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

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

Efendim, reylerin neticesini arzedeceğim: 
Buğdayı koruma vergisi kanununa (180) zat 

reye iştirak etmiştir. Bir müstenkif vardır. Ka
nun (179) reyle kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesinin muvazenei umumi-
yeye alınmasına dair kanuna (171) zat rey ver
miştir. Kanun (171) reyle kabul edilmiştir. 

1933 - 1934 ders yılı içinde münhal mual
limliklere vekâlet edenlerin vekâlet müddetleri 
hakkındaki kanuna (183) zat rey vermiştir. Ka
nun (183) reyle kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti tarafından idare olunan inhi
sarlar hakkındaki kanuna müzeyyel kanuna 
(172) zat rey vermiştir. Kanun (172) reyle ka
bul edilmiştir. 

2201 numaralı kanuna bağlı 1 numaralı cet
velin tadiline dair kanuna (177) zat rey vermiş
tir. Kanun (177) reyle kabul edilmiştir. 

2005 numaralı kanuna müzeyyel kanuna (178) 
zat rey vermiştir. Kanun (178) reyle kabul 
edilmiştir. 

1933 senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut cetvellerde tadilât icrasına dair kanuna 
(166) zat rey vermiştir. Kanun (166) reyle ka
bul edilmiştir. 

Efendim, kabul edilen varidat kanunlarına 
göre, vekâlet bütçelerinde icap eden tadilâtı, 
Bütçe encümeni hazırlayacaktır. Müzakeremiz 
hitam bulmuştur. Meclis, bu gün saat 14 te top
lanacaktır. 

Kapanma saati : 11,15 

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

REİS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER : Refik B. (Konya), Ali B. (Rize) 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 
10 — 1/866 numaralı 1934 senesi muvazenei 

umumiye kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

A - Hariciye vekâleti bütçesi d 
REİS — Hariciye bütçesinin müzakeresine 

başlıyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? 
SIRRI B. (Kocaeli) — Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun Sırn Bey. 
SIRRI B. (Kocaeli) — Arkadaşlar, haricî si

yasetimizin bariz vaziyeti revişi hakkında Hü
kümetten bu sene daha vazih, müdellel malû
mat istemek mecburiyetindeyiz. Çünkü takip 
olunan siyasetin, cihandaki takallübata naza
ran, çok yakın istikbalde, filiyat sahasına 
intikal etmiş bulunduğunu görmek ihtimali var
dır. *»! 

KAZEVİ Pş . (Diyarbeki r ) — Neyin fil iyatı? 
S I R R I B. (Devamla) — Meselenin ifade et-
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mekte olduğu bu hakikatin ehemmivetini idrak 
etmiş olmaktan mütevellit, düşündürücü bir te
vakkuf duyuyorum. 

Memleket efkârının dahi ayni hassasivet ile 
tatmin ve teskine muhtaç bir vaziyette bulun
duğunu bildiğimden, keyfiyetin en salâhiyet-
tar bir surette izahını bizzat muhterem Başve
kil Paşa Hazretlerinden rica edecektim. Bu
nun en münasip vaktinin Başvekâlet bütçesi
nin müzakeresine başlanıldığı an olacağını tes-
bit etmiştim. O dakikada Başvekil Pasa Haz
retlerinin Mecliste bulunmayışı ve gıyaplarında 
söylenecek sözlerin bizi maksada götürmeyece
ğini bildiğimden bu kararımı yerine getireme
dim. 

Başvekil Pasa Hazretlerile bu kürsü üzerin
de, milletin yüksek mukadderatı hakkında söz
leşmek fırsat ve şerefini kaybettiğim için mü
teessirim. Fakat îsmet Paşa mektebi siyasisinin 
mütehayyiz recülü olan Muhterem Şükrü Kaya 
Beyefendi ile ayni mevzu, üzerinde görüşeceği
mi düşünerek bu teessürümü tadil edivorum. Hü
kümetin haricî siyaset işlerinde, Türkiye Cum
huriyetine yaraşır, Mustafa Kemalce bir vekar-
la, Büvük kiyasetler gösterdiğine kailim ve çok 
takdirkânyım. Nasılki hiçbir fırsat ve münase
beti kaymetmeksizin bu takdirimi bu kürsü 
üzerinde daima izhar etmekteyim. 

Burada izahını istediğim nokta, umumî zen-
cirin bir halkasıdır. Bu noktadaki noktai na
zarımın ve mütaleatımm bu gün hüsnü münase
bette bulunduğumuz Devletlerle olan münaseba-
tımıza tesiri olmamak için, onlar hakkındaki 
hissiyatımı ayrı ayrı söyleyeyim. 

Sözlerinin ve işlerinin vatan meselelerinde, 
kayitsiz ve şartsız kabulile, en doğru hedefe 
gitmekte bulunulduğuna iman ettiğim Büyük 
Şefin, resmî bir nutkunda Türkiye Cumhuri
yetinin haricî siyasetinde şiar olarak gösterdik
leri Sovyet dostluğunu, bittabi her türlü müna
kaşanın fevkinde görüyorum. 

Fransa ile sevişmeyi bir istinat şeklinde bu
lurum, 

Yunanlılarla birleşmeyi, tarihin hatalarını 
tashih şeklinde görürüm (Bravo sesleri). 

Balkanlardaki dostlarımızla olan rabıtaların 
takviyesini, Avrupa sulhuna ve medeniyetine 
karşı nazik ve insanî bir muamele mahiyetinde 
bulurum. 

İran ile, Irak ile, Suriye ile olan münasebatı, 
ecnebi bir Devletle karşılaşmış gibi telâkki eder
sem, yüreğimde acı duyarım. 

Sevgili Afganı, acı günlerimizde bizimle be
raber ağlayan, sevinçli günlerimizde bizimle be
raber gülen ve ayni damarlarda ayni kanı taşı
yan bir ikiz kardeş bilirim. 

Umumî hat ve esaslarını bu suretle izah etti
ğim siyasetin, tenvirini istediğim nokta, bunlar 
ile asla alâkası olmamak üzere, Akdenize taallûk 
eden bir cihettir. Onun için bu noktaya gelince 

kalbimde emniyet verecek bir vazivet olmadığını 
saklamak istemem. Vatanımı hiç bir veçhile teh
likeye maruz olduğunu Düşünmem. 

Onun, mefkuresi uğrunda ölmenin ve camrs-
manm ne olduğunu bilen. Türk ordusu pibi bir 
muhafızı vardı (Alkışlar). Bu ordu ki en büvük 
askerin ve en büvük askerlerin kumandası altın
dadır. Bize daima emnivet ve huzur telkin eder. 
Fakat bu vaziyet, hariçten bize hic bir taarruz 
vuku bulmayacak demek delildir. Talihini ve si
lâhını tecrübe etmek isteven birisi p-eün bize ça
tabilir ve bizi istemeyerek harekete getirir. Bövle 
istemeyerek harekete peldibimiz zaman Türkün 
düşündüğü nokta nedir? Bunu duvuvorum. fa
kat söyleyemiyorum. Düsüncemdeki kuvvet ve 
lisanımdaki telâkatsizlik. bu düşüncemi ifadeve 
mâni oluvor. Onun için yüksek Başvekil Paşa
nın sövlediği sözleri, müsaadelerile kendime ma-
lederek, onun ifadesile hissiyatımı arzedevim, 
nutuklarında olan şeyi ben şimdi burada söylü
yorum : 

Tarih. Türk milletini ve bütün bu ihtimalleri 
P-ÖZ önüne alarak hareket^ geçmiş bulunmakta
dır. Türk inkılâbının basında verilen karar, her 
hangi bir ecnebi taarruzuna karsı sonsuz müca
dele karandır. İnkılâbın her zaman temel taşt ve 
esas yanışı kalacaktır. 

Türk inküâbı ancak bu temel üzerinde va?a-
vabilir ve vükselehilir. Millî müdafaa, millî var
lık savaşıdır. Millî mücadele harice karsı vatan 
müdafaasını, Türk milletinin varlığını hariç elin
den kurtarma.vr temin etti. Harice karsı müda
faanın kavbedilmesi. millî va,rliPin kavbedilme-
sini intaç ederdi. Haricin bir taarruzuna ma
ruz kaldığımız zaman Türkün kalbinde, ve da
marlarında husule gelen galevan ile dayandığı 
nokta, düsündüoii nokta işte bu hissivattır. Bu
nu büvük salâhiyetle, her vakit ve her 
an. milletin efkârma tercünıau olmak mevkiin
de bulunan. Başvekilin lisa.nmdan dinlemiş ol
mak. bize tabiî ve azamî bir itminan verir. Bu 
vazivet te. bizi her türlü tehlikeden muhafaza 
edecek kuvvetli bekçimiz vardır diye müsterih 
kalamayız. 

Hükümetin vatan müdafaasında kullandık
ları iki kuvvet vardır. Birisi sivaseti, birisi or
dusu. Ordu ne kadar kuvvetli olursa olsun, ne 
kadar emnivetbahs bulunursa bulunsun, sivase-
tin. durendisane pitmesi ve ledelhace orduva tah
mil edilecek vazifevi hafifletmesi lâzımdır. Siva-
set, iş orduva intikal etmezden evvel vazifesini 
p-örürse, ordunun vazifesini ifa sırasmda birçok ko-
lavlıklar o-öreceği ve kolavlıkla vatanî müdafaa 
edeceği, tabiidir. Acaba siyasetimize ehemmivet 
vermiyor muyuz? Sualine karşı, aksini söylemi
yorum, yalnız, ve yalnız, Akdenize taallûk 
eden cihetlerde, bir emniyet ve istinat noktası 
göremediğimi söylemek isterim. Yani Hariciye 
vekâletimizin, isimlerini söylediğim Devletlerle 
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ne dereceye kadar hüsnü niyetle münasebette 
bulunduğunu izahtan sonra, söylemek istiyorum 
ki, Bunların arasında Akdenize taallûk eden 
nokta, Akdeniz havzası karanlıktır. 

Akdenizde bir asırdanberi vukua getirilen 
işgallerin, ilhakların tarzlarını şekillerini anla
mak için, yorulmağa lüzum yoktur. Tarihe bak
tığımız zaman, o bize, bütün vukuatı vuzuhla 
söyler. Muvazene gibi mülâhazalardan, imalı 
sözlerden sonra, bu hâdiseler doğmuştur. Akde
nizde yapılan müsamahalar ve iğmazlar, huzuru 
bozulmak istenmeyen Avrupanın rahatı namına 
yapıldığında şüphe yoktur. Bu gün belki de bu 
son dediğim siyaset manevrasile yani Avrupa
nın huzurunu ihlâl etmemek, bahanesile Akde
nizde sözünü dinletmek isteyenlerde vardır. Ta
rihte göreceğimizi söylediğim işgaller, ilhak
lar; evvelâ, Cezayir, Tunus, Yedi adalar, 
ondan sonra Mısır ve nihayet Fas ve Trabulus-
garp gibi, hepsi ihlâl edilmiş bir muvazenenin 
iadesi nazariyesile yapılmıştır. Bunlar yani Ak
deniz kıyılarındaki hâdiselerin veyahut başka 
yerlerdeki emri vakilerin tadilleri olarak veril
miş ve alınmıştır. Fakat dikkatlice bakılınca 
görülür ki Akdenizde bu muvazene terazisini tu
tan gayrimeri bir kuvvet vardır ve bu el daima 
ihlâl edilmiş muvazenelerin temininde müessir
dir ve belki de nâzımdır. Akdenizin en yeni 
işgal hâdisesini, İtalyanların Korfo adasına çık
maları teşkil eder. Yunanlılar, kendilerine na
zaran satvetli olan bu Hükümete karşı, bittabi 
kendi kuvvetlerile mukabelede bulunamazlardı. 
Cemiyeti Akvama müracaat ettiler. Aradan 24 
saat geçti, İngiltere Hükümeti Cemiyeti Akva
ma şöyle bir teklifte bulundu: Fuzulî olarak 
Korfo adasının işgalinden dolayı İtalya Hükü
metine yapılacak tatbikin icra vasıtası olmak 
üzere, Akdenizdeki tayyare filomu, Cemiyeti Ak
vamın emrine verdim. Bundan sonra çıkan ne
ticeyi söylemeye lüzum yoktur. İtalya, danış
maksızın kendi düşüncesile girişmek ve emri va
ki ihdas etmek istediği meseleden hüsranla dön
dü, neticeyi elde edemedi. 

Söze başlarken açık ifade ile söyledim; vata
nımı şu veya bu cihetten tehlikede gördüğüm 
için asla endişem yoktur. Fakat bu vaziyet bana, 
bütün Devletlerin semt semt, grup şeklinde ça
lıştıkları zamanda, müdafaa kuvvetlerinin en 
müessiri olan. siyaset silâhının hazırlanması lü
zumunu asla unutturamaz. 

Kezalik Hükümetin haricî siyasetindeki ki
yaseti, en evvel takdir edenlerden birisiyim. Yal
nız şimdi söylediğim, bu umumî siyasetin Akde
nize taallûk eden noktasıdır. Onun için, bu iza-
hatten sonra, 3 kelime ile fikrimi izah edebilirim. 
Hükümetin, Akdeniz siyasetinde aldığı vaziyet, 
bize diğer hudutlarda temin ettiği emniyet ka
dar. bir istinat noktasına malik midir? Eğer bu
nu Hükümet lüzum gördüğü şekilde izah ve ten
vir ederse, maksada vâsıl olmuş oluruz. Benimle 

beraber bu izahı bekleyenler bulunduğuna şüp
he yoktur. Beni bu zeminde mütalea serdine 
sevkeden saikten olmak üzere, yeni çıkmış olan 
îstüvar General da, Pöpl ismindeki külliyatta 
mezkûr olan bazı kayitler ve itiraflardır. Elbette 
bu, memleketin varlığına taallûk ettiği için, 
Hariciye vekâletince de malûmdur. Hükümetin 
bu sözlerime karşı vereceği izahı elbette emni
yeti kâmile ile karşılayacağıma da şüphe yoktur. 
Muhterem vekili dinlemek isterim. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ, DAHİLÎ
YE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. ( Muğla ) — 
Başvekil Paşa Hazretleri ve onun riyaset ettiği 
Hükümet, Meclisin soracağı gerek dahilî ve ge
rek haricî siyasete dair her suale, her zaman 
cevap vermekle kendisini memur addeder ve her 
zaman buna amadedir. Bütçe müzakeratmm 
sonlarına doğru Başvekil Paşa Hazretlerinin 
beyanatta bulunacaklarını tahmin ediyorum. 
Fakat bu gün, velev vekâlet tarikile olsun, Ha
riciye vekâletinin mesuliyetini üzerimde taşıdı
ğım için, sorulacak suallere kısaca cevap ver
mek vazifesini de hissediyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin takip ettiği haricî 
siyasetin esası, daha ilk günden bu güne kadar, 
sulh ve dostluğa istinat eder. 

Takip ettiğimiz gaye, her zaman, her yerde 
söylediğimiz gibi, dahilde sulh, hariçte sulhtur. 
Şimdiye kadar B. M. Meclisinin müsaade ve tas-
viplerile aktettiğimiz muahedeler, anlaşmalar, 
diğer vesaik ve senedatı düveliye, hep bunun 
birer canlı şahididir. Her nerede bir sulh dava
sı güdülmüşse, Türkiye Cumhuriyeti, bütün sa-
mimiyetile o davanm kuvvetli müzahiri olmuş
tur ve daima olacaktır (Alkışlar). 

Komşularımızla olan siyasetimizin bariz vas
fı, dostluk ve muahedenin esaslarile emniyeti 
müşterekeyi temin etmektir. 

Balkan paktı bunun en yakın bir misalidir. 
Balkan paktının tatbikatı ameliyesi yakında 
dört nazır tarafından Cenevrede görüşülecektir. 
Bu pakt, siyasî mânası itibarile, tamamen ilân 
olunduğu şekilde, tatbika girecektir. 

Diğer Devletlerle, bilhassa Rusya ile olan 
münasebatımız günden güne inkişaf edecek bir 
yürüyüştedir. Bu dostluk çok çetin zamanla
rın ve uzun bir devrin ve yakından tanışmanın 
mahsulü olduğu için, hertürlü halelden masun
dur. 

Diğer Devletlerle olan münasebatımız, keza 
dostanedir. Hepsi ile dostluk ve muhadenet 
mukavelelerimiz vardır. Son ticaret mukave
lelerinin aktinde Türkiye Cumhuriyetinin ta
kip ettiği esasatı kabul etmekle, bize olan dost
luklarını ibraz etmişlerdir. Türkiye bütün bu 
siyasetini evvelâ ve herşeyden evvel salâbetli 
seciyesine, vatanperverliğine ve ordusunun 
kuvvetine istinat ettirmektedir (Bravo sesleri, 
alkışlar). 
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Bizim bundan başka Anadolumuzun iki bü
yük müttefiki vardır. Daima bize yar ve vefakâr 
olmuşlardır. Bunun biri Akdeniz, diğeri Karade-
nizdir. Gerek Akdenizdeki emniyetimizi, gerek 
Karadenizdeki emniyetimizi iki sistem üzerine 
istinat ettirmekteyiz. Birisi sahildar olan Dev
letlerle bunun emniyetini temin edecek vesaik 
imzalamak, diğeri de, uzak veya yakın her
hangi bir ihtimale karşı, bunun müdafaasını 
dahilde hazırlamaktır (Güzel sesleri). Avrupa 
vaziyeti umumiyesi, gerek silâhsızlanma dola-
yısile, gerek Sar ve sair meseleler dolayısile, 
hakikaten karışıktır. Böyle karışık bir zaman
da hiçbir vakit Türkiye amili şuriş olmayacak
tır. 

Daima sulh lehinde çalışacaktır. Fakat Tür-
kiyenin bu azmü karan karşısında, elinde olma
yan sebeplerle ve istemediği halde, memleket 
haricinde bir vakıa çıkacak olursa, Türkiye 
akdetmiş olduğu dostluk ve bitaraflık muahe
delerinin ahkâmını yerine getirecektir. Bilhassa 
kendi hudutlarının müdafaasını elbette temin et
miştir. Bu seneki bütçemizin ifadesi de tamamen 
budur. Dostlukar çok ehemmiyetlidir, fakat mem

leket için en büyük dostluk, evvelemirde dahilde 
kuvvetli bulunmaktır. Takip ettiğimiz siya
set, dahilde millî mefkure birliğini temin et
mek ve kuvvetimizi arttırarak, Türkiveyi, yan 
gözle bakılmaz bir hale getirmektir. Buna rağ
men, herhangi bir çılgın karar neticesi olarak, 
Türkiyeye taarruz eden olursa, bu taarruzlar, 
Türkiye hudutlarında sert ve sivri kayalara çar
parak dağılacaktır (Bravo sesleri, alkışlar). 

Emin olabilirsiniz ki; bu. günkü Türkiyeyi 
yalnız üzerinde arzu ve emel beslenir bir top
rak değil, yan gözle bile bakılamaz bir hale ge
tirmekle meşgulüz ve getireceğiz (Alkışlar). 

SIRRI B. (Kocaeli) — Vekil Bevefendinin 
beklediğim gibi vecize şeklinde söyledikleri söz
ler bana itminan vermiştir. Binaenaleyh ken
dilerine teşekkür ederim. 

Yalmz bu sadet haricinde, vekâlete ait, 
kendilerinden bir sual soracağım. Hariciye me
murlarının hariçte bulundukları zaman, mem
leketin şanı ile, şerefile mütenasip bir surette 
vatanlarını temsil edebilmeleri için, pek çok 
masrafa ihtiyaçları vardır. Bulundukları me
rasim, onları pek cok masraf ihtiyarına sevk ve 
icbar eder. Bu gün aldıkları tahsisat ise, bu 
merasimin icabatmı yerine getirmeğe kâfi de
ğildir. Binaenaleyh bu hususa nazarlarını cel-
bederim. 

Geçende fazla para sarfiyatından dolayı iti
raz etmiştim. O vakit bana, ihtisasa kıymet 
yok mudur? Bu fazla para verdiğimiz yerler 
alelade bürokrasiye ait değildir, ihtisası satın alı
yoruz demişlerdi. Satın alıyoruz demeyeyim, ih
tisasın istihkakını tediye ediyoruz, demişler
di. Zannederim ki, hariciye memurlarımızın 

hariçte ifa ettikleri hizmet te, bir ihtisasa taal
lûk eder. Şimdi bu noktada bana, yorganımı
za göre ayağımızı uzatacağız mı diyeceksiniz 
(Evet sesleri). O halde ben bu cevabı bilirim ve 
bu cevabın cevabını vermeğe de hazırım. Daha 
dün verdiğimiz bir kararla, bu gün bu söyle
necek söz arasında bir tenakuz olup olmayaca
ğını, Refik Şevket Beyefendinin yüksek tak
dirlerine arzederim. 

HARİCÎYE V. V., DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ 
KAYA B. (Muğla) — Türk memurları, hiç şüp
hesiz, Türk münevverlerinin güzideleri arasında 
sayılan millî bir zümredir. Hariciye, Dahiliye ve 
diğer memurların hepsi ihtisasa doğru gitmek
tedir. Biz bugün elimizde olan bütün kuvveti ve 
kudreti iki hedefe sarfetmek mecburiyetinde
yiz. Birincisi, müdafaamızı ikmal etmek, diğeri 
de sanayiimizi inkişaf ettirmektir. Bu iki gaye, 
milletin her ferdinden, ayrı ayrı fedakârlık bek
lemektedir. Bu fedakârlığı bilhassa memurları
mızdan bekleriz ve emin olabiliriz ki, memurları
mız bu vatanperverlik ve fedakârlık saflarının 
önünde gelir. Fakat ileride, bütçemizde inkişaf 
hâsıl olacak olursa, tabiidir ki vüsatimiz dere
cesinde, iktidarı dolayısile, lâyik olduğu dere
cede muamele görmeyen memurlara da haklarını 
vermek vazifemiz olacaktır. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz isteyen yoktur. Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. 
431 

432 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Elçilik ve konsolosluklar memurları 
maaş ve temsil tahsisatı ile akçe 
farkı ev merkez memurları maaşı 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Elçilik ve konsolosluklar müstah
demleri ücreti ve akçe farkı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabuİ edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere çekilecek tel
graf ve gönderilecek mektup ve pa
ketler masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası ve nakli nu-
kut 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

510 955 

1 
42 

278 

36 
o O 

12 

500 
420 

965 

000 

000 
500 

50 000 

5 000 
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F. Lira 
441 Vekâlet otomobili masrafı 5 900 

REİS — Kabul edilmiştir. 
442 Elçilik ve konsolosluklar masarifi 454 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
443 Elçilikler için mubayaa olunacak 

otomobil bedeli 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

444 Mütenevvi masraflar 3 750 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

445 Harcırah ve kuriye masrafı 110 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

446 Resmî telefon masrafı 4 250 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

447 Beynelmilel müessesat ve Cemiyeti 
Akvam 139 700 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

448 Mütenevvi masraflar 138 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

449 Ecnebi misafirler otomobili mas
rafı 4 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

450 Telifat ve neşriyat 9 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

451 Matbaa masrafı 1 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

452 Kongre, konferans, komisyonlar 
masrafı 53 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

453 Hakem mahkeme ve heyetlerile uz
laşma komisyonları 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

454 Muhtelit hakem mahkemeleri ücret 
ve masarifi 39 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

455 Tahdidi hudut komisyonu ücreti, 
harcırah, idaro masrafları ve kule 
masrafı 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

456 Ajans tahsisatı 112 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

457 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

458 Geçen sene düyunu 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

459 Eski seneler düyunu 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

II - H'ilüuü ve içtimai muavenet velâleli 
bütçesi 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz is
teyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

465 Vekil tahsisatı 4 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

466 Memurlar maaşı 1 363 026 
REÎS — Kabuİ edilmiştir. 

F. 
467 

.Lira 
1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

468 Merkez müstahdemleri ücreti 159 660 
REİS — Kabul edilmiştir. 

469 Vilâyat müstahdemleri ücreti 292 637 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

470 Muvakkat tazminat ' 26 712 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

471 1437 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 7 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

472 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

473 Merkez levazımı ' 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

474 Merkez müteferrikası 1 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

475 Vekâlet otomobili masrafı 3 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

476 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 10 000 
REİS — Kabuİ edilmiştir. 

477 Vilâyat levazımı ' 15 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

478 Vilâyat müteferrikası 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

479 Mütenevvi masraflar ' 19 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

480 Harcırah 43 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

481 Ecnebi memleketlere gönderilecek
lerin harcırahı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

482 Resmî telefon masrafı 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 

483 Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 1 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

484 Mahkeme harçları 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

485 Sari ve salgın hastalıklarla müca
dele masrafı 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

486 Trahom mücadele masrafı 170 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

487 Zührevî hastalıklarla mücadele 
masrafı 199 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

488 Cüzzam mücadele masrafı 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

489 Verem mücadele masrafı 39 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

490 Sıtma mücadele masrafı 926 056 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

491 Mütenevvi masraflar 7 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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492 Seyyar küçük sıhhat memurlarına 

1754 numaralı kanun mucibince ve
rilecek yem bedeli 52 740 
REİS — Kabul edilmiştir. 

493 Vesaiti nakliye masrafı 1 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

494 İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 130 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

495 Staj için ecnebi memleketlere gön
derilecek doktor ve eczacıların har
cırahları ve tahsil masrafları 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

496 İçtimaî yardım 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

497 Umumî sıhhat işleri müesseseleri 
masarifi 34 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

498 İçtimaî muavenet işleri müessese
leri masrafı ' 982 109 
REİS — Kabul edilmiştir. 

499 Doğum ve çocuk bakım evleri 155 844 
REİS — Kabul edilmiştir. 

500 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 4 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

501 Geçen sene düyunu 2 000 
REİS — KaJbul edilmiştir. 

502 Eski seneler düyunu 5 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

503 1932 senesinde tahakkuk eden ve 
mezkûr sene bütçesinde bakıyei mu-
hassasatı mevcut bulunmayan har
cırahlar karşılığı 4 000 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Paşam; dün arzetmiştim. Bu yoldaki düyun 
Maliye vekâleti bütçesinde açılan 194 numaralı 
fasla konulur. Bunun da o fasla konulmasını ri

ca ediyorum. 
REİS — Oraya nakli kabul edilmiştir. 

(' - Adliye vcl'âleli bütçesi 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bir sual so
racağım. 

REİS — Buyurun. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Geçen se

ne ve belki de evvelki sene Adliye vekilinden 
sormuştum. Onun için tekrar soracağım. Malûmu 
aliniz, mebus ve vekiller hakkında takibat ve tah
kikat yapabilmek için mutlaka Meclisin müsaa
desini almak lâzımdır. Hepinizin bildiğiniz gi
bi irtişa meselesinde alâkası g'örülen bazı mebus
lar ve bu meyanda Hasan Bey hakkında, Adliye 
memurları resen tahkikata girişmişlerdi ve bu 
hal mucibi muahaze olmuştu. O zaman vekil 
bulunan Yusuf Kemal Bey, bunlar hakkında 
takibat yapıp Meclise arzedeceğini vadetmişler-

di. Acaba, bu hususta Şükrü Beyefendinin malû
matları var mı? 

ADLİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. 
(İzmir) — Refik Şevket Beyefendinin sualleri 
hakkında malûmatım yoktur. Öğrenir, arzede-
rim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz isteyen yoktur. Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
505 Vekil tahsisatı 4 800 

REİS — Kabul edilmiştir. 
506 Memurlar maaşı 5 010 468 

BÜTÇE E. R. v! MÜKERREM B. (İspar
ta) — Bu faslın müzakeresinin tehirini rica ede
rim. 

REİS — Bu fasıl hakkında encümen tadil 
yapacaktır, bunu geçiyoruz. 

F. Lira 
507 1683 numaralı kanunun (58) inci 

maddesi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 28 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

508 Merkez müstahdemleri ücreti 105 540 
REİS — Kabul edilmiştir. 

509 Vilâyat müstahdemleri ücreti 817 926 
REİS — Kabul edilmiştir. 

510 Muvakkat tazminat 59 032 
REİS — Kabul edilmiştir. 

511 1437 numaralı kanun mucibince hiz
meti mecbureye tâbi hukuk mezun
larına verilecek avans 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

512 Ankara Hukuku leylî mezunlarına 
6 şar aylık itibarile şehrî (50) li
radan verilecek staj ücreti 12 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

513 Merkez mefruşat ve demirbaşı 15 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

514 Merkez levazımı 13 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

515 Merkez müteferrikası 750 
REİS — Kabul edilmiştir. 

516 Vekâlet otomobili masrafı 3 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

517 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 55 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

518 Vilâyat levazımı 107 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

519 Vilâyat müteferrikası ' 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

520 Mütenevvi masraflar 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

521 Harcırah ' 179 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

522 3 500 Resmî telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

523 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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P. Lira 
524 Mütenevvi masraflar 95 600 

REİS — Kabul edilmiştir. 
525 Vesaiti nakliye masrafı 23 500 

EEİS — Kabul edilmiştir. 
526 Telif, tercüme, cem ve tabı kavanin 

masrafı ve hukukî eserler mubayaa 
bedeli 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

527 Adliye ceridesi ve temyiz kararları 
tabı masrafları ve makaleler üc
reti 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

528 Süvari mübaşirlerine maktuan ay
da 4 lira 45 kuruş hesabile verile
cek yem bedeli 40 050 
REİS — Kabul edilmiştir. 

529 İhtisas mahkemeleri 305 940 
REİS — Kabul edilmiştir. 

530 Adlî tıp işleri müessesesi masrafı 17 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

531 Hapishaneler masrafı 859 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

532 Ankara hükük fakültesi masrafı 42 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

533 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 23 442 
REİS — Kabul edilmiştir. 

534 Geçen sene düyunu , 22 830 
İSMET B. ( Çorum ) — Adliye vekâletinin 

tahsisatsız ayrıca 20 000 lira kadar borcu var
dır. Burada görülmüyor. Acaba Maliye bütçesi
ne mi konuldu? 

ADLİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. 
(İzmir) — Bu, iki vekâlet arasında takarrür et 
tirilecekti ve Maliye bütçesine konulacaktı. Fa
kat zannediyorum konmadı. 

İSMET B. (Çorum) — Maliye vekâleti büt
çesi geçti efendim. 

ADLİYE V. SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İz
mir) — İyi ya teyit ettiniz. 

İSMET B. (Çorum) — Diğer bütçelerden Ma
liye bütçesine naklolunan bu gibi borçlar meya-
nına bu da konacaksa, temin edilmiş olur. Aksi 
takdirde bütçe haricinde kalacak ve müstehik-
lerin 20 000 lira kadar alacakları kalacaktır. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Böyle muhtelif dairelerin borçları hakkında 
Maliye vekâleti ile görüşerek Maliye bütçesine 
bir tertip vazedeceğiz. 

REİS — Hükümet izah etsin. 
MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Efendim; 

borcu olup olmadığını vekâleti aidesi bilir. Ma
liyenin haberi olsaydı buraya bir tahsisat kordu. 

REİS — Anlaşılıyor ki, bu gibi borçlar için 
ayrıca Maliye vekâleti bütçesine bir şey ilâve 
edilecek. Bütçe encümeninin ifadesi budur. Bel
ki diğer vekâletlere ait olanlar da vardır. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim; 1934 
bütçesini geçen sene bütçesinden bir kaç bin 

lira fazla gördüm. Geçen sene münferit hâkim
lere birer muavin tayin edilmesini teklif etmiş
tim. Bu seneki bütçede bu nazarı dikkate alın
mış mıdır? 

ADLİYE V. SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İz
mir) — Müzakerenin talikim rica ettiğimiz bir 
fasıl vardı. Bilhassa bunun tehirinin sebebi Re
şit Beyefendinin işaret ettiği noktayı ihtiva eden 
rakamı buraya getirmek içindir. Bu tahsisat he
nüz kabul edilmemiştir. O madde içinde bu ci
het te derpiş edilmiştir. Tahsisat koyuyoruz. 

İSMET B. (Çorum) — Bu faslın tehiri lâzım-
gelir. Bu borcun, Maliye vekâletince nazarı dik
kate alınacağı bildirilmişti. Bunun ilâve edilebil
mesi için faslın tehiri lâzımgelir. 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Hangi fas
la? 

İSMET B. (Çorum) — Borçlar faslına. 
ADLİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. 

(İzmir) — İsmet Beyefendinin işaret ettikleri 
veçhile 20 küsur bin liralık tahsisatsız kalmış 
borcumuz vardır. Bunu halletmek için muhtelif 
çarelere baş vurduk. Bütçe müzakere edilirken 
derpiş edilmesi aramızda tekarrür etmiş idi. 
Mevcut fasılların tehiri bu mesele ile alâkadar 
değildir. Mevcut fasılların tahsisatları derpiş 
edilmiştir. Karşılığı vardır. Karşılıksız borçlar 
bu akşam Bütçe encümeninde konuşulur ve Ad
liye vekâletinin 20 000 liralık borcuna da bir 
çare buluruz. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Maliye 
sekili Bey ve Bütçe encümeni bunun neticesinin 
ne olacağını söylemesi lâzımdı. 20 000 lirayı ko
yacaklar mı, koymayacaklar mı? Bunu izah et
melidirler. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Bu, yalnız Adliye vekâleti bütçesini alâkadar 
etmez. Muhtelif dairelerin karşılıksız borçlan 
vardır. Onlara karşılık düşünerek bütün devaire 
teşmil etmek üzere bir tahsisat düşünüyoruz. He
yeti Celileye arzedeceğiz. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
Adliye vekili Bey, fasılların çıkmasında mahzur 
yoktur, dediler. Fakat encümen ve Maliye ve
kâleti bu borcun bütçeye bu sene konulacağını 
ve verileceğini söylemediler. Bu, bu bütçe ile 
çıkmalıdır. Adliye vekâletini, borcunu ödeme
miş görmek istemiyoruz. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
Yalnız Adliye vekâletinin borcu değil, başka
larının da var. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Hiç bir 
dairenin borcu olmamalı. Amma Adliye vekâleti 
üzerinde hassasım ve Adliye kelimesi üzerinde 
ısrar ediyorum. 

REİS — Anlaşılıyor ki her vekâletin bu gi
bi borçlan için Bütçe encümeni Maliye vekâleti 
bütçesine bir tahsisat ilâve edecektir, mesele bu 
şekilde halledilecek demektir. Binaenaleyh fa-
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sil kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

535 Eski seneler düyunu 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1) - Maarif vekâleti bütçesi 
REİS — Maarif vekâleti bütçesine geçiyo

ruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

SÜLEYMAN FİKRÎ B. (Mersin) — Muhte
rem arkadaşlar, hepimizin malûmudur, bir mem
leketin müdafaası iki şekilde olmaktadır. 

Biri, dıştan gelecek herhangi bir tehlikeyi 
önlemek, reddetmek. 

İkincisi, içte mevcut olan tehlike ile çarpış
mak ve tamamen kaldırmak. 

Dıştan gelecek herhangi bir tehlikeyi red
detmek, kuvvetli bir ordu ile olabilir. Türki
ye Cumhuriyetinin genç, dinç ordusu çok şayanı 
şükrandır ki bu gün bu vazifeyi tamamen ifa 
edebilecek bir vaziyettedir. 

İçteki düşmanla çarpışmak bilgi ile, maarif 
ordusu ile kabildir. 

Dıştan gelen herhangi bir tehlike, bir mem
leketin nihayet büyük emeklerle meydana gelen 
mamurelerini, abidelerini harap edebilir. Fakat 
içteki düşman, koca bir milletin özünü, enerji
sini eritir, çabucacık devirir ve yokeder. Bil
giye dayanmayan herşeyin ömrü çok kısa olur. 

Saltanat devrinin bu millet özünde açtığı ya
ra çok elimdi. Bunu Cumhuriyet idaremiz te
davi ediyor ve mutlaka edecektir . 

Milletimizin bütünlüğünü, diriliğini de 
yapacak olan bilgi ordumuzdur Dıştan gelmesi 
muhtemel tehlikelere karşı nasıl hazırlanıyor ve 
millî müdafaamızı kuvvetlendiriyorsak, içte her 
zaman mevcut olan ve zaman zaman, engerek 
yılanı gibi başını kaldırmak isteyen en büyük 
düşmanımız - bilgisizlik - ve onun doğurduğu 
taassupla, çok kuvvetli olarak, çarpışmak ve 
onu mutlaka yenmek, yok etmek mecburiyetin
de ve mevkiindeyiz. 

Bu da irfan ordumuzu, tıpkı müdafaa kuv
vetlerimize verdiğimiz ehemmiyeti vererek tak
viye etmekle kabil olacaktır. Esir ve ölü bir 
milleti kurtaran ve dirilten Büyük Başbuğ ve 
onun şuurlu Hükümeti, bu ordunun da takviye 
ve ıslahı yönünden, görülen yara üzerine halen 
parmağını koymuş bulunuyor. 

Arkadaşlarım, sinsi sinsi özümüzü kemiren 
bu bilgisizlikle, Büyük Şefimizin söylediği gi
bi, ümmilikle mücadele etmek, terbiye ve talim 
ordusunu mutlak ıslah, takviye, terfih etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu gün mevcut olan irfan 
ordumuzun kumandanlarına - muallimlerimize -
komşu milletlerin baktığı gibi bakamıyoruz. Ka
nunî haklan olan mesken alacaklarını iki sene
dir imkânsızlıktan maalesef veremedik. Bazı 
yerlerde muntazaman maaş ta veremiyoruz. Ter

fi işleri de tanzim edilmeğe çok muhtaçtır. Orer-
çi bu husus için mevcut bir kanunumuz vardır. 
Fakat bu günkü teşkilâtla bu maksat maalesef 
lâ\ ikile yapılamıyor. Bilhassa ilk tedrisatın 
teftişi için istihdam edilen elemanların mühim 
bir kısmı keyfiyeten çok zaiftir. 

Muhterem arkadaşlarım, hayatımızın en kıy
metli parçası, istikbalimizin en büyük ümidi olan 
yavrularımızı terbiye ve bilgi kuvvetlerile can
landırmaları için ellerine verdiğimiz, bilhassa ilk 
tedrisat muallim ordusunun sadayı istirhamla
rını dinlemek mecburiyetindeyiz. 

Bu muallimlerin hulâsatan dilekleri şunlar
dır: 

1 - Maaşlarının diğer Devlet memurları gibi 
muntazaman verilmesi, 

2 - Mesken bedelinden alacaklarının (imkân 
varsa) ödenmesi, 

3 - Terfilerinin salim bir şekle konması ve 
mukadderatlarının, maalesef bazılarının hisle
rine mağlûp olduklarını işittiğimiz, müfettişlerin 
ellerine tamamen terkedilmemesi, 

4 - Tatillerde tetkik seyahati yaparak bilgi
lerini artırmak için, Devlet vesaitinden şimen
difer ve vapurlardan, hiç olmazsa, nısıf ücretle 
seyahat edebilmelerine imkân verilmesi, 

5 - Okuyacak meslekî ve ucuz kitap bulabil
mek imkânının hazırlanması. 

Arkadaşlarım, kendilerinden itimatla ve bü
yük bir ümitle* bunları bihakkın başaracakları
na inandığım kıymetli vekilimizden bir kaç nok
tanın müsaadenizle izahını da rica edeceğim: 

1 - Maarif ordusunun erkânı harbiye vazife
sini ifa eden Millî talim ve terbiye heyeti, bu 
gün keyfiyet ve kemiyet itibarile, bu ordunun 
işlerini muntazaman başarmakta kendilerine kâ
fi bir yardımcı vaziyetinde buluyorlar mı? 

2 - Orta ve yüksek tahsil gençliği neden bir 
kısmı hariçten gelen ve dış manzarası yaldızlı 
ve fakat özü çok zehirli olan cereyanlar önün
de, maalesef, sürüklenmektedir. Ulu Gazimizin 
Türk gençliğine verdiği vazife, gösterdiği hedef 
malûmdur. Bu gençlerimizi, maatteessür bilme
yerek, anlamayarak sürüklenmekte oldukları 
bu muzır cereyanlardan kurtarmak, esas vazi
felerine sevketmek için ne yapılmaktadır? 

3 - Mektep kitaplarımız hali hazır iktisadî 
vaziyetlerimize asla uygun değil, çok pahalıdır. 
Bu sene kitapların ucuz satılması imkânı var mı? 

4 - Memleketimiz çok geniş bir tarih sahne-
sidir. Geçmiş milletlerin bıraktığı çok kıymetli 
tarihî ve bediî asar mevcuttur. Bu tarihî ve be
diî asarın meydana çıkarılması, tanzim edilmesi, 
muhafaza edilmesi için neler düşünülmekte ve 
yapılmaktadır, bunları yapacak elemanları var 
mıdır? 

Maruzatım bundan ibarettir. 
KILICOĞLU HAKKI B. (Muş) — Muhte

rem arkadaşlarım, sabrınızı tüketmemek için faz
la söylemeyeceğim. Yalnız milliyete çok susa-

- 4 3 8 -



İ : 6 0 2 9 5 - 1 9 3 4 C : 2 
mis olduğumuz bir zamanda, Maarif vekâle
tinin 6 milyon küsur bütçesine karşı birşey söy
lenemez. Bu bütçe hiç olmazsa 30 milyon lira ol
malıydı, o zaman dileklerimizi gerine, gerine 
söylemeğe ve bunların yapılmasını Maarif ve
kâletinden istemeğe hakkımız olurdu. Fakat bu 
gün fazla bir şey isteyemeyiz. Ancak maruza
tımda, doğrudan doğruya muallimlerin, bilhas
sa uzak vilâyetlerde, nasıl mahrumiyetler içer
sinde çalıştıklarını söyleyeceğim. Bu sene dai-
rei intihabiyeme vaktinden evvel gittim. Bilhas
sa mekteplerimizi gezmek ve muallimlerin me
saisini ve çocuklar üzerinde nasıl işlendiğini 
görmek için, Adanadan itibaren tâ en kenar bir 
noktaya kadar gittim ve bütün mektepleri, orta, 
lise ve bilhassa ilk mektepleri gezdim ve gör
düm. Birçok yerlerde yapılmış güzel mektepler 
var. Fakat birçok yerlerdekiler de mektepten 
başka her şey e benzer. Burada çalışaşn muallim
ler her türlü mahrumiyetler içinde hakikaten bir 
misyoner gibi, bir fedai gibi çalışıyorlar ve 
çocuklar üzerinde çok işlemişler ve yaşlarına 
göre bir fikir vermişlerdir, onların anlayabile
cekleri bir lisanla milliyet ve ülkülerini anlat
mağa çalışmışlardır. Buna filen şahit oldum. Bu 
itibarla Maarif vekâletinin bu nokta üzerinde 
çalıştığına kani oldum, kendisini tebrik etmek
ten başka birşey yapmam. Muallimlere de yi
ne huzurunuzda teşekkürü bir vazife bilirim. 
Bunları ayrı ayrı dinledim. Herşeyden, türlü 
medeniyet ve zevklerden mahrum olan yerler 
de çalışan bu çocuklar, bana hiçbir şikâyette 
bulunmadılar. Bunların içinde yeni gelenler 
olduğu gibi, 5 - 6 senedenberi buralarda bulu
nanları da vardır. Bunların yalnız birtek şi
kâyetleri vardır, o da tahsisatlarını muntaza
man alamamalarıdır. Denilebilir ki ilk mektep
lerin tahsisatı muhasebei hususiyenin elindedir. 
Fakat Maarif vekâleti ve Maarif vekili Beye
fendi biraz harekete geçerse o vilâyet te mual
limlerin parasını muntazaman verir. Bu nok
tayı kendilerinden cok rica ederim. Bu çocuk
ların parasını verdirsinler, kendilerini bu dert
ten kurtarsınlar. Maruzatım bundan ibarettir. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Maarif siyasetinden 
bahsedebilmek için tâ eski zamanlara ircaı nazar 
etmek icap eder. Tuba ağacı hikâyelerinden-
beri devam eden tesettüt 

ZÎYA GEVHER B. (Çanakkale) — Tufan
dan başla! 

SIRRI B. (Devamla) — Hâlâ devam etmek
tedir. Her vekil zamanında bir türlü siyaset takip 
edilmiştir. Bir devirde teşkilât yapıldı, milyon
larca para verildi. Mübalâğa etmeyeyim ve bun
dan intihazı fırsat edilmesin, çok paraverildi. 
Her tarafta takdirler gördü, her tarafta alkış
landı. Vekil gider gitmez, daha dünkü alkışların, 
takdirlerin velvelesi kulaklarda taninendaz olur
ken o teşkilât yıkıldı. Gelen vekil başka bir 
prensip takip etti. O prensip te alkışlandı, o 

prensip te takdir edildi. Onun infikâkile be
raber o takdirler de unutuldu. Bir vekil geldi. 
Onun vekâlete gelişi, beklenen mesih gibi te
lâkki edildi. İcraatta bulundu, ayrılır ayrılmaz, 
onun yerine gelen vekil ıslahat namına hiç bir 
şey yapılmadığını ve işe yeniden başlanacağını 
söyledi. Binaenaleyh anlaşılıyor ki, halâ maarif 
siyasetimizde, Cumhuriyetin beklediği, istikran 
verilemedi. 

Şimdiki vekilden büyük ümitlerle icraat bek
leriz. Fakat kendilerine hulûs ile söylüyorum, 
sakın hakkında, makamı iktidarda gördükleri 
takdirleri, alkışlan, muvaffakiyetine delil ad
detmesinler. Çünkü eski vekillere yapılan tak
dirlerin, alkışların, vekâletten infikâk eder et
mez yerine masruf olmadığı anlaşıldı. Onun için 
takdiri, kendi nefislerinden beklesin. Eğer kendi 
nefislerinde itminan, itimat görürlerse o vakit 
anlasınlar ki, isabetli iş yapmışlardır. 

Umumî maruzatımdan sonra, bazı noktalar 
üzerine nazarlarım celbedeceğim. Beynelmilel 
diksivöner olan (Lârus) ta, Türklerin aleyhinde 
bazı kayitler vardır. Maarif vekâleti şimdiye 
kadar bunu görüp tashihine gitmeli idi. Sene
lerden beri halâ aleyhimizdeki bu kayit orada 
devam edip gitmektedir. Halâ Türkün yatağan-
lanndan, halâ en mütekâmil devri olmak üzere 
tanzimat devrinden bahsediliyor. Hiç yeni in
kılâbımızdan, yeni tekâmülümüzden ,yeni şekli 
medenimizden bahsetmiyor. Bunun tashihi Ma
arif vekâletine terettüp eder. Bunu görünce lâ-
zımgeldiği veçhile, teşebbüs eder ve bu diksiyö-
neri çıkaran heyet mi, komisyon mu, her kimse 
onun üzerinde tesir yapar tenvir eder, Onu ha
kikatle karşılaştırır. Şüphe yok ki, onlara da bu
nu bilmediklerinden yaptıkları için, bu malûma
tı edindikten sonra diksiyoneri tashih ederler. 
ve biz henüz neşvünema halinde bulunan dimağ
lar üzerinde, olduğumuz gibi görünürdük. Yok
sa bu kitabı ellerine alan gençler bizi oradaki 
gibi anlayacaklarsa v.ay halimize. 

Muallim kahtı vardır, deniliyor. Bunun için 
bana bir mülâhaza geldi. Doğru olup olmadığını 
tabiî kendi takdirlerine bırakıyorum. Bir çok mü
tekait memurlanmız, zabitlerimiz vardır. Bunlar 
aldıkları maaşlarla kâfi derecede refahlarını te
min edemiyorlar. Ufak bir kurs geçirdikten son
ra bunlann köylerde istihdamlarile, onlardan is
tifade çaresine bakılsa. Bu suretle hem iyi mual
lim bulunmuş olur, ayni zamanda bunlar hem mek
tebin muallimi, hem de köylünün mürebbisi olur-
bin muallimi, hem de köylünün mürebbisi olur
lar. Bunun çaresine bakılırsa iyi bir tedbir alı
nır zanmndayım. Bunun ihtiyacı ne dereceye ka
dar tatmin edebileceğini tecrübe üzerinde bulu
nan zat daha iyi takdir eder. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Benim kürsüye 
çıkıpta ufak bir maruzatta bulunmamın sebebi 
muhterem Sırrı Beyin bir sözüne cevap vermek 
içindir. 
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Efendim; Maarif vekilini ve diğer vekilleri 
Meclisi Âli daima alkışlarlar. Beyefendiler, 
memleketin menafine memleketin, halkın teref fü-
hüne Cumhuriyet rejimlerine, halkçılık prensip
lerine mugayir hareket eden vekilleri Meclisi 
Âli Türk mümessilleri alkışlamazlar. Mutlaka 
Meclsi Âlinin, vekillerine karşı yaptığı alkış, 
onların memleketin menafine, Cumhuriyet reji
mine uygun ve halkçı oluşlarmdandır. Yoksa 
Türk mümessilleri beyhude yere kimseyi alkışla
mazlar (Alkışlar). 

SIRRI B. (Kocaeli) — Reis Bey, şahsım 
mevzubah oldu, müsaade ederseniz cevap vere
yim . 

REÎS — Pek âlâ. 
SIRRI B. (Kocaeli) — Sözlerimde Meclisin 

takdiri meselesi yoktu. Yalnız Reşit Beyin bu
nu bu suretle düşünmüş olması, Meclisi müda
faaya muhtaç gibi gördüğünden ileri gelmiştir, 
(Asla, asla sesleri). 

REŞtT B. (Gazi Antep) — Hâşa, hâşa. 
SIRRI B. (Devamla) — ki, bana bu fikir gel

mez. 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Müşterek 

ağzı yok ki, bir mebus söyler. Sırrı Beyefendi, 
kendisine mahsus edebiyatını daima her bütçede 
her sahada meydana çıkarır. Maarif bütçesin
deki sözleri, biraz başka yerleri alkışlarken bizi 
batırmaktadır. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Hayır, Hayır. 
ZİYA GEVHER B. (Devamla) — Büvük 

Millet Meclisinin ben de epiyi zamandan beri 
içinde bulunuyorum. Bir çok Maarif vekillerini 
alkışladır, alkışlamak icap ettiği için alkışladırk. 
Her vekil alkışlanabilir. Diğer bir vekile sakın 
bu Meclisin alkışlarına aldanma 

SIRRI B. (Kocaeli) — Meclis mevzubahs de
ğildir. 

ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Siz mev
zubahs ettiniz. 

SIRRI B. (Kocaeli) — i c a t ediyorsunuz, is
nat ediyorsunuz. 

ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Öyle ise * 
bu cevabınız kâfidir. Ümit ederim ki Meclis 
mevzubahs olduğu vakit başka türlü hareket 
edeceklerdir. Binaenaleyh ben de, bu bahse lü
zum kalmadığı için kısaca keseceğim. Bu mesele 
ortadan kalkmış olsun. Yalnız Sırrı Beyefendi
nin bir mütaleası yine beni müteessir etti. Mem
lekette maarif hakkında bir şey yapılamadığını 
söylediler. Bu hiç bir şey yapılamadığından do
layı değil, sahası çok geniş bir mevzu olduğu için 
istenilen her şeyin yapılamamış olmasından do
layı husule gelen hassasiyet var, şiddetli tenkit 
var. Ta ilk mektebe koyduğumuz çocuğun kafa 
sına koyacağımız terbiyeden en yüksek mektep
ten çıkaracağımız tekniğe kadar sahaları düşü
necek bir müessese olduğu için, istediklerimiz 
çoktur. Onun için alkış arkasından tenkit çok 
şiddetli olur ve oluyor, işler, organ değişiyor 

ve Tuba ağacı tufan devrine gidiyor. Arka
daşlar rica ederim. 7 seneden beri intihap dai
remde gördüğüm irfandaki genişliği şükranla 
yadederim. Bu gün maarifin hiç bir şey yapama
dığını hiç kimse söyleyemez. Bilhassa biz söyle
yemeyiz. 10 sene zarfında maarif çok şeyler yap
tı. ittiğiniz kazalarda, köylerde, kasabalarda ilk 
mektep hocasının vazifesi yalnız okutmak değil, 
onun ailelere kadar intikal eden yüksek hizme
tini burada takdirle söylemek icap eder. 

Benim her kaza ve köyde ilk ve en iyi dostum 
ilk mektep hocasıdır, i lk mektep hocasının rolü
nü ve sayini buradan söylemek, takdir etmek 
vazifemizdir. Onun işi yalnız mektep hocalığile 
kalmamıştır. Gece ve gündüz yeni harfleri öğ
retmek, halka faydalı fikirler aşılamak, temiz
likten ve saireden bahsetmek ona yüklettiğimiz 
fazla işlerdir. Kendilerine tevdi ettiğimiz Türk 
çocukları bu gün muvaffakiyetle yetiştirilmek
te bulunmuştur, işte bunu ifade etmek içindir ki 
bu kürsüye çıktım. 

MAARİF VEKÎLÎ HİKMET B. (Manisa) — 
Fikri Bf. gayet mühim ve can alacak bir nokta
ya temas ettiler. O da ilk mektep muallimlerinin 
maaşlarıdır. Bunların cüzî bir kısmının dahi is
tisna etmeden muntazaman maaşlarını vermek bi
zim en birinci vazifemizdir ve bütün gayretimizi 
buna sarf ediyoruz. Mahdut yerlere münhasır olan 
bu smkmtılı hal bir kaç senedir böylece devam 
ediyor. Sebepleri de malûmdur. Binaenaleyh 
bunu 1 - 3 ay içinde katiyen izale kolay değil
dir. Fakat öyle ümit ediyorum ki bunu önümüz
deki aylarda hemen kamilen izale edeciğiz. 

Bütün mebus arkadaşlar emin olabilirler ki 
bunu en birinci vazife saymaktayız. Bunu yapa
madıktan sonra başka ne yapmış olsam kendimi 
muvaffak olmuş addedemem. Ülkülerimizi genç 
nesillere ve istikbalin evlâtlarına aşılayanlar, 
bunlardır. Bunlarm vazifeleri bütün sınırları 
bekleyen asker ve zabitlerin vazifelerile muka
yese edilebilir. Fikri Beyefendi de bunu söyledi
ler. Biz de bu nokta üzerindeyiz. Beşerin istitaa-
tı derecesinde çalışıyoruz; muvaffakiyet ümit 
ederim. 

Teftişlerden bahsettiler. Her insan gibi mü
fettişlerin de kâmil olmaması hatıra gelebilir. 
Fakat mümkün olduğu kadar, elden geldiği ka
dar her müfettişin raporu tetkik edilmektedir. 
Bir çok süzgeçten geçiyor. Bir defa şunu söyle
mek lâzımdır ki, azim, pek azim bir ekseriyet 
itibarile müfettişlerimiz tamamile şayanı itimat
tır. Şayet, ezkaza bir tanesinin, iki tanesinin 
şayanı itimat olmadığı tezahür ederse, sabit 
olursa, tabiî onun hakkında lâzımgelen tedbir 
derhal alınır ve alınmaktadır. Bundan maada 
muallim teftiş görüyor. - i lk mektep muallimle
rinden bahsedilmiştir - vilâyette tetkik ediliyor, 
vilâyetçe bir karar veriliyor, bu karar vekâlet
çe tekrar gözden geçiriliyor. Binaenaleyh âdilâne 
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hüküm vermek için beşerin elinde ne varsa 
yapılıyor demektir. 

Nakliye ücretlerinin tenzili için çalışırız. 
îmkânı var mı, yok mu? Bu bir bütçe mesele
sidir. Arkadaşımızın temennisini derpiş ederiz. 

Geçeyim Fikri Beyefendinin bazı suallerine: 
Evvelâ talim ve terbiyeden bahsettiler, ade-

den kâfi midir, keyfiyeten kâfi midir? dediler. 
Talim ve terbiye kadrosu kâfi dolu değildir, 

Yan yarıya boştur. Bunun sebebi de şudur ki, 
heyeti tedrisiyenin üzerinde tahammülünün fev
kinde o kadar iş yüklenmiştir ki, her muallim 
o kadar meşguldür ki, o kadar çok münhaller 
olmuştur ki, o kadar çok vekâletle idare edi
len yerler olmuştur ki, Talim ve terbiyeye geti
rilecek zevatın, muallimlerin en iyilerinden ol
ması lâzımgeldiğine nazaran oraya yeniden şah
siyetler getirilememiştir. Zira her hangi bir mu
allimi yerinden alırsanız orada hemen bir boşluk 
hâsıl oluyor. Fakat evvelce de izah ettiğim gibi 
gelecek sene dersaneler muallimlerin adedine gö
re olacaktır, muayyen miktarda talebe alına
caktır. Binaenaleyh o vakit merkezi kuvvetleş-
tirmek, yani vekâletin mütefekkir dimağı olan 
Talim terbiyeyi kuvvetleştirmek kabil olacak
tır. Geçen sene kabil olmamıştır. Çünkü mual
lim heyeti arasından 5 zatı ayırmak icap edi
yordu. Bu mevcut münhallikleri kabartacaktı. 

Keyfiyete gelince: Bir kaç aylık temasımdan 
anladım ki, hepsi işinin eridir, ellerinden geldi
ği kadar canla, başla çalışmaktadırlar. Şahsan 
da buradaki bütün arkadaşlar da bunları tanır
lar ve buna şahadet edebilirler. 

Fikri Beyin ikinci suali, gençliğin maruz kal
dığı propagandadır. Bir çok memleketlerde, bir 
çok anasır, bir çok propagandalara maruzdur. 
Fikir hayatı mevcut olan her memlekette bu 
böyledir. Binaenaleyh bütün vatandaşlar gibi 
gençler de buna maruzdur ve tabiatile propa
gandacılar gençliğe daha ziyade ehemmiyet at
fediyorlar. Çünkü gençliğin dimağını elde etmek 
daha kolaydır. Fakat itminanla söyleyebilirim 
ki, gençliğimizde milliyetçilikten başka hiç bir 
propaganda kök tutamamaktadır. (Alkışlar). 
Bunun en bariz misalini Bursa lisesinde gördük. 
Bursa lisesinde bir kaç talebenin bu gibi propa
gandalara kapılması dolayısile bütün arkadaşlan 
derhal kendilerine boykot ettiler ve vekâletin 
onlar üzerinde nazan dikkatini arkadaşlan cel-
betti. Biz de bu boykot sayesinde bu işe vazıyet 
ettik. Binaenaleyh gençlik sağlamdır. Onun te
yakkuzu, hatta bizim teyakkuzumuzdan da faz
ladır. Binaenaleyh bunlara karşı şükranla eğil
mek lâzımdır ve onlar hakkmda ne kadar ümit 
beslersek yeridir. 

Üniversite için getirdiğimiz ecnebi profesör
ler diyorlar ki, bu gençlik vasati surette Avru
pa memleketlerindeki gençlikten daha zekidir. 
Yalnız onlar kadar yetiştirilmemiştir. 

Binaenaleyh, gençliğimizin zekâsı, ecnebiler-

ce de takdir edilmektedir. Sonra gençliğimizde 
çalışma hevesi gayet büyüktür. Büyük bir ek
seriyet kolay imtihandan, kolay dersten mem
nun değildirler (Bravo sesleri). Eğer kendileri 
bekledikleri kadar ciddi tedrisat görmezlerse 
onlar şikâyet ediyorlar binaenaleyh, ahlâklan-
na, seciyelerine, zekâlanna ve çalışma arzula
rına itimat edebiliriz. (Bravo sesleri). Bu bizim 
istikbalden büyük ümitler bekliyebileceğmize de-
lilidr, bundan müsterih olabiliriz. 

Fikri Beyefendi kitaplar pahalıdır, buyur
dular, Bizde mutlak surette düşünürsek kitap
larımız pahalı değildir. Türkçe kitaplar, fran-
sızca kitaplardan daha ucuzdur ve bilhassa in
giliz ve amerikan kitaplanndan nisbetsiz surette 
ucuzdur. Yalnız şu da vardır, bizim vasati ser
vetimiz onlarmkinden çok azdır. Binaenaleyh 
biri diğerini telâfi ediyor. Kitaplar fiatmı ne 
kadar indirmek kabilse bunu yapmağa çalışıyo
ruz. ve küçük smıflar için, ilk mekteplerde tek 
kitap usulüne gidilmesi de bu yüzdendir. Bu 
yeni kitaplar ve ileri de basılacak olan kitaplar 
pahalı addedilmemelidir. 

Memleketimizdeki kadim eserlerden, bunla-
nn aranmasından, tasnif edilmesinden ve sair 
ehemmiyetinden Fikri Beyefendi bahsettiler. Bun
da kendilerile tamamen hemfikrim. Bu zâif ve
saitimizle şurada burada hafriyat yapabiliyoruz 
ve çalışıyoruz. Fakat bu bir taraftan para me
selesi, diğer taraftan yetişmiş unsur meseledir. 
Yani biz de de mütehassıs yetişmesi meselesidir. 
Meclisi Âlinize bir kanun takdim edilmiş olup 
bir kaç güne kadar gelmesi melhuzdur. Diğer 
maliye kanunlan dolayısile gecikmiştir. Burada 
mütehassıs yetiştirmek için gerek müzelerde ve 
gerek rasathanelerde bir mütehassıs sınır teşkil 
etmeği yani müzelerdeki mütehassıs sırasına ka
bul edeceğimiz memurlardan, E t i , Sümer, kadim 
Yunan lisanı lâtince, arapça ve farisî lisanlan 
ile yazılmış olan tablet kitap ve kitabelerin 
okunmasını isteyeceğiz. Kendi topraklarımızın 
altından çıkan eserler bizim, memleketimizde 
okunmalı, halledilmelidir. Bu kanun çıktıktan 
sonra bir çok gençlerimiz mütehassıs olmağa he
ves edecekler ve bir çok mütehassıs yetişecektir. 
Bundan sonra bu eserleri okutmak için Avrupa 
ve Amerikaya göndermeğe lüzum kalmayacak
tır, burada okunacaktır. Fakat takdir buyu
rursunuz ki, bu da zaman meselesidir. 

Hakkı Beyefendinin buyurduklarına cevap 
vereyim; kendilerinin buyurduklan mesele büt
çeyi alâkadar eder. Maarif vekâletine 25, 30 
milyon gibi bir tahsisat verirlerse^ tabiî ilk te
şekkür edecek benim. Fakat bu gün bu mem
leketin bütçesinden Maarif için ne ayrrmak 
kabilse onun aynldığma kani olmalıyız. Şükrü 
Kaya Bey arkadaşımızın dediği gibi, müdafaa 
ve fabrikalanmıza birinci derecede ehemmiyet 
atfetmeğe mecburuz. Fabrikalarımızın inkişafı 
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bütçemizin yükselmesini ve binaenaleyh her şe
ye para sarfedile bilmesini intaç edecektir. 

Binaenaleyh tutulan yol gayet doğru bir 
yoldur ve bunun semerelerini görmeğe başladık 
ve göreceğiz ve o vakit maarif te inkişaf edecek
tir. 

Hakkı Beyefendi muallimlerin fedakârlığın
dan ve sayü gayretlerinden bahsettiler. Bu, ha
kikaten böyledir. Kubilây merhum bunun en 
büyük bir delilidir. Kubilâyı hatırlayınca hepi
miz kani oluruz ki muallimler bu gün yeni reji
min en fedakâr müdafileridir ve esasen böyle 
oldukları için kendilerine bu derece ehemmiyet 
verilmektedir. Onlardan beklediğimiz, milleti 
okutmak, hem de ona yeni fikirleri, yeni ülküle
ri aşılamaktır. Bunu da yapıyorlar. Bunların 
bazılarına muntazam maaş veremememiz hepi
mizin ve en başta benim için en büyük derttir. 

Sırn Beyefendiye cevap vereceğim. Maarif 
siyasetinden bahsettiler. Her şey zamanile olur. 
Muhakkaktır ki her şeyde bir program lâzımdır. 
Programsız yapılan her şey vakit ve para israfı
nı mucip olur. Fakat program yapmak demek, 
program yapmak için lâzım olan bütün anasıra 
malik olmak demektir. Bu anasır derhal hâsıl 
olamaz. Bir defa program niçin yapılır. Gidile
cek hedeflere, duyulan ihtiyaçlara göre tedbir 
almak için yapılır. Fakat o ihtiyaçlar bir defa 
tebarüz etmeli ve katileşebilir. Binaenaleyh prog
ram yapılmamışsa yapılmak için kâfi anasır he
nüz toplanmamış demektir. Benim kanaatim 
şudur ki bu gün bu anasır toplanmıştır ve dola-
yısile program veyahut plân yapmak zamanı 
gelmiştir, önümüzdeki senelerde biz hangi ne
viden ne gibi insanlara muhtacız ve bunları na
sıl yetiştireceğini, bunu tesbit etmek az çok ka
bil olmuştur. 

öyle ümit ediyorum ki; böyle bir plân mem
lekette ve Mecliste önümüzdeki kış veya ilk ba
harda müzakere ve münakaşa edilebilir. Bu yol
da esasen fırka programının vermiş olduğu veç
he vardır ve onun üzerinde yürümek lâzımdır. 

Maarif İslâhatına üniversiteden başlanmış
tır. Şimdi bir şey akla gelebilir. Acaba İslahata 
en yukarıdan mı başlamalıdır, en aşağıdan mı? 
tşe üniversiteden başlamış olmak doğru mudur, 
yanlış mıdır? Benim kanaatim şudur; Tuttu
ğumuz yol doğrudur. Yani en yukarıdan başla
mak lâzımdır. Üniversite bütçesi bir buçuk mil
yondan bir az fazladır. Halbuki ilk tedrisat 
bütçesi on iki milyon liradır. Üniversitede 300 
kadar muallim, 3 500 kadar talebe mevcuttur. 
Buna mukabil ilk tedrisatta 14 bin muallim, 
560 000 talebe mevcuttur. Binaenaleyh daha 
çok çabuk semere verecek bir işe giriştik. Üni
versitenin İslahına başladık ve bu tutulan yol 
demin dediğim gibi evvelâ maddeten doğrudur. 
manen de doğrudur. Çünkü bu suretle, yani üni
versite sayesinde kuvvetli orta tedrisat mual
limi yetiştirebileceğiz. Onlar da, liseleri mual

lim mekteplerini ve orta mektepleri yükselte
cekler ve böyle yukarıdan aşağıya doğru maa
rifte umumî bir kalkınma olacaktır. 
Benim tetkik ettiğim her memlekette de böyle 
yapılmıştır. Islahat yukarıdan başlar. 

Üniversite için söz açılmışken şunu da söyle
yeyim ki, 1935-36 ders senesinden itibaren İstan
bul üniversitesi garp üniversitelerinin vasatın
dan yukarı olacağını kuvvetle ümit ediyoruz. 
Bu bizim için büyük bir şeydir. Bundan bir bu
çuk sene sonra, vasatın fevkinde bir garp üni
versitesi memleketimizin içinde faaliyette bulu
nacaktır. Bu diğer bir cihetten de bizim için 
kuvvettir. Bilirsiniz ki, Bir çok müesseseler Av
rupa ve Amerikada mahza talebe celbetmek için 
ecnebilere müsamahalı davranırlar. Halbuki 
Türk üniversitesi, Türk Hükümetinin muraka
besi altında ve Türk gençliği için çalışacağın
dan orada bu gibi şeyler olamayacaktır. 
Binaenaleyh biz orada yetiştireceğimiz talebe
mizden % 100 emin olabileceğiz. 

Üniversitenin diğer bir faydası da âlemşümul 
şöhreti haiz bir çok âlim ve doktorların mem
leketimizde yerleşmesine sebep olmasıdır. Bir 
çok tanıdıklarımın Avrupaya giderek kendile
rini tedavi ettirdikleri doktorların ilmî merte
belerini ve beynelmile şöhretlerini tetkik ettim. 
Onlar bu hususta büyük bir ekseriyetle bu
gün üniversitemizde çalışan. veyahut önü
müzdeki ders senesinden itibaren çalışacak 
olan doktorlardan dun bir mevkidedirler. Bina
enaleyh biz bu cihetten hem vakit ve hem de 
paraca kazanıyor ve hepimiz kendi memlekette 
kendimizi tedavi ettirmek imkânını elde etmiş 
oluyoruz. Bu üniversitenin memlekete temin et
tiği faydalardan biridir. 

Üniversiteden sonra İslahat sırası orta tedri
sata gelir. O da, ele alınmıştır. Peyderpey İslah 
edilecektir. 

Sırrı Beyefendi, Türklerin aleyhinde bazı Av
rupa kitaplarında muhtelif cümlelerin, kelime
lerin bulunduklarından bahsettiler. Larus lü
gatinde Türklerin aleyhinde ne olduğunu bilmi
yorum. Bildiğim bir şey varsa, yine Larusun 
« Türk gibi kuvvetli » tabirini kullanmasıdır. 
Başka milletler için hakaretamiz cümleler var
dır. Benim hatırimda kalan budur. Belki başka 
şey de olabilir. Fakat bunlarla mücadele edi
yoruz. Bilhassa Tarih cemiyetinin mesaisi ile 
bir çok şeyler düzeltilmiştir. Bir cok kitaplarda 
bu gibi aleyhimizdeki şeyler düzeltilmiştir ve dü
zeltilmektedir. Türk, 10-11 asırdır, bir âlemin 
diğer bir âleme karşı müdafii oldu. Yani, bü
tün Şark âlemini Garp âlemine karşı korudu. 
Gâh muzafferen Şarkı arkasından sürükleyerek 
Garbı istilâ etti. Bazan mağlûp vaziyete düş
tü, fakat şarkı kanatlan altında himaye etti. 
Bundan dolayı garpte aleyhimizde çok düşman
lıklar birikmiştir. Fakat bugünkü vaziyet te 
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gösteriyor ki, bu hisler Cumhuriyet Hükümeti
nin takip ettiği siyaset sayesinde zail olmuş ve 
olmaktadır. Amma bu bir günde kalkmaz. Şu
rada, burada aleyhimize yazılmış bir çok şey
lere tesadüf edebiliriz. 

Sırrı Bf. alkışlardan bahsettiler; bunu taze
lemek istemem. Bu, Meclise mi aitti, yoksa Mec
lis haricine mi aitti? Bunu mevzubahs etmek is
temiyorum. Yalnız şunu zikretmek isterim M bu
rada bilhassa encümenlerden çok büyük yardım, 
görmekteyim. Onların vukubulan tenkitleri le
himdedir ve getirdiğim kanunlar bu suretle dai
ma ıslah edilerek çıkıyor. Ben de memnun olu
yorum. Bilhassa encümenlerde kanunlar gayet 
sıkı eleniyor. Bu, vekilin muvaffakiyeti için en 
mühim âmildir. Çünkü bir şey ne kadar çok ele-
nirse o kadar iyi olur. Buna daha çok kuvvetle 
devam edilmesini arkadaşlarımdan rica ederim. 

Bir çok işlerimizi tenkit ediyoruz. Bu tenkit 
ne demektir? Bizi memleketimizi ve milletimi
zi o kadar iyi görmek isteyoruz ki hiç bir şey 
bizi tatmin etmeğe kâfi gelmiyor. Binaenaleyh 
vukubulan tenkitler samimî ise, kabili ıslah şey
ler içinse - zaten samimî tenkit yalnız kabili ıs
lah şey için olabilir - bunlar gayet makbul ve 
müfit şeylerdir. 

Muallim kıtlığı memlekette hakikaten vardır. 
Bunun önüne geçmek için mümkün mertebe faz
la muallim yetiştirmek bir vazifedir. Buna çalı
şılıyor. Muallim kıtlığı diyince bu kıtlığın ilk 

tedrisatta olmadığını zikretmek lâzımdır. Ik tedri
sat buhrandan evvel epey genişlemişti. Buhran-
geldiği vakit idarei hususiyeler varidatında 
hâsıl olan tenakus dolayısile bir çok hizmetlerin 
tenkisine mecburiyet hâsıl oldu ve ilk tedrisat 
muallimlerini evvelki kadar mütezayit bir nis-
bette kullanmak kabil olamadı ve bu gün biz 
paramıza göre ilk mektep hocası bulmakta zor
luk çekmiyoruz, ilk tedrisatta muallim kıtlığı 
değil, para kıtlığı vardır. Muallim kıtlığı orta 
tedrisattadır. Bunun bir delili de bu sabah ge
çirdiğimiz kanundur. 

306 vekil muallimimiz vardır. Altı aydan 
fazla vekil kullanılamaz. Bu vekillere üç ay da
ha maaş verebilmek için o kanunu teklif ettik. 
Kabul buyurdunuz. Binaenaleyh kıtlık vardır. 
Buna çaresaz olmak için yüksek mual
lim mektebini takviye etmek lâzımdır. Bu
nu yapıyoruz. Üniversite de bize çok ümitler 
veriyor. Diğer taraftan meslekî bilgi için 
ehliyetname imtihanı açıyoruz, dün veya evve
lsi gün gazetelere ilân verdik. Belki çıkmıştır, 
belki çıkacaktır. Ayni zamanda orta tedrisat 
muallimi olabilecek kabiliyeti kendinde gören ve 
bunun için lâzımgelen şahadetnameleri haiz bu
lunanlar varsa Maarif vekâletine müracaat et
sin dedik. Fakat muallim alınırken keyfiyete 
bakmak mecburiyetindeyiz. Lâalettayin herkesi 
alamayız. O vakit mekteplerimizin seviyesini 
çok düşürürüz. Bu husus daima hatırlarda tu

tulmalıdır ki ilk tedrisatta kemiyet ve keyfiyet 
ayni derecede mühimsede orta ve yüksek tedri
satta nisbetsiz surette mühim olan sey keyfiyet
tir. 

Köy hocalığı için mütekait ve sair zevatm 
alınmasını tabiî isteriz. Fakat arkadaşlar, ar-
zettiğim gibi köy mektepleri için, ilk tedrisat için 
noksan olan paradır ve bu halledilince diğer 
güçlüklerin hepsi hallolur. Cevaplarım budur 
efendim. 

Dr. HAKKI ŞtNASt Pş. ( Erzurum) — Üni
versitede bulunan doçentlerden birinin yeri in-
hilâl ederse yerine halef nasıl tayin edilecektir? 
Yani tarzı intihap nasıl olacaktır? 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Efendim, Üniversitede çalışan doçentler için bir 
müşkülümüz vardır ve bu çok ağır bir surette 
kendini hissettirmektedir. Biliyorsunuz ki 42 
ecnebi muallim hizmetimizdedir. Evvelce doçent
ten yalnız ilim arayorduk. Şimdi hem ilim, hem 
de profesörün lisanına derin surette vukuf ara
mak mecburiyetindeyiz. Bu bizi gayet müşkül 
vaziyete sokuyor. Çünkü her ikisini ayni su
rette bulmak kolay değildir. Bilhassa almanca 
lisanı memleketimizde az taammüm etmiştir. 
Gayemiz için en muvafık olanı müsabaka ile al
maktır. Lâzımgelen evsafı haiz bir kaç tane talip 
olursa tabiidir ki aralarında müsabaka yapıla
caktır. Böyle fazla talip bulamazsak doğrudan 
doğruya tayin etmek mecburiyetinde kalırız. Bu 
hususî bir vaziyettir. Bilirsiniz ki getirmiş oldu
ğumuz profesörler son derece kıymetli ve âlim 
şahsiyetlerdir. Tedris müddetlerinin üçüncü se
nesinde lisanımızı öğrenmiş bulunacakları için 
bu söylenen mahzur da az çok zail olmuş bu-
nacaktır. Tekrar ediyorum münhal vukuunda bir 
kaç talip olursa müsabaka ile alırız, fakat bir tek 
kişi bulursak tabiî o vakit tayin ederiz. 

SÜLEYMAN FİKRİ B. ( Mersin ) — Efen
dim, orta ve yüksek tahsil gençliğinin bir kısmı
nın hariçten gelen ve dış cephesi yaldızlı, içerisi 
zehirli bir cereyanın önünde zehirlenmekte ol
duklarını söylemiştim. Maarif vekili Beyefendi 
burada çok salâhiyettar bir ifade ile Türk genç
liği bünyesinin çok sağlam olduğunu ve bilhassa 
milliyetçilik noktai nazarından çok hassas bulun
duklarını ifade buyurdular. Bendeniz de bu ifa
de ile Türk gençliğinin hassas olduğunu duy
mak ve öğrenmekle büyük bir haz duydum. 

Türk davasının halledilmesi için, Türk genç
liğinin bilhassa milliyet hisleri üzerinde çok has
sas bulunması lâzımgelir. Bu, mevcuttur. İş ol
muş, bitmiştir. 

HAKKI SİNASİ Pş. ( Erzurum ) — Muhte
rem arkadaşlar; bendeniz Maarif vekili Beye
fendinin yalnız lisan meselesi üzerinde söyledik
lerini aflerine mağruren kabul edemeyeceğim. 
Yalnız kendi fakültemi biliyorum. Mutlak ve 
mutlak müsabaka ile alınırdı. Evvelâ gazetelerle 
üân olunur, bir müddet tayin edilir ve bidayeten 
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lisandan imtihan olunurdu. Lisanı ecnebiden tah-
sisen birisini bilmek şart değildi. Almancadan, 
fansızcadan, ingilizceden. Ondan sonra nazari 
olarak hangi dersten ise Darülfünunun; pardon 
Üniversitenin heyeti huzurunda takrir ettirilir
di. Ondan sonra amelî olarak dahilî ise dahilî, 
operatörse lâburatuvara gidip orada tecrübe 
yaptırılırdı. Tabiî müracaat edenler dört, beş ki
şi idi. Binaenaleyh Memet Beyin, Hüseyin Beyin, 
Ahmet Beyin tavsiyesile gelenden bu usul bin 
kat alâ idi. Doçentler Almanca söylemeğe mec
burdur dediler. Mükemmel ingilizce, fransızca, 
italyanca bildikten sonra almanca bilmemiş, ne 
zararı var? Bir lisan biliyor ya. Doçentleri mut
lak ve mutlak müsabaka ile alsmlar. 

SIRRI B. (Kocael) — Ziya Gevher Beyefen
dinin davetleri üzerine kürsüye geliyorum. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Katiyen 
davette bulunmadım. 

SIRRI B. (Devamla) — Alkış meselesinden 
bahsettiğim zaman, mutlaka bana, maksadımın 
Meclisi Âliye matuf olduğunu atfetmek istedi
ler. Fakat mesele öyle oldu ki, zatî meseleyi mi 
müdafaa edeyim, yoksa ankastin şahsıma tevcih 
edilen sitemlere mi? 

Efendiler, Meclisi Âli, 18 milyon Türkün te
kasüf etmiş simasıdır. Buna karşı atfedilen na
zar ancak hürmet ve tazim olmalıdır. Bu suretle 
söz söylemek samimiyete lâyik değildir. Bunu 
samimî olarak söyliyorum. Şimdilik bu kadar. 

ZÎYA GEVHER B. (Çanakkale) — Devam 
edin, devam edin. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Devam edeceğim. 
HULUSİ B. (Sinop) — Üniversiteden çıkan 

talebemizin, herhangi bir şubei ihtisasa intisap 
etmek için Avrupaya gitmeğe ihtiyacı var mı
dır, yok mudur? Bunu öğrenmek istiyorum. 

REÎS — Sırrı Bey, söz söylemek istiyorsanız 
buyurun. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Muallimlerin memle
kete mesbuk olan hizmetlerini itiraf etmekliği mi 
söylediler. 

Bundan bahsetmedim, reddetmedim. Tarih 
okununca bilinir ki, pek yakin zamanlarda ipti
dai muallimleri, bir milletin istiklâlinin hadimi 
olmuşlardır. Bulgaristan istiklâliolduğu zaman, 
prens Ferdinandm mektep hocalarına karşı söy
lediği söz şudur: Sizi tebrik ederim. Hudut bo
yundaki can veren, kan döken cenerallar gibi 
siz de bu milletin istiklâline hizmet ettiniz de
miştir. Binaenaleyh ben de bir muallimin, bir 
memleketin istiklâline nasıl hizmet edeceğini bi
lenlerdenim. Bizim muallimlerimizin de mem
leketimiz de en yüksek hasaili temin edecekleri
ni biliyorum. Fakat Başvekil Paşa Hazretlerinin, 
muallimlerin gayretleri hakkında buyurdukları 
sözlerini yine Başvekil Paşa Hazretleri değiştir
medikçe kanaatimi değiştiremem. Beni mazur 
görsünler. 

MAARtF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Hakkı Şinasi Paşa Hazretleri, doçentlerin tavsi
ye ile tayini doğru değildir, buyurdular. Bu 
tabire karşı şikâyette bulunmak mecburiyetinde
yim. Böyİe bir şey yoktur, olmamıştır ve ola
maz. Bunu ne ben yaptım, ne de Üniversiteyi 
kurmuş olan iki selefim yapmıştır. Memleketi
mizin en yüksek Maarif evine tavsiye ile, şunun 
bunun tavsiyesile adam almak kimsenin hatırına 
gelmez. 

Söylediğim şudur ki, bir çok zaman Almanca 
bilmesi lâzım olan doçentin ayni zamanda ilmi
ni de bilmesi lâzımdır. Bu iki şeraiti haiz mü
teaddit zat bulunca tabiî aralarında müsabaka 
yapacağız. Bulamazsak o vakit tayinle hareket 
etmeğe mecburuz. 

Hulusi Beyefendi gençlerimizin Avrupaya 
gitmesine lüzum var mı, yok mu? diye sordu
lar. Benim ifadem aynen şdur: Üniversitemiz 
1935 -1936 ders senesinden itibaren vasatın fev
kinde bir garp üniversitesi mahiyetini alacaktır. 
Binaenaleyh bundan bir kaç sene sonra oradan 
çıkan gençlerimizi mümasil Avrupa üniversite
lerinden çıkmışlarla bir tutacağız. 4 - 5 sene son
ra İstanbul üniversitesinden çıkan bir Türk 
genci, meselâ Paris üniversitesinden çıkan bir 
Fransız gencinin ayarında olacaktır. Bunu de
mek istedim. Fakat bu söylediklerim, bizde mev
cut ihtisas şubeleri içindir. 

Olabilir ki, bizde şu veya bu ihtisas şubesi 
olmaz; bu da daima kabildir. Öyle üniversiteler 
vardır ki, her şeyi cemetmiştir. Binaenaleyh biz
de mevcut olmayan ihtisas şubeleri için Avru
paya talebe göndermek mecburiyetinde kalabili
riz. Bugün noksan olan ihtisas şubelerinin de 
günden güne memleketimizde vücude geleceğin
den şüphe yoktur. 

Fakat bir genç kimya tahsil etmek isterse, 
bunu memleketimizde pek alâ yapabilecek ve 
mektebini bitirdiği zaman bir Avrupa üniversi
tesinden çıkmış bir kimyager derecesinde ola
caktır. Çünkü bizdeki kimya hocaları Avrupa 
üniversitelerinde temayüz etmiş hocalardır. Bun
lar Almanyada ordinaryüslükte veya kimya ens
titüleri müdürlüklerinde bulunmuş zatlerdir. On
ların yetiştirecekleri gençlerden emin olabiliriz. 
Şimdilik işin başlangıcındayız. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Fasılla
ra geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Fasıllara geçilmiştir. 
F. Lira 

541 Vekil tahsisatı 4 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

542 Memurlar maaşı 3 385 870 
REİS — Kabul edilmiştir. 

543 1683 numaralı kanunun58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 10 004 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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F. 

544 

545 

546 

547 

Lira 
Merkez müstahdemleri ücreti 26 378 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müstahdemini ücreti 631 270 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 81 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1702 ve 1880 numaralı kanunlar 
mucibince verilecek ücretler 348 860 
REtS — Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Burada 547 mükerrer, (îkmal mektepleri mü
dür ücretleri ) unvanı altında 5670 liralık bir 
fasıl açılacaktır. 

REÎS — Bir fasıl teklif ediliyor. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

Lira 
2233 numaralı kanun mucibince as
kerlik dersleri muallimlerine verile
cek ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabuİ edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobil masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabuİ edilmiştir. 
Vilâyat levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Teşvik ve muavenet 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tetkik, ilmî rehberler ve mecmua
lar masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıs ve muallimler 
ücret ve harcırahları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Beynelmilel kongre, sergi ve müsa
bakalara iştirak ve ilmî tetkik için 
gönderileceklerin harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

36 000 

1 000 

5 900 

3 000 

3 500 

4 000 

5 000 

2 500 

19 637 

60 000 

1 050 

1 200 

50 
18 000 

15 000 

60 400 

2 000 

P. 
565 

Lira 
îlk ve orta tedrisat muallimlerile 
ilk tedrisat müfettişleri kursları 
masrafı, harcırah ve ücretleri 32 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

566 Devlet kiptaklan mütedavil serma
yesi 20 000 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( îzmir ) — J5fendim; 
bu fasıl ile Devlet matbaasına 10 000 lira yardım 
edilmesi teklif ediliyor. Gönül isterdi ki ticaret 
zihniyetile yürümesi matlup olan bu müessese
ler, Hükümetten yardıma muhtaç olmasınlar. 
Çünkü bu yardımlar kendilerinden diriğ edilme
dikçe, onlardan terakki ve inkişaf beklemek 
abes olur. Hükümetimiz gittikçe iktisadî Devlet
çilik sistemine vasi bir inkişaf vermektedir. Biz
den istenecek bu paraları seve seve vermek için 
o sermayei mütedavilenin hüsnü istimal edildi-
diğine şahit olmak lâzımdır. Hepimiz biliriz ki 
evvelce bu yardımları yapmamız yüzünden Sey-
risefain, kendisini içinden çıkılmaz bir hale koy
muştur. Her hangi bir müessese, ki zararım ka
payacak bir hazineye, bir mahzene maliktir, o 
müessese lâzımgeldiği kadar çalışamaz, muvaf
fak olamaz. Bu itibarladır ki, bu 10 000 lirayı 
huzuru âlinizde tenkit etmeğe cüret ettim. 

Sonra bu münesebetle ikinci bir noktaya 
temas etmek isterim. O da Devlet matbaası ki
taplarının vaktü zamanında gelmediğidir. Geçen 
sene olduğu gibi bu sene dahi îzmir gibi yakın 
bir yere hususî mektep kitapları vaktinde gel
diği halde Devlet matbaasının kitapları bir ay 
hatta bazıları iki ay sonra gelmiştir. Bu hal ev-
liyayi etfalin bihakkın şikâyetini mucip olmuş
tur. Vekâletten bilhassa istirham ederim, bu ci
hete fazla itina göstersinler. Çünkü talebe üze
rinde intizamı ihlâl eden bu gibi hareketlerin 
kendilerini nizama alıştırmak istenen talebe 
üzerindeki sui tesiri zahir ve barizdir. 

Ondan sonra bir arkadaşımız kitapların pa
halı olduğundan bahsetmişlerdi. Vekil Beyefen
di kendilerine çok güzel cevap verdiler. Hakika
ten bu kitap fiatleri azamî derecede ucuzlamış-
tır. Yalnız zannederim ki, Devlet matbaası ki
tapları menfi bir şekilde bizi düşünmeğe sevke-
diyor. Çünkü her hangi bir kitap 150, 200, 225 
kuruştur. Bizim servetimizin vasatî dereceden 
daha aşağı olduğunu söylediklerine göre bu pa
rayı bizim çocuklarımızın velileri vermekten 
âcizdir. Bu hususta lâzımgelen tertibatın da alın
masını istirham ederim. Hatta eğer Devlet mat
baası bunu başaramıyorsa - çünkü hepsi tek ki
taptır, tâli kitapların bir kısmı dahi tek kitap 
olarak okutuluyor - bunları münakaşaya çıkara
rak talebeye ucuz kitap verilmesini rica ediyo
rum. Maruzatım bundan ibarettir. 

MAARİF VEKÎLÎ HİKMET B. (Manisa) — 
Devlet matbaasına yapılacak on bin liralık yar
dım hazırlanmış bir kanun üzerinedir. Bu ka
nun kabul edilirse yapılacak, kabul edilmezse 
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yapılmayacaktır. Bu, matbaaya doğrudan doğ
ruya yardım için değildir. Binanın iç taksimatı 
ahşaptır. Daima yangın tehlikesine maruzdur. 
Bunu betona tahvil edeceğiz. Bu masrafın bir 
kısmı bir kaç sene verilecek yardımla karşıla
nacak, bir kısmı da matbaanın kârile ka
patılacaktır. Binaenaleyh, bu para bir 
kâr temin etmeyen, zararına işleyen bir mües
seseye yapılan yardım mahiyetinde değil, bir 
avans mahiyetindedir. 

Kitapları zamanında yetiştirmek yetiştirme
mek meselesinde bir çok âmil vardır. Kitabın 
yazılması, tabedilmesi, uzaklara sevkedilip oralar
da satılması. Bu üç teşekküldür. Bunlardan her
hangi birisi yavaş işlerse bu taahhur vukua gelir. 
Bunları düzeltmek için çalışıyoruz, taahhürleri 
kamilen matbaaya atfetmek doğru değildir. 

Pahalılık: Devlet matbaasının diğer matbaa
lardan pahalı işlediği doğru değildir. Bazı iş
ler olmuştur ki, hususî matbaalar daha ucuz yap
mışlardır. Bazı işler olmuştur ki Devlet matbaa
sı daha ucuz yapmıştır. Bunda misal olarak Dev
lete ait olan kitapları zikretmeyeceğim. Tarih 
cemiyetinin bastırdığı müsveddeleri hususî bir 
matbaa daha ucuza, fakat Dil cemiyetinin bül
tenini ise Devlet matbaası en ucuza almıştır. 
Binaenaleyh denemez ki, Devlet matbaası Dev
let müessesesidir, işlerini pahalıya mal ediyor. 
Hayır. O da piyasada diğer matbaalara rekabet 
edecek vaziyettedir. Esasen hepimiz biliyoruz ki, 
Dünya devletçiliğe doğru gidiyor. Fakat bu, 
mevzu haricinde ayrı bir meseledir. 

Tek kitap usulüne gelince: Tek kitap usulü 
ilk tedrisatta tamamen tabik edilebilir. Halbu
ki orta tedrisatta bir genç imtihan vermek için 
bir çok kitap okumak mecburiyetindedir. Mese
lâ, felsefe için bir çok feylesofların eserlerini 
tercüme ettirdik ve ettirmekteyiz. Bu kitap her
kesin işine yaramaz. Bundan istifade edecek, 
muayyen bir kısım, yani felsefe okuyan tale
belerdir. Binaenaleyh bu nevi kitaplar tabiatile 
daha pahalıya mal olacaktır. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 
Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
567 Basma yazı, resim ve derleme kanu

nu mucibince yapılacak kitap ve 
matbua toplama, bibliyografya ve 
katalog neşri masrafları 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

568 Muvazenei umumiye haricindeki 
meslek ve sanat mekteplerine yar
dım 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

569 Ecnebi memleketlere gönderilecek 
talebelerin tahsil ve yol masrafları 431 558 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

570 Ecnebi memleketlerde talebe müfet
tişliği masrafı 10 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
56 000 571 Neşriyat masrafları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
572 Lisan muallimi yetiştirmek için hu

susî mekteplere verilecek talebe üc
reti 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

573 Halkı tenvir hizmetleri masrafı 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

574 Tarihî eserleri muhafaza masrafı 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

575 Vilâyattaki âbidatın muhafaza mas
rafı 45 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

576 Aşiretler seyyar muallimleri maaş, 
ücret ve harcırahları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

577 Mülkiye, yüksek muallim, orta mu
allim mektepleri ve Güzel sanatlar 
akademisi -134 680 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

578 Lise ve orta mektepler ile ikmal 
mektepleri 106 494 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

579 Devletçe deruhde edilen ücret ve 
masraflar 242 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

580 Muallim mektepleri masarifi 486 084 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

581 Musiki muallim mektebi masrafı 35 850 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

582 Ticaret, kız sanat ve diğer meslek 
mektepleri ve enstitüler ve Riya
seti Cumhur filârmonik orkestrası 
masarifi 52 555 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

583 Leylî meslek mektepleri masrafı 
(Meslek muallim ve inşaat mektep
leri) 43 020 
REİS — Kabul edilmiştir. 

584 Meslek mektepleri inşaat, tesisat 
ve tamiratı ' 67 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

585 Meslek ve ticaret kursları ve ak
şam mektepleri ücret ve masrafla-
rile ticaret, kız sanat ve bilûmum 
meslek mektepleri ve enstitüleri 
ilâve ders ücretleri 62 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

586 Meslek mektepleri ecnebi mütehas
sıs ve mütehassıs muavinleri ve 
tercümanları ile ecnebi muallim 
ve usta ücuratı ve bunların mem
leket dahilinde gidiş, geliş ve seya
hat harcırah ve yevmiyeleri 61 476 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

587 Müesseseler masarifi 65 950 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

588 Yeni ihdas edilecek İnkılâp müze
si için vesika toplama masrafı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

589 Kütüphanelerin tasnif ve nakil 
masrafları 7 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

590 Arşiv, tasnif, nakil ve tesis masra
fı ' 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

591 Prevantoryom masarifi 24 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

592 Levazımı tesisiye 101 635 
REİS — Kabul edilmiştir. 

593 Mektep kütüphanelerine alınacak 
kitap ve mecmua bedelleri ve bun
lara ait masraf 16 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

594 İnşaat ve tamirat * 131 832 
REİS — Kabul edilmiştir. 

595 0000 numaralı kanun mucibince 
Devlet matbaasına yardım 10 000 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Faslm unvanı « kanunu mahsusu mucibince » 
diye tashih olunacaktır. 

REİS — Bu suretle kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir 
P. Lira 

596 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 12 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

597 Geçen sene düyunu 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

598 Eski seneler düyunu 37 Û00 
REİS — Kabul edilmiştir. 

599 000 numaralı kanun mucibince as
kerlik dersleri muallimlerine veri
lecek 1931 ders ücreti 15 000 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Bu da Maliye bütçesine aynen geçecektir. 

REİS — Bu suretle kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

600 Ismetpaşa kız enstitüsüne caddeden 
ilâve edilen kısımlar dolayısile An
kara belediyesinin matlûbu 6 100 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Bu da Maliye bütçesine aynen nakledilecektir 

REÎS — Bu suretle kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— İstanbul üniversitesi, malûmu âliniz, mülhak 
bir bütçe ile idare olunuyordu. Heyeti umumi-
yenin, sabahki celsesinde kabul ettiği bir ka
nunla üniversite tahsisatı, muvazenei umumiye-
ye alınmıştır. O itibarla bu müessesenin maaş ve 
masrafları, Maarif bütçesine zeylolacaktır. Ma
kamı riyasete takdim edilmiştir, matbu değil
dir. Müsaade buyurulursa okunsun. 

F. Lira 
599 İstanbul üniversitesi 1 163 022 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
600 Üniversite masrafları 481 746 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
Maarif vekâleti bütçesi bitmiştir. 
Maliye vekâleti bütçesinden üniversite tah

sisatı çıkarılmıştır. 

E - Nafıa vekâeti bütçesi 
RUŞENÎ B. (Samsun) — Muhterem arka

daşlar, Cumhuriyet tarihimizin en büyük adım
larından bir kısmım da Nafıada görüyoruz. Acı 
günler hatırana geliyor, istiklâl harbini müte
akip ordumuz Îstanbula girerken Bağdat hattı
nın alınması mevzubah oldu. Bu sırada her
kesten evvel İngilizler bağırdı, siz bunu bozar
sınız, işletemezsiniz, dediler. Hakikaten saltanat 
devri hatıra gelirse, buna inanacak insanlar var
dır. Yani millî kabiliyetimizi, istiklâlimizin aza
metini, başta bulunan başbuğun nihayetsiz az
mini ve kıymetli mesai arkadaşlarının hizmet
lerini takdir edemeyen insanlar buna inanabi
lir. Çünkü, ne bir ateşçimiz vardı, ne makine iş
letecek adamımız vardı, ne bir atelye işletecek 
adamlarımız vardı. Mühendis sınıfı memlekette 
âdeta yok gibiydi. Fakat göğsümüzü kabarta, 
kabarta bunu bütün dünyaya şöyle ilân edebi
liriz ki; bugün Türkiye, çok kıymetli ve kud
retli teknik elemanlarına maliktir. İşletemezsi
niz, bozarsınız dedikleri demiryolları, daha iyi 
işledikten başka, daha onun bir kaç misli hattı 
Türk elile, Türk dimağile, Türk parasile ve Türk 
azmile meydana getirdi ve işletti. Ben bizzat 
Avrapada gezdim, gördüm ki, bizim demiryol-
laranız bir çok memleketlerden daha iyi ve 
muntazam işliyor ve işlemektedir. Binaenaleyh 
bu mucize, bizi büyük bir iftihara sevkeder. Bu
na mucize demek lâyıktır. 

Tabiatile elemanlar yetiştirmek için kıymet
li mektepler yapıldı, büyük liyakatle idare edil
di. 

Nafıada yapılacak iseler pek çoktur. Vekil
lerimizin, bilhassa busrün o kıymetli sandalyayı 
işgal eden kıymetli Nafıa vekilimizin yüksek 
azmine iştirak ederek bu mühim işleri daha az 
zamanda başaracağımıza iman edelim. Bendeniz 
huzurunuza bir temenni için geldim. Malûmu 
âliniz bir çok şeyler yapıldı ve yapılmaktadır. 
îsmet Paşa hazretlerinin büyük bir itina ile de
miryolu siyaseti nasıl devam ediyorsa, ayn bir 
siyaset olarak karşılanması lâzım ve o derece 
mühim bir siyaset daha vardır. O da, yol si
yasetidir. Bizde ötedenberi yollar yapılıyor. 
Şimdiki sistemimize göre de bir kısmını Nafıa 
vekâleti, bir kısmm ıda vilâyetler yapıyor. Bu 
yollar üzerinde de yüksek tekniğe istinat eden 
köprüler de yapılıyor. Bir çokları iftihara de
ğer şekilde yapılmış ve meydana gelmiştir. 
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Yalnız, vilâyetler tarafından yapılan yollar, ma
alesef bugün yapılıyor, kabulü katisi bittikten 
sonra derhal bozuluyor. 

Tabiî bunun sebebleri çoktur. Çünkü yolu 
ucuz yapıyoruz mümkün mertebe müteahhit
lerin en ucuz şartı ileri sürenine yol ihale edili
yor ve tabiî gayet fena şerait tahtında yapılan 
bu yollar, kamyonların, ağır arabaların ve bil
hassa kağnıların ağırlığile balansını kaybediyor, 
çakıl taşı sökülüyor, yol az zamanda tanınma
yacak bir hale geliyor. Halbu ki, bu gün bütün 
dünyada yol denince bunlar kabulü katisi beş 
sene sonra yapılan yollardır. Meselâ İngilizle
rin takip ettikleri bir usul vardır. Yol asfalt 
yapılacaktır. Gayet sağlam bir temel üzerine, ga
yet sağlam bir balans ve en üste de ince çakıl ve 
asfalt dökülecektir. Bunların üzerinden gayet 
ağır silindirler geçirilecektir. Böyle yapılan 
yollar bozulmaz. Eğer bozulursa verilen temi
nat akçesi iade olunmaz. Tabiî böyle yollar ga
yet pahalıdır, o başka... Fakat demiryolları 
yapan bir Hükümet, bu yolların en mühimlerini, 
sevkulceyşe en ziyade yarayacak olanlarını yap
mağı üzerine almalı bu ise başlamalıdır. Bu 
sene olmazsa önümüzdeki seneler için bir pro
gram, bir siyaset olarak kabul edilmelidir. 
Biraz tetkik ettim. Bu yolların bozukluğu yü
zünden istiıhsalâtımız, mahsulâtımız ,ihracat iske
lelerine ağır bir maliyet fiatile geliyor. 

Sonra ecnebiler; meselâ, Fransanm Kale li
manından otomobile biniyor, şarka sayahat ya
pacaktır. Türkiye arazisine girdimi, otomobili 
bir çok arızalara uğrayor. Yollar bazı yerlerde 
yapılmamıştır. Bazı yerlerde bozuluyor. Tabi-
atile vilâyetlerin hususî idarelerinin nokanı ve 
kuvvetsizliği yüzünden yolla IT iyi yapılamıvor. 
yapılabilenler bozuluyor. Bundan dolayı es-ıp-
lı uzun hatlar ve kuvvetli şoseler meydana gele
miyor. Ayni zamanda köprüler meselesi de 
vardır. Bunu Nafıa vekâleti yapmazsa, yapıl
ması, imkânı yoktur. Temenni ederim ki bundan 
sonra yol siyaseti büyük siyasetlerimizden biri 
olsun esasli surette başlasın ve devam
lı surette devam etsin, tâki, memleketin yol şe
bekesi kuvvetli bir şekilde muasır ve komşu 
memleketlerde olduğu gibi kuvvetli ve sağlam 
olmak üzere meydana gelsin. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz isteyen yoktur. 

AFİ A VEKÎLÎ ALİ B. (Afyon Karahisar )— 
Memleketimizde şimendifer siyaseti takip eder
ken ve bunun için yüz milyonlarca lira sarfeder-
ken yolları ihmal etmek doğru bir siyaset ola
maz. Yollar, şimendiferleri besleyici ve zarurî 
yardımcılarıdır. Onun için bir taraftan şimen
diferleri yaparken yolları da yapmak mecburi
yetindeyiz. yollan sahillerimize isal etmek, li
manlar yapmak, sahilleri demiryollarına bağla
mak; medenî bir siyaset takip etmek isteyen bir 
Devlet için zarureti katiye hükmündedir. Na-

| fıa vekâleti bu ehemmiyeti tamamen müdriktir. 
I Şimdi şimendifer siyasetimizi takip ediyoruz. 

Biliyorsunuz ki elimizde mühim hatlar vardır. 
İnşa edilmektedir. Bir taraftan da yeni hatlar 
için tahsisat verdiniz, onların da bu sene inşası
na başlayacağız. Ancak yollar meselesinde maa
lesef müşkül vaziyette olduğumuzu, huzurunuzda 
itiraf etmek mecburiyetindeyim. Bu sene, 1934 se
nesi için idareihususiye bütçelerini tetkik ettir

dim. Bu 25 milyon lira kadar bir para tutuyor. Na
kit olarak toplanacak, vilâyetlerin yapacağı yollar 
ve köprüler, ayni zamanda kanunu mahsusla 
Nafıa vekâletine verecekleri % 15 miktarının 
yekûnu 8 milyon lira tutuyor. Fakat bu 8 mil
yon liranın nısfından fazlasını, diğer hizmetlere 
ayırmış olduklarını görüyoruz. Binnetice Nafıa 
vekâletine bu paradan zannederim, 600 - 700 bin 
lira kadar bir para gelecektir. Bu para ile iste
nilen yolları yapmak değil, tamiratın bile idame 
edilmesinin imkânı yoktur. Şimdi göreceksiniz, 
bütçemize, muvazenei umumiyeden 278 bin lira 
kadar bir para alıyoruz. Bu % 15 lerden de 
650 - 700 bin lira kadar alacağız ki ceman ye
kûn 850 bin lira bir para elimize geçecektir. Bu 
para ile yollarımızı, köprülerimizi yapmak mec 
burivetindeyiz. Halbuki bir kilometre yolun ta
miri için vasati olarak 4 bin lira, yeni bir yol 
için de kilometre başına 10 - 15 bin lira hesap 
edilmektedir. Şu halde elimizde bulunacak bu 
para ile esaslı bir hizmet yapmağa imkân yok
tur. Ayni zamanda şunu da arzetmek mecburi
yetindeyim: Memleketin müdafaası noktai na
zarından garpte ve cenupta bir takım yollan 
da yapmak mecburiyeti altındayız. Şimdilik 
Nafıa vekâletinin bu hususta yedi iktidarında 
olan bir şey yoktur. Maamafih demiryolları ih
tiyacını mühim surette temin ettikten sonra, Hü
kümetin mühim bir yol tahsisatı ile bu ihtiyacı
mızı da bertaraf edeceğini ümit ediyorum ve 
böyle olması da tasavvur edilmiş gibidir. Hali 
hazırda elimizde bu para ile yapılması lâzımge-
len bir takım köprü işleri de vardır. Bundan 
başka derdesti tamir olan işlerimiz de vardır. 
Ayni zamanda Trabzondan Karaköseye - evvel
ki zamanlarda başlanmış ve üc milyon lira ka
dar sarfedilmiş - giden natamam bir yol vardır. 
Bu para ile bunların da ikmaline çalışılacaktır. 
Yol hakkında söyleyeceğim bundan ibarettir. 

Dr. HİLMİ B. ( Malatya ) — Her şeyi milli-
leştiriyorsunuz teşekkür ederiz. Fakat İstanbul 
rıhtım şirketi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

NAFIA VEKİLİ ALİ B. ( Afyon Karahi
sar ) — Efendim, İstanbul rıhtım şirketinin ge
çirdiği uzun bir devrin tarihi ve imtiyazını ne 
suretle ve nasıl aldığı ve ne olduğu tetkik edil
diği vakit görülebilir ki İstanbul rıhtım mesele
si bir faciadan ibarettir. Rıhtım şirketi deruhde 
ettiği işi mukavelelerde bize karşı borçlu olduğu 
vecibebri yapmayarak, kendisine ait olan 
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menfaatleri elde etmekte devam etmiştir. Abdül-
hamit zamanından meşrutiyet devrine kadar şir
ket her fırsattan istifade ederek ağır, siyasî taz
yiklerle bu vaziyeti idame etmiştir. Cumhuriyet 
Hükümeti vaziyeti yenniden tetkik etmektedir. 
Kendisinin yapmamış olduğu işleri istemiştir ve 
onun üzerine vazifelerini yapabilirlerse belki 
şirketin ömrü biraz daha devam edebilir. Fakat 
yapmamakta temerrüt etmekte olduklarını gö
rüyoruz. Şirketin, yeniden mukavelelerinin mü-
zakeresinne davet ediyoruz. Bu müzakereye ar
kadaşlarımızdan Saraçoğlu Şükrü Bey memur 
olmuştur. Henüz müzakeratm safhaları inkişaf 
etmemiştir. 

. geçilmesini kabul eden-
Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

edilmiştir. 
1 508 556 

ler 
F. 

611 

REÎS — Fasıllara 
Etmeyenler . . . 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

621 

622 

623 

624 

625 

626 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul 
Memurlar maaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1863 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2233 numaralı kanun mucibince as
kerlik dersleri muallimlerine ve
rilecek ücret 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müstahdemleri ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mecburî hizmete tâbi mühendis 
mektebi mezunlarına 1216 numaralı 
kanun mucibince verilecek avans 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1616 numaralı kanun mucibince 
mecburî hizmete tâbi fen mektebi 
mezunlarına verilecek avans 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

627 Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

15 000 

63 600 

400 

63 120 

37 284 

7 000 

4 700 

51 600 

16 000 

6 000 

4 000 

3 000 

7 000 

5 000 

26 100 

F. 

628 

629 

630 

631 

632 

633 

Harcırah 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yollar ve büyük köprüler inşaat ve 
müstacel tamirat masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Sular masrafı 

Lira 
60 000 

2 500 

800 

500 

297 920 

1 040 000 
KEMAL TURAN B. (İsparta) — Kısa bir 

sayahatimde su işlerinin vilâyetlerde yaptığı 
çok hayırlı tesiri görmek müyesser oldu. 
Ötedenberi zannedilirdi ki; su işleri, memleket
te adeta şimendifer işi kadar çok büyük Devlet 
ve para işidir. Ben, bu meselenin çok amelî 
bir şekilde halledilmiş olduğunu gördüm. Me
sele şudur: bir ırmağın kenarında olan bir kaç 
köy halkı birleşerek sular idaresine müracaat 
ediyorlar, bir proje çizdirerek kasabalarına ait 
suyu getiriyorlar. Bu, gayet az masrafla ve 
fennî bir şekilde mümkün olamamaktadır. Büt
çede geçen seneye nazaran 200 000 liralık bir 
fazlalık var. Bu, şayanı şükran olmakla bera
ber bu hususta benim Nafıa vekâletinden bir 
temennim vardır. O da şudur: Bu şekilde pro
je yaptıran köylerimiz pek çoktur, bu proje 
yapmak meselesini yalnız su teşekkülleri bu
lunan yerlerde değil; bütün memlekete müm
kün olduğu kadar teşmil edersek geniş bir sa
hada su işini halletmiş oluruz. Bu, iki türlü 
faydalı olur. Hem köylü, bir çok susuz kalmış 
olan yerleri sulamış olur; hem de bir takım ba
taklık ve saireler kurutulmak suretile sıhhî 
noktai nazardan faide temin eder. Bunu bir 
misalle arzedeyim; Antalyada 3 köyün halkı bir
leşerek bir kanal açtılar. Buradan bizim katî 
hesabımıza göre altmış bin metre mikâbı toprak 
kazılmıştır ve 12 000 liraya mal olması lâzım-
gelirdi. Halbuki köylü bunu 40 lira gibi bir 
masrafla meydana getirmiştir. Köylü kendi ih
tiyacını gidermek yolunda canla başla çalışmış
tır. Onİarm ihtiyacı ancak kendilerine yol 
göstermektir. Vekâletin bunu yaptığı mınta-
kalarda köylü bunu seve seve başarıyor. Bina
enaleyh bu hizmet genişletilirse daha fazla fay
da temin etmiş olactktır. Buradaki rakam faz
lalığını da buna hamlederek müteselli oluyo
rum. 

NAFIA VEKÎLÎ ALÎ B. (Afyon Karahi-
sar) — Efendim, sular meselesi memleketimizde 
maalesef uzun zaman ihmal edilmiş bir mesele
dir. Sulardan modern bir surette istifade etmek 
işi, yeni meydana gelmeğe başlamıştır ve maa
lesef Nafıa vekâletinin teşkilâtı bu hususta 
çok zayıftır, elemanlarımız yoktur. Surdan, 
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burdan toplama bazı mühendisler var. Yüksek 
mühendis mektebinden senede 2 - 3 efendi an
cak yetişebiliyor. Onların da kâfi tahsilleri ol
madığını tetkik ettim, anladım. Bu sene bunu 
nazarı dikkate alarak, Yüksek mühendis mek
tebinde bu cihetin iyi tahsil edilebilmesi için, 
bir şube ayrılmasını temin ettik, biraz da para 
verdik. Muallimlerin adedi arttırılacak ve müm
kün olursa bir de ecnebi mütehassıs g-etirile-
cektir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Avrupaya da 
bir iki talebe gönderilecek. 

NAFIA VEKİLİ ALİ B. (Devamla) — Av
rupaya da bir iki talebe göndereceğiz. Onun 
için, bütçemizde Vüksek mühendis mektebine 
yardım etmekte olduğumuz gibi, bilhassa his
settiğimiz lüzum üzerine, biz de 40 000 lira ka
dar ayırıyoruz. Üniversitede elektron makin 
şubesi vardı. Maarif vekâleti onu, daha ziya
de alâkadar olduğu için, Mühendis mektebine 
vermeği mütalea ve bize teklif etti. Biz de bu 
lüzumu ötedenberi hissetmekte idik. Çünkü az 
tahsil görüyorlar. Onun muallimlerinin karşı
lığı olmak üzere, Bütçe encümeni de 15 000 
lira temin etti. Binaenaleyh verdiğimiz tah
sisata zamimeten 60 000 lira kadar bir para da
ha yokmuş oluyoruz. Muamelesi de fasıllara 
girecektir. 

Şimdi burada Kemal Bey sular için bütçeye 
1 milyon küsur lira konulduğunu söylediler. Bu 
para, maalesef büyük su işleri için konulmuş de
ğildir. 945 000 lirası baraj ve tatlı su işlerinin 
bono karşılığı olmak üzere konulmuştur. Bir 
miktar kalan para da, Çarşambada, Malatyada 
suların tahkimi işi vardır, ayni zamanda Adana-
da, Tarsıısta rasat ve Berden nehri üzerinde is
tikşaf hareketi vardır ve diğer bazı ufak telef 
su işleri vardır, 945 000 liradan fazlası bu işle
re sarfedilecektir. Daha fazla paramız yoktur. 

Yalnız Kemal Beyefendinin fikirlerinden 
mülhem olarak arzedevim ki; memleketimizde 
ufak suları faideli bir hale getirebilmek imkânı 
olduğunu, biraz tetkik ederek anladım. Bir 
taraftan halkın, bir taraftan da vekâletin iş
tiraki mesaisile bu işin faideli bir surette tat
bik edilebileceğini gördüm. Çünkü, buyurduk
ları gbi, halk tamamen bu. ihtiyacı hissediyor. 
Kendilerine rehberlik edip biraz da teknik işle
rini yapabilmeg- cihetinden alâkadar olduğu
muz vakit, hakikaten ufak tefek bir çok şey
ler başanlıyor. 34 senesinde de bu hususları 
ehemmiyetle derpiş edeceğiz. 

REİS — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. Lira 

634 Levazım ve alâtı mütenevvia 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
i 635 Kitap ve fenni risaleler bedelile neş-
| redilecek fennî eserlerin ve harita

ların tabı ve teclit masrafları ve 
I alelûmum telif ve tercüme için ve-
I rilesek ücret ve mükâfat 5 90G 

REİS — Kabul edilmiştir. 
I 636 Beynelmilel müessese ve cemiyet-
i lere iştirak hissesi ve masrafı 100 
i REİS — Kabul edilmiştir. 
| 637 Ecnebi mütehassıslar ve tercüman-
| l an 40 000 
I REİS — Kabul edilmiştir. 
! 638 Ecnebi memleketlere gönderilecek 
[ memurlar harcırahı 5000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
639 Staj için ecnebi memleketlere gön-

I derilecek memurların harcırah ve 
masrafları 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

I 640 Devlet demiryolları inşaatı 5 790 977 
J REİS — Kabul edilmiştir. 
I 641 Sivas - Erzurum ve iltisakı demir

yolu inşaatı bilûmum ücret ve mas-
I rafı ' 2 626 000 
j REİS — Kabul edilmiştir. 

642 2135 numaralı kanun mucibince ve-
I rilen bono ve poliçe karşılığı 100 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
i 644 Askerî fabrikalardan satın alacağı 

ray bedelleri için Devlet demir
yollarına yardım 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

645 Nafıa fen mektebi daimî masrafı 29 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

646 Nafıa fen mektebi tesis masrafı 3 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

647 Yüksek mühendis mektebine mua
venet 332 850 
REİS — Kabul edilmiştir. 

648 Yüksek mühendis mektebi için ge
tirilecek ecnebi mütehassıslar ücret 
ve harcırahı 27 000 

I BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
I — Bu fasıl tayyedilecektir. 

REİS — Bu faslı geçiyoruz efendim. 
F. Lira 

649 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 3 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

I 650 G-eçe nsene düyunu 60 000 
1 REİS — Kabul edilmiştir. 

651 Eski seneler düyunu 19 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
I Son 652, ve 653 üncü fasılların ikisinin de Ma-
I liye bütçesine devri lâzımdır. 

REİS — Son iki fasıl Maliye bütçesine dev-
ı redilmiştir. 
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F - İktisat vekâleti bütçesi 
iktisat vekâleti bütçesinin müzakeresine ge

çiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri). 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

661 Vekil tahsisatı 4 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

662 Memurlar maaşı 508 116 
REİS — Kabul edilmiştir. 

663 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

664 Merkez müstahdemleri ücreti 39 341 
REİS — Kabul edilmiştir. 

665 Vilâyat müstahdemleri ücreti 141 640 
REİS — Kabul edilmiştir. 

666 Muvakkat tazminat 35 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

667 2233 numaralı kanun mucibince as
kerlik dersleri muallimlerine veri
lecek ücret 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

668 Geceleri vazife ifa ettirilen liman 
memurlarına verilecek ücret 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

669 Merkez mefruşat ve demirbaşı 26 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

670 Merkez levazımı 12 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

671 Merkez müteferrikası 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

672 Vekâlet otomobili ması afi 3 850 
REİS — Kabul edilmiştir. 

673 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 2 000 
KEİS — Kabul edilmiştir. 

674 Vilâyat levazımı 5 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

675 Vilâyat müteforrik'-uı' 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

676 Mütenevvi masraflar 52 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

677 Harcırah ' 64 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

678 Resmi telefon masrafı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

679 Ücretli muhabere ve mükâlenj* 
masrafı 3 009 
REİS — Kabul edilmiştir. 

680 Mahkeme harçları 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

681 Dahilde ve hariçte sergiler açmak 
ve sergilere yardım ve iştirak et -
mek ve numune tedarik ve teşhiri 
masrafı 15 u00 
REİS — Kabul edilmiştir. 

682 Telifat, neşriyat, propaganda 16 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
683 Kongreler ve beynelmilel müessesat 

masrafları 9 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

684 Sigortalar tetkik heyeti huzur hak
kı, harcırahı ve tabı masrafı 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

685 Ecnebi mütehassıslar ve tercüman
ları 77 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

686 Dahilde tahsil ettirilmekte olan ta
lebenin mektep ve yol masrafları 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

687 Tahlilhane masrafı ' 1 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 

688 Havzai fahmiye ve diğer maden
ler 47 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

689 Teşviki sanayi kanunu mucibince 
verilecek prim karşılığı 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

690 Mektepler ve müesseseler 30 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

691 İhracat ofisleri ve haricî ticaret 
mümessillikleri teşkilât ve masarifi 
umumiyesi 14 000 

BÜTÇE E. R. V. MUKERREM B. (İsparta) 
— Türk ofisi ve haricî ticaret, diye tashih edi
lecektir. 

REİS — O şekilde tashih ediyoruz . 
Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
692 Turizm masarifi umumiyesi ve tu

rizm teşekküllerine muavenet 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

693 Yüksek deniz ticaret mektebi mas
rafı 23 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

694 18 000 Liman ve sahil hizmetleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

695 Balıkçılık enstitüsü inşaat, tesisat, 
tetkikat ve buna ait vesaitin inşa, 
işletme, tamir ve idare masrifi umu
miyesi 29 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

696 Liman idareleri vesaiti nakliye mas
rafı 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

697 Deniz ve hava müsteşarlığı masarifi 
umumiyesi 14 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

698 2248 numaralı kanunun 11 inci mad
desi mucibince Devlet reisine ait 
deniz vasıtaları ile kılavuzluk ve ro-
morkörcülük işleri için yapılacak 
masraflar ' 201 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

699 İnşaat, tesisat ve tamir 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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700 Ölçüler kanununun tatbiki umumî 
masrafı 125 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

701 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 12 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

702 Geçen sene düyunu 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

703 Eski seneler düyunu 4 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

704 Altın arama ve işletme idaresine 
2199 numaralı kanunla verilen 
200 000 liralık iptidaî ve mütedavil 
sermayeye ilâve 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

İKTİSAT V. CELÂL B. (İzmir) — Bütçe
nin kabulünden dolayı Heyeti muhteremenize 
arzı şükran ederim. Umumî bütçe müzakeresi 
esnasında arkadaşlarımın bazıları vekâletime 
ait bazı sualler tevcih etmişlerdi. Bu suallerin 
cevaplarını vermek üzere hazır bulunuyorum. 
Cevaplarımı arzetmek üzere vesaiki de haizim. 
Fakat görüyorum ki arkadaşlarım yorulmuştur. 
Eğer müsaade buyurursanız, vakit te geçmiştir. 
Bu suallerle münasebettar olan kanunlarımız ya
kında Heyeti Celilenize gelecektir. O kanunların 
müzakeresi sırasında arkadaşlarımı tatmin ede
bilecek şekilde cevaplar vereceğim. ( Muvafık 
sesleri). 

REİS — Kanunların müzakeresi esnasında 
Vekil B. cevap verecektir. 

G - Ziraat vkâeti bütçesi 

REİS — Ziraat vekâleti bütçesine geçiyoruz 
efendim. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı efendim? 

REFİK ŞEVKET B .(Manisa) — Efendim, 
Ziraat vekâleti bütçesi mevzubahs olurken, zi-
raate taallûk eden bazı ufak, tefek noktai na
zarlarımı bildirmeği faydalı gördüm. 

Ziraatin umumî şekilde vasıtaları insan, hay
van ve tarla olarak hulâsa edilecek olursa; bun
lar içinde hayvanın, bilhassa öküzlerin her gün 
için harabisine sebebiyet veren kağnılar üzerin
de Ziraat vekili bey arkadaşımızın meşgul olma
sını ve çok ehemmiyetli bir nokt olarak arzet
mek isterim. 

Kağnıların, öküzleri tahrip etmek suretile hu
sule getirdikleri masrafa mukabil, taşıdıkları yü
kün, zararlarile nakabili mukayese bir derecede, 
az olduğu malûmdur .Şurasını şükranla söylemek 
lâzımgelir ki, Ankara vilâyeti bu kağnıları kaldır
mak hususundaki mücadelesinde muvaffak olma
ya doğru yürümektedir. Fakat ne olursa olsun, 
denilen ve öküzleri harap eden ve kuvvetli 
hayvanları cılız bir hale getiren bir unsurun 
izalesi, zannederim ki, elektrik, otomobil ve sa

ir vesaiti nakliyenin çoğaldığı bir memlekette, 
ziraat siyasetimizin esaslı bir işi olmak lâzımge
lir. Onun içindir ki, bu kağnıları kaldırmağa 
mukabil çiftçiye yardım edecek başka bir ara
ba tedarik etmek suretile Ziraat vekâletinin bu 
yolda her hangi bir vasıta ile çalışması çok fay
dalı olur. Hem rençperin işi çabuk görülür, hem 
de rençper malmı az zamanda nakleder. Bu su
retle de kağnıların öküzlerine ömrüne mal olan 
zararının önüne geçilmiş olur. Himaye edilmesi 
lâzımgelen hayvanattan birisi de bütün rençpe
rin eli kolu ve vasıtai maişeti olan merkeplerdir. 

Arkadaşlar; atların ıslahı için tuttuğumuz 
yol, çok doğru olmakla beraber her rençperin, 
çiftçinin yanında, her rençperin evinde bulunan 
ve behemehal kendisinin hayat ve iş yardımcısı 
olan merkepler unsurunun günden güne cılız 
bir hal ve gittikçe küçülen bir hal aldığını, ta
biî olarak taşıması lâzımgelen bir yükü taşıya
mayacak bir hale geldiklerini görmekle mütees
sir olmamak imkânı yoktur. Onun için muhtelif 
yerlerde idarei hususiyelerin delâletile yapıl
makta olan aygır depolarının bilhassa merkep 
kısmına da bu günkü verilen ehemmiyetten da
ha fazla ehemmiyet verilmesi, hatta aygır üze
rinde, kısraklar üzerinde yapılan murakabeler 
bu kısma dahi teşmil olunarak çiftçinin eli ve 
ayağı olan merkebi korumak ve kuvvetlendir
mek hususunda Ziraat vekâletinin nazarı dikka
tini celbetmeyi bir vazife addederim. 

Arkadaşlar, bir memlekette ormanın ehem
miyetini söylemeğe lüzum yoktur. Yağmurların 
yağmasına, insanların toprak altından çıkarak 
çatı altına girerek temiz hava ve sıhhatli bir ha
yat yaşamasına hizmet eden ve bir memleket 
için müstakil servet membaı olan ormanların bu 
günkü şeklini muhafaza için söz söylemeyeceğim. 
Arzedeceğim şey, maksadım, mevcudu muhafa
za değil, mevcuda ilâve için lâzımgelen tedbiri 
almaktır. Mevcudu muhafaza meselesinde, yara
tıcı idaremizin ciddî bir ehemmiyet atfederek 
meşgul olması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 
Memleketimizin bazı yerlerinde ezcümle bu gün 
bir arkadaşım hikâye tarikile söylerken duy
dum. Erzurumun bazı yerlerinde, topraklar ka
zılırken ağaç köklerinin çıktığını hikâyet tari-
zrnda ihtiyar bir zatten dinlediğini anlattı. Bu 
günkü çıplak dağlan gören gözlerimiz, bundan 
sonra çıplak dağlar görmeğe razi olamaz. İnö-
nünden başlayarak Kayseri, Sivas, Niğde ve 
Adana ve hatta Erzuruma kadar giden sahalara 
çıplak manzarası yerine yeşillik manzarası ver
mek meselesini, yeni idarenin kafasına sokma
ğa başlamalıdır. Mevcutlar bittabi muhafaza 
edilmelidir. Mevcuda ilâve etmek vazifesi, mu
hafaza vazifesinden geri kalamaz. Orman siyase
tinde Hükümet ne yapmalı; vatandaşları, me
murları müçtemian hareket ettirmelidir. Bilhas
sa Devlet demiryolları sebekesile her tarafta 
kuvvetli hayatiyet yaratan bizler artık her mu-
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hiti, her istasyonu orman feyzini sokan bir mek
tep haline koymalıyız. Bu faaliyet, en büyük fa
aliyettir. Bunu başarmak beşaretleri vardır. Fa
kat eğer biz Ankarada kurulacak bir fidanlıkla, 
Eskişehirde kurulacak iki fidanlıkla veya İzmir-
de kurulacak üç fidanlıkla bütün memleketi 
teşcir etmek davasına gidersek bu dava ömürlük 
ve asırlık bir dava olur. 

Her istasyon bulunan yerdeki memura ve 
oradaki her Devlet müstahdeminine, o havalinin 
orman ihtiyacını defetmek üzere yetiştirilecek 
fidanlıklardan, bir taraftan Ziraat vekâletinin 
diğer taraftan Nafıanın her müracaat edene ağaç 
vermesi için bir vazife tahmil edersek; ümit 
ediyorum ki, ağaç dikmekle mecbur edeceğimiz 
anasır ve dikilen ağaçlan muhafaza etmek için 
yapacağımız bu müesseseler sayesinde bizim 
memleketimizde de yeşillik belirtmek imkânı 
vardır. 

Arkadaşlar; bizim topraklarımız şark istep-
lerinden hiç bir zaman daha gayrimümbit değil
dir. Rusyaya giden arkadaşlardan işitiyoruz; 
Türkistanm, Sibiryanın, soğuk, çorak ve kumsal 
arazinin bile namütenahi sahalar toplayan or
manlarla dolu olduğunu anladığımız şu zaman
da Türkiye topraklarının her halde oralardan 
daha az feyizli olduğunu söyleyemeyiz. îyi ye
tişmeyen ağaçlar yerine palamut, palamut ol
mayan yerde mazı, mazı olmayan yerde başka 
bir ağaç yetştirmek suretile bu çıplaklığın yeri
ne yeşillik ikame etmek imkânı vardır. Elverir 
ki mükemmel metotlu ve programlı bir sây 
ile bunun arkasında gitmiş olalım. Onun içindir 
ki ormanı muhafaza etmek politikası yerine, ye

niden vâsi şekilde orman yetiştirmek politikası
nı ikame için lâzımgelen mesaiyi bir an evvel ib
raz etmek zamanı geldiğine kaniim. Arkadaşlar, 
Ziraat enstitüsü çiftliğimiz de, bize ümit vere
cek bir müessesedir. Halkın, mektepten mezun 
çiftçilere karşı itimatsızlığını izale ederek bilhas
sa toprak keyfiyeti gibi bir çok malûmata ihti
yaç gösteren bir meslek, ilim ile daha kuvvetli 
semereler vereceğini elbetteki ispat edeceğiz. 

Bu isbat ve davamızın hakikatini meydana çı -
karmak, enstitünün tuttuğu yolun tatbikile ve 
muvaffakiyetle başarılmasile kabil olacaktır. 
Onun içindir ki, bu gün faaliyetini şükranla 
gördüğümüz ve semerelerini iktitaf edeceğimiz 
bir müesseseyi şükranla yadetmek, bence çift
çilik hayatımızın dönüm noktasını teşkil eder. 
O da meteoroloji dairesidir. Bu daire istasyon
larının çoğaltılması ve esasen bunların istas
yonlarının masraflarının çok az olmasından sar
fı nazar, her tarafta hemen hemen velevki orta 
tahsil görmüş ziraat memurlarımızın bulunması 
noktasından, memleketin ahvali ziraiyesine kuv
vetli yardımı olan bu müesseselerin çoğalmasını 
istemek, âti için atılacak ziraat programımızın 
temellerini teşkil etmek cihetinden milletin is-
tina direklerini teşkil eder. 

Arkadaşlar, hepimiz mülhakatın bazan ka
zalarında, bazan vilâyet merkezlerinde çıkan 
gazeteleri okuruz. Orada halkın birleşerek, do
muz sürek avına çıkarak bu mahlûkun ika et
tiği zararlardan kurtulmak için tedbirler aldı
ğına vakıf oluruz. Filhakika nesli çok kuvvetli 
olan ve maalesef bizim memleketimizde ticareti 
henüz başlamayan, fakat zararı devam eden bu 
mahlûkatın zararlarının önüne geçmek için, lâ
zım olduğu kadar tahsisatın bütçeye konulma
dığını gördüm. Zannederim ki, muzur hayvanları 
itlaf için konulan tahsisat, bugün bu domuzların 
ika ettikleri zararların % 1 i olmayacak kadar 
azdır. Ne yapıp, yapıp Ziraat vekâleti bu tahsi
satı, ya başka yerden mahsup suretile veyahut 
bizden fazla tahsisat almak suretile çoğaltmağa 
çalışmalıdır. Bilhassa halka, bu gibi muzur hay
vanatı itlaf yolunda barut, saçma, kurşun gibi 
vasıtaları meccanen temine çalışmalıdır. Çün
kü bu şekilde itlaf edilecek hayvanatın, öldü
rülmesi için barut, kurşun ve saire masraflarının 
bugün çiftçi üzerinde esaslı bir yük teşkil ede
cek kadar pahalı olduğunu göz Önünde tutmak 
lâzımgelir. Hakikaten istatistikler de gösteriyor 
ki, belki şehir ve kasabalarda avcılık çoğalmış, 
fakat köylerde kurşun, barut gibi av levazımı
nın pahalılığı yüzünden azalmaktadır. Onun için
dir ki, bu hayvanatın zararlarını izale noktasın
dan, Ziraat vekâleti tahsisatının çoğaltılması es
babına tevessül etmelidir. Bilhassa itlaf kanu
nunda ahkâm yoksa, halkı bu gibi muzur hay
vanları telef etmek için sureti cebriyede şevke 
dair tedbirler almalıdır. Bu tedbiri çok muva
fık olarak gördüğümü arzederim. 

HALÎL B. (izmir) — Arkadaşlar, hatırlar
sınız ki, iki sene evvel bu kürsüden bugünkü sı
kıntılı vaziyetlere karşı evvelden alınması lâzım
gelen tedbirlere dair bir takım mülâhazalarımı 
söylerken zeytincilik üzerinde durmuştum ve 
demiştim ki, ötedenberi zeytinciliğin imali 
için bir takım müsaadat ve muafiyeti kanu-
niyede bulunalım. Eski zamanda da vardı. 

Eski arazi kanunu mucibince, arazi talep 
edenlere meccanen arazi verilirdi. Cumhuri
yet devrinde de bu yolda bir takım müsaadeler 
verildi. Zeytincilik, tabiatin bu memlekete 
lütfetmiş olduğu en büyük bir servet membaı-
dır. Bu serveti ihmal etmenin doğru olmaya
cağını ve mevcut zeytin servetinin hali tevakkuf 
ve inhitatta olduğunu arzetmiştim. Misal ola
rak ta doğmuş olduğum kazayı, Milas kazasını 
göstermiştim. Milas kazasında on sene evvel 
yedi milyon okka kadar yağ çıkarıldığı halde, 
o zamandanberi halkın yeniden dikme ve aşıla
ma suretile mevcut ağaçlara milyonlarca ağaç 
ilâve ettiği halde on senedenberi günden güne 
inhitat ederek nihayet bir buçuk, iki milyona ka
dar sukut etmiştir. Fakat on sene zarfmda 
zeytin, daima satılır bir mal olduğu için halk 
pek çok gayret sarfederek yeni ağaçlar dik-
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mek suretile bir çok ağaç yetiştirmiştir. Şimdi 
bu alınan yağın nerelerden hâsıl olduğuna da
hi dikkat ettim. Yeniden aşılanmış tane fi
danlarla bir de esasen toprağı gayet kuvvetli 
olan, güneş görür, havadar yerde ancak zeytin
likler yetiştirebilir. Ağaçlar gene eskisi gibi çi
çek yapıyor. Fakat mayıs gelince, ağaçların 
yan dallarına bir tesir olmadığı için yan dalla
rın çiçekleri tutunamıyor, düşüyor . Vekil Be
yefendi büyük bir hulûsla bu işin üzerine var
mışlardır. Hakikaten bu işi birlikte halledelim 
ve temizleme işine bir an evvel başlayalım. Fen-
nen de sabit olmuştur ki, bunları ıslah için lâ
zım olduğu şekilde budama yapmak lâzımdır. 
Halbuki halkımız buna alışık değildir. Bunun 
için mütehassıs lâzımdır. Halkin yaptığı iş ise, 
âdi budamadan ibarettir. Halbuki dallan fen
nî surette kesmek, ağaç serini yukarıya doğ
ru çıkarmak, kuruyan kısımları temizlemek; 
bunlar, büyük bir ihtisas işidir. Bu güne kadar 
elde mütehassıs bulunmadığı için bu işler yapı
lamadı. Geçenlerde, Vekil Beyefendi, lütfetti
ler, mütehassıs gönderdiler. Oradaki zeytin
likleri bu mütehassıslara gösterdim. Bilâhare 
bu mütehassıslar kendilerine bir rapor verdiler. 
Bu raporu bendeniz de okudum. 

Raporda, beş altı hastalık sayıyorlar. Bu 
hastalıkları şimdiden tedavi etmek imkânı yok
tur, ancak bu zeytinlerin esas bulamaları ya
pıldıktan, orman halinden kurtulduktan sonra 
tabiî bir şekle girdiği zaman kendi bünyelerin
den alacakları kuvvetlerle silkerler, o zaman te
davi ederiz diyorlar. Yani bu hususta izah et
tiğim cihetleri kendi mütehassısları da teyit edi
yorlar. Kendileri de şu ve bu vesile ile her im
kâna baş vurarak bunun önüne geçmeye çalışı
yoruz, dediler. Fakat elde maalesef mütehas
sıs bulunmadı. Bir mütehassıs vardı ki, Manisa 
vilâyeti nasılsa İtalyaya göndermiş, kendisi has
ta olduğu için ondan da istifade edilemedi. Zan
nediyorum ki bu sene İtalyadan bir çok müte
hassısları gelecektir. Çünkü zeytinliğin bukıs-
mının teknik cihetinden yegâne memleket îtal 
yadır. Zeytincilik tahsili için îtalyada bulu
nan efendiler de nisan nihayetinde gelecekler-
miş, inşaallah bu sene bu cihete himmet edecek
lerdir. 

Sonra yalnız mütehassıs göndermek kâfi de
ğildir. Halka budamayı öğretecek elemanlar 
lâzımdır. Bu zeytin işinde bir de iktisadî mese
le üzerinde Heyeti Celilenin nazarı dikkatini cel-
bedeceğim. Memleketin tediye muvazenesinde 
açığını karşılamak, memleketin iktisadî muva
zenesini korumak için sanayileşmek üzerinde, 
millî bankalar, Hükümet, hususî sermayeler bü
yük ehemmiyet ve emek sarfediyorlar. 

Zeytin, tediye muvazenesinde çok büyük ye
kûn verecek haldedir. Çünkü memleketin Ege 
mmtakasma taallûk eden sahil kısmı milyonlar
ca zeytinlikle doludur. Bunlar, mühim servet

tir. Çünkü bir ağaç 5 - 8 kilo - istanbul kilesi 
4 okka hesap edilince 25 okka yağ verir. Bina
enaleyh bir ağaç, büyük bir servettir. Ayni za
manda asırlarca yaşamak itibarile yine bir ser
vettir. En büyük zeytin memleketi olan Ege 
mıntakasmda Adalar denizine kadar olan sahil 
imiş. Hakikaten en zengin mıntaka da orası
dır. Binaenaleyh gerek Hükümet, gerek millî 
bankalarımızın bu meseleye ehemmiyet verip 
tabiatin vermiş olduğu milyonlarca servet, bu, 
memleketin tediye muvazenesinde 15, 20 hatta 30 
milyon liralık servet temin edebilecektir. Fakat 
halen muattal olan bu serveti elde etmek için 
tedbir almaları hususunda nazarı dikkatini cel-
bederim. Diğer Vekil Beyler burada yoklar
dır. Ziraat vekili Beyefendi nazarı dikkate alır 
ve arkadaşlarının nazarı dikkatlerini celbeder-
ler. 

Millî bankalarımız nasıl fabrika kuruyorlar
sa, tabiatin kurmuş olduğu bu fabrikaya bir an 
evvel ehemmiyet vermek ve bu serveti ihya et
mek için nazarı dikkatlerini celbederim. 

Refik Şevket Beyefendi, hayvandan bahset
tiler. Bendeniz de biraz bu meselede duracağım. 

Anadoluda her sene büyük mikyasta hayvan 
harekâtı oluyor. Aşağı yukarı iki buçuk mil
yon hayvan, Anadolunun şarkından garbine; 
cenubundan şimaline doğru pazar aramak üzere 
hareket ediyorlar. Ziraat vekâletine gittim, bu
nu baytarlarla harita üzerinde tetkik ettim, ha
kikaten çok mühim mesele. Orada mütehassıs 
gençlerin bu işi teknik kudretile ve büyük bir 
gayretle üzerlerine almış oluduklarını gördüm. 

Meselâ memlekette, sığır vebası izale edil
mezden evvel, aldığım rakama göre 270 bin baş 
hayvan ihraç edildiği halde, sığır vebasını dur
durmak için alınan tedbirler ve yapılan lâbura-
tuarlar sayesinde bu ihracat 800 bin başa kadar 
çıkmıştır. 

Malûmu âliniz, hayvancılık, memleketimizin 
mühim bir servetini teşkil etmektedir. Fakat 
hayvanlar, memleketin bir tarafından diğer ta
rafına yürüyerek gittikleri için her tarafa has
talık götürmeleri ihtimali vardır. Trakyadan 
Bulgaristana gelen hayvanatla bir hastalık geç
miş. Bu hastalıktan dolayı kapısını kapamış. 
Vebanın durmuş olması ve Türkiye hayvanatı
na biraz emniyetin artmış bulunması, yeni yeni 
kapılar açmıştır. Meselâ Suriye, evvelden hay
van almaz iken şimdi alıyor. Avrupadan da bir 
isim söylediler, Hollanda olacak, bu gibi bazı 
yerlerde de, hatta Malta vasıtasile İngiltereye 
de hayvan ihracatı yapılıyormuş. Bu hususta 
biraz himmet etmelerini Vekil Beyefendi
den rica edeceğim. Diğer masraflara ter-
cihan lâzımgelen yerlerde lâburatuarlar, tahaf
fuzhaneler tesis ederek bu hayvan hastalığı me
selesini memlekette bütün bütün kesmek ve ha
rice emniyet vermek için mutlaka tahaffuzha-
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neler de hayvanları çok iyi tetkik ederek harice 
vardıkları zaman hastalık hâsıl etmeyecek suret
te tedbirler alarak bunu temin ederlerse memle
kette hayvan ihracatı için açılan ve bana ve
rilen malûmata göre ümitli olan kapılara ihra
cat, bu kriz esnasında çok faydalı bir surette 
çoğalır. Bu noktayı bendeniz çok ehemmiyetli 
gördüm. Onun için Vekil Beyefendiden rica ede
ceğim. Bundan daha ziyade hakikate tekabül 
edecek, bu günün hakikî ihtiyacına tekabül 
edecek bir masraf tasavvur etmeyorum. Bende
niz onun için kendilerinden rica ediyorum. Bu 
meseleyi lâyık olduğu ehemmiyetle, zaten yapı
yorlar, fakat diğer masraflardan bırakarak bu 
günün hakikî ihtiyacına tekabül eden lâburatuar 
ve tahaffuzhane meselelerini - bu kriz esnasın
da - bir an evvel hal buyursunlar. 

İSMAİL HAKKI B. (Bolu) — Ziraat vekili 
Beyefendiden sual efendim: 

1 - Muhtelit encümende bulunan orman kanu
nu lâyihası hakkındaki noktai nazar ve düşün
celeri nedir? 

2 - Ziraat vekâletinin orman siyasetinin ana 
hatları nedir ve bu hususta esaslı bir program 
hazırlanmış mıdır? 

3 - Orman teşkilâtı ne vakit ve ne suretle ve 
ne zaman yapılabilecektir? 

4 - Yüksek orman mektebile orta orman mek
tebi ne vakit ve ne suretle düzeltilecektir ve 
mevcut kanuna göre orta orman mektepleri had
di lâyıkına ne zaman iblâğ edilecektir ve mev
cut mekteplerden çıkan mezunlarla ormanların 
idarsi temin edilebilecek midir? 

ZİRAAT V. MUHLİS B. (Kütahya ) — Ev
velâ, müsaade buyurursanız Refik Şevket Beye-
fendile Halil Beyefendinin mütalealarına cevap 
arzedeyim. 

Refik Şevket Beyefendi, hayvanlara muzur 
olan vasıtalara karşı Ziraat vekâletinin ne dü
şündüğünü sordular ve bu meyanda kağnıdan 
bahsettiler. Ziraat vekâleti hayvanlara muzır 
olan vasıtalar üzerinde ehemmiyetle tevakkuf 
etmiştir. Nitekim nal için, eğer ve semer için 
bir kanun hazırlamış ve Meclisi Âliye takdim et
miştir. Bu kanunun müzakeresi Ziraat encüme
ninde bitirilmiş, İktisat encümenine havale edil
miştir. Kağnının hayvanlara, yollara ve diğer 
noktalara da zararları ve mahzurları gayet açık
tır. Bu kağnıyı kaldırmak hususunda Ziraat ve
kâletine terettüp eden vazifelerin de mühim ol
duğunu müdrikiz. Kağnı kullanmak bana göre 
ya bir bilgisizlik ve görenek tesiri veyahut o 
mıntakanın iktisadî ve ziraî şartlarının icabıdır. 
Bu her iki şıkta da Ziraat vekâletinin yapa
cağı vazifeler vardır. Birincisi; köylüyü ikaz 
etmek, onu ıslah etmenin yollarını göstermek, 
vasıtalarını hazırlamak. İkinci şıkta da; ziraa-
tine inkişaf vererek köylüyü kağnı yerine daha 
mükemmel bir vasıta kullanabilmek imkân ve 
müsaadesini vermektir. Kağnı üzerinde alınacak 

(iktisadî icapları nazara almak şartile) bazı ted
birleri vekâlet düşünmüştür. Fakat bu meselenin 
kolay olmadığını ve birden yapılamayacağını 
zaman istediğini zannederim ki, arkadaşım da 
takdir ederler. 

Refik Şevket Beyefendi merkep mesele
sine temas ettiler. At İslahı hususunda yapıl
mış olan tedbirlerin merkep neslinin İslahı hu
susunda da tatbikini tavsiye buyurdular. 

Ben memlekette mümkün olduğu kadar at yer
leşmesini isterim. Fakat bir çok yerlerde iktisadî 
şartlar icabı merkep kullanmak mecburiyeti ol
duğunu da teslim ederim. Buralarda merkep 
neslini ıslaha çalışıyoruz. Depolarımızda 140 baş 
merkep aygırımız vardır. Bununla iktifa etmeye
rek Kıbnstan 32 si dişi olmak üzere 42 bas mer
kep getirttik. 

Bu suretle Çifteler çiftliğinde bir merkep 
harası kurarak bundan istifade etmiş olacağız. 
Gayemiz merkep neslini ıslah etmektir. Arkadaş
larımı misallerle tatmin edebilirim ki bu yolda 
adım atılmıştır. Fakat tekrar ediyorum ki 
bütün kuvvetimizi ata vereceğiz. 

Refik Şevket Bey, benim büyük bir derdime 
temas ettiler: Orman meselesi: Orman meselesi, 
vekâletin çok ehemmiyetle üzerinde durduğu fa
kat, itiraf ederim ki, cok esaslı bir sev yapama
mış olduğu için üzüldüğü ve daima Meclisi Âliye 
karşı hicap duyduğu bir meseledir. Orman me
selesinde ayni zamanda İsmail Hakkı Beyefendi
nin de suallerine arzı cevap etmiş olacairrm. 
Orman meselesi yalnız bir vekâlet meselesi ola
rak değil, bir millet, bir devletişi olmak üzere ele 

alınması lâzımp;elecek derecede mühimdir. Arkada
şım Erzurumda her hangi bir tevatüre i,«î maden 
orman olduğunu söylediler. Bendeniz orman 
kanunu münasebetile huzurunuza geldiğim za
man rakamlarla ve uzun uzadıya arzı malûmat 
edeceğim. Bu gün kısa kesmeğe itina etmekle 
beraber şu kadarını arzedeyim ki , memleketi
mizde sekiz buçuk milyon hektar orman tah
min ediliyor. Bunun dört milyonu baltalıktır. İki 
buçuk milyonu da çalılıktır. Böyle olduğu halde, 
bu sekiz buçuk milyon hektar hakikaten, azdır. 
Bunu böyle kabul edersek te bizim ormanımızın 
arazimize nisbeti yüzde (11) dir. Nüfusa nisbe-
ti de yarım hektar kadardır. Halbuki diğer 
Devletlerde meselâ Rusyada 150 milyon hektar. 
araziye nisbeti yüzde otuzdur. Finlândıyada 55, 
İsvicrede 53, Almanyada 24 tür. Normal nısbet 
yüzde 33 tür. Mütehassısların bana söyledikleri
ne göre, bu normal yüzde 33 nisbeti dahi mem
leketimiz için vaziyet ve teşekkülüne göre azdır. 
Ohalde bir çok nazarlarda da zengin olarak ta

savvur edilen memleketimiz, açıkça söylüyorum. 
Orman cihetinden zengin sayılmaz. Gene açıkça 

! söyliyorum bu günkü miktar günden güne azal-
i makta ve tahrip edilmektedir. Bunun âmilleri 
S pek muhteliftir. Bunların sebep ve âmillerini 
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burada saymıyacağım. Zamanı geldiği vıkit 
arzedeceğim. Orman memurlarıma; hakkında 
sual sormuşlardı. Memurlarımız hakikaten ai.-
dır: 

Diğer Devletlerde beş bin hektara bir mü
hendis, iki bin hektara bir muhafız düştüğü hal
de bizde 80 bin hektara bir mühendis, 6700 hek
tara bir muhafız düşmektedir. O halde gerek 
muhafa elemanlarımız v gerek mühendis mikta
rımız bu vüsata nazaran nisbet kabul etmez 
derecede azdır. Ormanlarımızın miktarını mem
leketin vüsatma nazaran az görmekle beraber 
şunu da ilâve etmek isterim ki ondan aldığımız 
varidat ve ondan gördüğümüz fayda da azdır. 
Bu gün ormanlarımızdan temin ettiğimiz iki 
milyon varidata mukabil iyi işletmek suretile 
bunun on mislini almak mümkündür. Onun için 
ormanlarımız araziye nisbetle az olmakla bera
ber, millî servet noktasında da çok mühimdir. 
Onun içindir ki vekâletimiz ormanın muhafaza
sı meselesinde çok taassupkâr ve hassas davran
mak mecburiyetindedir ve bu yolda yürümekte
dir. Refik Şevket Bey arkadaşımızın bu noktai 
nazardan tatmin etmek isterim. Orman vaziyeti
miz budur. 

Ormanlarımız geçen sene de arzettiğim gibi 
tahdit edilmemiştir. Henüz ormanlarımızda ta
sarruf işi halledilmemiştir. Amanejman tamam
lanmamıştır. Orman kanunu bu kabîl bir çok 
hükümleri ihtiva emtektedir. Bu kanun encü
mendedir, fakat müzakeresinin bu kadar uza
masının sebebi orman kanunundaki bazı hüküm
lerin bazı prensiplerle karşılaşmış ve çatışmış ol
masındandır. 

Bu çatışma ve karşılaştırmalar her madde
nin müzakeresinde kendisini göstermektedir. 
Onun için Muhtelit encümen arkadaşlarınızla 
mutabık kaldık. Salim ve seri bir neticeye var
mak için ana prensip ve ana hatların esasından 
halledilmiş olmasmı için en kestirme yol olarak 
bulduk. Bunu pek yakında Fırkaya ve Meclisi 
Âliye uzun tafsilâtile arzedeceğiz. Orman kanu
nu vaziyeti böyle olmakla ve bütçemizin müsa
adesi çok dar olmakla beraber mühim ve lâzım 
olan işleri yapmağa kanun tatbikatına hazırlan
mağa çalışıyoruz. Evvelce burada bulunan Pro
fesör Bernardı teknik işlerde fikirlerinden isti
fade etmek üzere tekrar getiriyoruz. Orman 
mektebinden çıkan efendilerden kanununun tat
bikatında bize yarayacak şekilde ihtisas temin 
etmeleri için 20 efendiyi Âvrupaya gönderece
ğiz. 

Orman fen memurlarından azamî bir faide 
temin etmek için toplu bir halde çalıştırmak 
tedbirlerini almağa başlayıyoruz. Zannederim ki 
bu sözlerimle ismail Hakkı Beyefendinin sualle
rine cevap vermiş oluyorum. 

Refik Şevket Beyefendi Enstitü ve Meteoloji 
enstitüsünden takdirle bahsettiler. Bilhassa ken
dilerine arzı teşekkür ederim. Son zamanlarda 

Meteoloji enstitüsü istidlallerin çok muvaffaki
yetli neticelerini ben de gördüm, takdir ettim. 
Burada bilhassa söylemeği vazife addederim. 
Domuzdan bahsettiler. Hakikaten domuz, 
memleketin bir çok yerlerinde hasar yapmakta
dır. Vekâlet bununla meşgul olmaktadır. 1933 
bütçemizin blânçosunda 12 vilâyette esaslı ve 
diğer vilâyetlerde de elemanımızın müsaadesi 
nisbetinde teşkilât ve mücadele yapılmıştır. 
10 000 silâh ve 50 000 de cephane dağıtılmış 
50 000 domuz öldürülmüştür. Geçen sene 69 bin 
lira sarfedilmiş, bu sene 80 bin lira tefrik ede
ceğiz. 

Arkadaşım nebatat vikaye hakkında alına
cak tedbirlere temas ettiler. Bu hususları neba
tatı koruma kanununda derpiş ediyoruz. Sırası 
geldiği zaman cevabını arzedeceğim. 

Halil Beyefendi zeytincilik meselesinden 
bahsediyorlar. Kendileri de biliyorlar, hususî 
surette görüşmüştük; bu hususta 16 bin lira koy
duk. Muğlada, Balıkesirde seyyar bakım teşki
lâtı yapacağız. Bunu gelecek seneler daha artı
racağız. Bu sene üç yerde yapacağız. Bu koydu
ğumuz para da işi müsmir bir şekilde görmek 
için ancak kâfi gelecektir. 

Halil Beyefendi hayvan harekâtına temas 
buyurdular ve arkadaşlarım hakkında takdir-
kâr bir lisan kullandılar. Arzı teşekkür ederim. 
Buyurmuş oldukları laboratuar ve tahaffuzhane
lere bütçe mevzuu haricinde ehemmiyet atfet
tik. Bu kanun Meclisi Âli tahattur buyurur ki 
istikraz kanununun müzakeresi esnasından ne
batları koruma kanunile birlikte gelmesi için 
tekrar encümene iade edilmiştir. Huzuru Ali
lerine belki bu hafta içersinde gelecektir. 

EMİN ASLAN B. (Denizli) — Ziraat oda
ları hakkında bir kanun lâyihası vardı, vekâlet 
bunun üzerinde işliyordu. Gecikti. Meclise ne 
zaman gelecektir? 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Efendim, ziraat odaları kanunu için geçen sene 
de arzetmiştim. Ziraat odaları hakikaten bir 
çok vezaif yapar. Fakat, bu, bir para membaı 
bulhmağa mütevakkıftır. 

Meclisi Âliye derdesti takdim bulunan teş
kilât kanunumuzda Agrenom teşkilâtı yapıyo
ruz ki, bu teşkilât geldiği vakit Emin Aslan 
Bey arkadaşımızın buyurdukları Ziraat odala
rından beklenilen vaziyefelerin ilk kademesini 
teşkil edecektir. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, Konya ova
sında Çumra kanalının ve Beyşehir gölünün va
ziyeti hazırası hakkında lütfen malûmat verir
ler mi? (Bütçesi geliyor sesleri) 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Bütçesi yarın geliyor, yalnız şimdiden ne emre
diyorsanız onu sorayım. Bütçede arzederim. 

REFİK B. (Konya) — O vakit sorarım. 
HALİL B. (İzmir) — Bir sual. Vekil Beye

fendiye zeytin meselelerini tetkik ederken mil-
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yonlarca deliceleri de nazarı dikkatinize arzet-
miştim. Tabiî salâhiyettar olan vekâlet, Ziraat 
vekâletidir. Oradaki servetin ehemmiyeti hak
kında evvelâ tetkikat başlamalı, ondan sonra 
Hükümet meselesi, millî mesele yapmak yolun
da yürümek lâzım gelir. Bu hususta himmet 
buyuracağınızı ümit ederim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Orman hak
kındaki tasavvuratmız şayanı şükrandır. An
cak orman kanunu çıkmakla teşkilâtı olmadan 
vekâletin arzu ettiği inzibat meselesi temin edi
lebilir mi? 

ZİRAAT VEKlLÎ MUHLİS B. (Kütahya) — 
îyi arzedemedim, efendim. Hatta orman kanu
nu çıkmadığı halde bu teşkilâtı yapmak için 
şimdiden hazırlığımızı yapmış bulunuyoruz. Şüp
hesizdir ki orman kanununun icaplarını tam bir 
surette tatbik için epice bir masrafa ihtiyaç 
vardır. Bunun programı yapılmıştır ve başla
mış bulunuyoruz. 

REFİK B. (Konya) — Bir sual daha efen
dim. Karaman ile Silifke arasında dağlarda 
milyonlarca yabani zeytin ağaçlan vardır. Ve
kâlet bunlrdan istifade etmek için ne düşünü
yor? 

İkincisi; Aladağı taraflarında, bu gün Gazi 
Antep ve civan için başlı başına bir servet mem-
baı olan fıstık gibi menebiş vardır. Bunları 
müsmir bir hale koymak için bir tasavvurları 
var mıdır? 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Bu bapta bir kanun vardır, o kanunda muay
yen şerait altında onları aşılayıpta aşılı bir hale 
getirmek için lâzımgelen tedbirler derpiş olun
muştur. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Türkiyede 
kağnıların miktarı malûmdur ve bir kağnı ka
ça mal oluyor? 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Şimdi bunun hakkında bir fikir veremeyeceğim. 
Hatırlayamıyorum. Maamafih istatistiklerde 
vardır. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — O halde 
ben söyleyim. Bir kağnı 10 liraya mal oluyor 
ve Türkiyede zannederim ki 5 milyon kağnı var
dır. Bunlar birden kaldırılacak olursa epeyce 
bir yekûn tutar. Onun için bu kağnıların bir
den kaldırılması doğru değildir. Bunlann kal
dırılması için bir müddet tayin etmek icap eder. 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Efendim, esasen ben de birden kaldırılacağını 
söylemedim. 

REİS — Başka söz isteyen yok. Fasıllara ge
çiyoruz efendim. 
F. 

711 

712 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Memurlar maaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

1 712 253 

F. Lira 
713 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

714 Merkez müstahdemleri ücreti 38 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

715 Vilâyat müstahdemleri ücreti 493 680 
REİS — Kabul edilmiştir. 

716 Muvakkat tazminat 23 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

717 Vekâlete merbut âli mektep mezun
larına 1437 numaralı kanun muci
bince verilecek avans 4 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

718 2233 numaralı kanun mucibince as
kerlik dedsleri muallimlerine veri
lecek ücret 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

719 Merkez mefruşat ve demirbaşı 821 
REİS — Kabul edilmiştir. 

720 Merkez levazımı 6 050 
REİS — Kabul edilmiştir. 

721 Merkez müteferrikası 2 350 
REİS — Kabul edilmiştir. 

722 Vekâlet otomobili masrafı 3 350 
REİS — Kabul edilmiştir. 

723 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 2 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

724 Vilâyat levazımı 9 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

725 Vilâyat müteferrikası 1 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

726 Mütenevvi masraflar 63 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

727 Harcırah 56 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

728 Resmî telefon masrafı 350 
REİS — Kabul edilmiştir. 

729 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

730 Mahkeme harçlan 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

731 Telifat, neşriyat ve propaganda 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

732 Levazım ve alâtı fenniye 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

733 Kongreler ve beynelmilel müesse-
sat masrafı 9 004 
REİS — Kabul edilmiştir. 

734 Hayvan İslahı sağlık zabıtası en
cümenleri hakkı huzuru 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

735 Ecnebi mütehassıslar ve tercüman
lar 55 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

736 Dahilde tahsil ettirilmekte olan ta
lebenin mektep ve yol masraflan 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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P . Lira 
70 001 

F. 
762 

764 

765 

766 

767 

768 

769 

770 

737 Staj ve ihtisas masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. I 

738 Mektepler ve kurslar ' 99 000 j 763 
REİS — Kabul edilmiştir. 

739 Mücadele ' 230 000 I 
REİS — Kabul edilmiştir. | 

740 Islah, teksir ve tetkikat 403 300 
BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 

Paşa hazretleri, bu faslın üçüncü maddesinde pa
muk kelimesi vardır. Tayyedilecektir. 

REİS — Fasıl o suretle kabul edildi. 
F . Lira 

741 Yüksek ziraat enstitüsüne yardım 935 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

742 Mektepler - kurslar 16 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

743 Mücadele 238 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

744 2342 numaralı kanun mucibince 
hayvan sağlığı küçük sıhhiye me
murlarına verilecek yem bedeli 17 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

745 Islah, teksir ve tetkikat 272 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

746 Mektepler 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

747 Mücadele 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

748 Muhafaza, amenajman ve teşcir 70 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

749 Nazilli pamuk tohumu ıslah istasyo
nunun inşa ve tesisatı ile Antalya, 
Bursa ipekböceği kışlatma istasyon
larının ve İzmir ziraat mektebinin 
inşaat ve tesisat noksanlarının ik
mali 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

750 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 10 500 
REİS — Kabul edil ıiştir. 

751 Geçen sene düyunu 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

752 Eski seneler düyunu 25 950 
REİS — Kabul edilmiştir. 

// - Millî Müdafaa vclâteti bütçesi 

T - Kara lusım 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is

teyen var mı? 
BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 

— Millî Müdafaa bütçesinin kara ve deniz kıs-
mmm bazı fasıllarında değişiklikler vardır. Bu
nu evvelce Riyaset makamına arzettinı. 

REİS — Söz isteyen yoktur Fasıllara geçiyo
ruz. 

F. Lira 
761 Vekil tahsisatı 4 800 

REİS — Kabul edilmiştir. 

771 

772 

773 

774 

775 

776 

777 

778 

779 

780 

781 

782 

783 

784 

Lira 
Maaşatı umumiye 13 473 141 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 250 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
648 numaralı kanunun 4 üncü mad
desi mucibince verilecek gedikli 
küçük zabit ikramiyesi ve 1059 nu
maralı kanunun 5 inci maddesi mu
cibince verilecek küçük zabitler 
mükâfatı 2 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti 508 550 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 144 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 76 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1107 numaralı kanun mucibince ge
dikli küçük zabitlere verilecek aile 
zammı ' 12 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 45 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 33 010 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 94 758 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafı , 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 230 030 
REİS — Kabul cmlnüştir. 
Harcırah 841 164 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı 12 560 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 18 500 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Muhakeme harçları 5 200 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 11 521 665 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Levazımı askeriye 4 995 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazım ve teçhizatı harbiye ve 

fenniye ve tahkimat masrafı 5 317 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazımı sıhhiye 409 242 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazımı baytariye 53 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Hayvan mubayaa ve tazmini 328 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat 115 500 
REtS — Kabul edilmiştir. - 458 -



P. Lira 
785 Avrupa fabrikalarına gidecek he

yetin harcırah masrafları 45 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

786 Manevra masrafı 50 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

787 Vesaiti nakliye masrafı 45 010 
REİS — Kabul edilmiştir. 

788 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 51 300 
REıS — Kabul edilmiştir. 

789 Şehitliklerin bilûmum levazımı in-
şaiye masrafı ve bekçi ücreti 6 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

790 İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat 
masrafları 1 137 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

791 Ecnebi mütehassıslar 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

792 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi mem
leketlere gönderilecek zabit ve me
murlar harcırahı 4 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

793 Askerî mektepler masrafı 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

794 Askerî müze masrafı 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

795 1493 numaralı kanun mucibince ve
rilecek ikramiye 18 710 
REİS — Kabul edilmiştir. 

796 Geçen sene düyunu 621 
REİS — Kabul edilmiştir. 

797 Eski seneler düyunu 120 
REİS — Kabul edilmiştir. 

798 Memnu mıntakalar istimlâk bedeli 44 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

799 Fen ve sanat umum müdürlüğü 
tecrübe ve muayene masrafı 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

800 1932 senesine ait karşılıksız borç 89 076 
MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 

Bu da Maliye bütçesine nakledilmiştir. 
REİS — Maliye bütçesine naklediyoruz. 

2 - Hava kışımı 
REİS — Hava kısmının fasıllarına geçilme

sini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

F. Lira 
527 740 811 Maaşatı umumiye 

REİS — Kabul edilmiştir. 
812 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek teka- » 
üt ikramiyesi 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

813 Muvakkat tazminat 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
814 1107 numaralı kanun mucibince 

Gedikli küçük zabitana verilecek 
aile zammı 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

815 Mefruşat ve demirbaş 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

816 Kırtasiye ' 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

817 Müteferrika * 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

818 Mütenevvi masraflar 9 010 
REİS — Kabul edilmişti!. 

819 Harcırah 49 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

820 Resmî telefon masrafı 1 510 
REİS — Kabul edilmiştir. 

821 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

822 Mahkeme harçları 50 
REİS — Kabul edilmiştir. 

823 Muayyenat 210 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

824 Levazımı askeriye 70 652 
REİS — Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Bu, 824 üncü fasıldan sonra mükerrer 
824 üncü fasıl açılacak, levazım ve teçhizatı 
harbiye fenniye olarak 3 500 000 lira. 

REİS — Teklif olunan faslı okuyoruz. 
F. Lira 

824 Mü. Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye 3 500 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

825 Ecza ve malzemei tıbbiye ve sıhhî 
muayene aletleri 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

826 Nakliyat 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

827 Vesaiti nakliye masrafı 50 
REİS — Kabul edilmiştir. 

828 Tayyare şehitleri tazminatı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

829 1493 numaralı kanun mucibince ve
rilecek ikramiye 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

830 Atış borbardıman, uçuş, telsiz, fo
toğraf, malzemeyi sıyanet, tamir
hanelerde yüksek mesai, ihtira, ta
mir ve prototif inşaat ve buna mü
masil müteferrik işler için ikramiye 
ve mesai ikramiyesi 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

831 Tayyarecilik eserleri tercümesi ve 
neşriyat ve tabı masrafları ve Av-
rupadan fennî ve meslekî kitaplar 
celbi 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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832 Memleket dahil ve haricinde ücretli 
müessesatı sıhhiyede tedavi ettirile
cek malûlin masrafı 2 000 
BEÎS — Kabul edilmiştir. 

833 Askerî mektepler masrafı 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

834 Geçen sene düyunu 7 131 
REİS — Kabul edilmiştir. 

835 Eski seneler düyunu 431 
REİS — Kabul edilmiştir. 

836 1932 senesine ait karşılıksız borç 1 966 
MALÎYE V. FUAT B.' (Elâziz) — Bu da 

Maliye bütçesine alınacaktır. 
BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 

— Buraya yeni bir fasıl açılacak. Hava yollan 
Devlet işletme idaresi bütçesine yardım olarak 
konan bir paradır. 
F. Lira 

836 Havayolları Devlet işletme idaresi 
bütçesine yardım 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 - Deniz sk ısımı 
REİS — Deniz kısmı fasıllarına geçilmesini 

kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

F. Lira 
841 Maaşatı umumiye 1 297 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
842 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 14 554 
REİS — Kabul edilmiştir. 

843 Müstahdemler ücreti 120 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

844 Muvakkat tazminat 11 325 
REİS — Kabul edilmiştir. 

845 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 10 
REtS — Kabul edilmiştir. 

846 1142 ve 1144 numaralı kanunlar 
mucibince tahtelbahircilere, dalgıç
lara verilecek tahsisat 32 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

847 Mefruşat ve demirbaş 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

848 Kırtasiye 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

849 Müteferrika 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

850 Mütenevvi masraflar 11 091 
REİS — Kabul edilmiştir. 

851 Harcırah 36 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

852 Resmî telefon masrafı 900 
REtS — Kabul edilmiştir. 

853 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 1 250 
REİS — Kabul edilmiştir. 

854 Muayyenat ' 434 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
134 170 855 Levazımı askeriye 

REİS — Kabul edilmiştir. 
856 Levazım ve teçhizatı harbiye 805 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
857 Sefain ve mevaki levazımı 700 900 

REİS — Kabul edilmiştir. 
858 Levazımı sıhhiye 15 220 

REİS — Kabul edilmiştir. 
859 Nakliyat 17 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
860 Kitap, mecmua ve risale masraf

ları 2 814 
REİS — Kabul edilmiştir. 

861 Vesaiti nakliye masrafı 720 
REİS — Kabul edilmiştir. 

862 1493 numaralı kanun mucibince ve
rilecek ikramiye 6 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

863 Memleket dahil ve haricinde üc
retli müessesatı sıhhiyede tedavi 
ettirilecek malûlin masrafı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

864 648 numaralı kanunun 4 üncü ve 
1492 numaralı kanunun 6 ncı mad
deleri mucibince gedikli küçük za
bitlere verilecek ikramiye 10 
REİS — Kabul edilmiştir. 

865 Ebniye inşa ve tamiri 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

866 Ecnebi mütehassıslar 50 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

867 Ecnebi memleketlere gönderilecek 
zabit ve memurlar harcırahı 12 655 
REİS — Kabul edilmiştir. 

868 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 43 693 
REİS — Kabul edilmiştir. 

869 Boğazlar komisyonu masrafı 6 410 
REİS — Kabul edilmiştir. 

870 Deniz matbaası masrafları 19 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

871 Deniz mektepleri masrafı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

872 Geçen sene düyunu 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

873 Eski seneler düyunu 596 
REİS — Kabul edilmiştir. 

874 1932 senesine ait karşılıksız borç 6 742 
MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Bu 

fasıl Maliye bütçesine geçecektir. 

/ - Askerî fabrikalar unun» müdürlüğü bütçesi 
REİS — Askerî fabrikalar umum müdürlü

ğü bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. Fasılla
ra geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

881 Maaşatı umumiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
350 407 
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882 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 5 940 
REİS — Kabul edilmiştir. 

883 Müstahdemler ücreti 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

884 Muvakkat tazminat 12 820 
REİS — Kabul edilmiştir. 

885 2204 numaralı kanun mucibince ve-
* rilecek ihtisas ücreti 100 

REİS — Kabul edilmiştir. 
886 Mefruşat, demirbaş ve alâtı musi

kiye ' ' 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

887 Kırtasiye 1 970 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

888 Müteferrika 4 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

889 Mütenevvi masraflar 6 180 
REİS — Kabul edilmiştir. 

890 Harcırah 15 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

891 Resmî telefon masrafı 1 150 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

892 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

893 Muayyenat 38 285 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

894 Levazımı askeriye 13 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

895 Levazımı sıhhiye ve tecrübe hayva
natı ve bunlarm iaşeleri 850 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

896 Sevkiyat 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

897 Fennî kitap ve risalelerin ve gaze
telerin mubayaa ve abone bedelleri 2 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

898 1493 numaralı kanun mucibince ve
rilecek ikramiye 1 000 

899 însaat, tamirat ve tesisat masraf
ları 114 830 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

900 Ecnebi mütehassıslar 28 550 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

901 Staj masrafı 30 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

902 895 numaralı kanun mucibince si
gorta sandığına muavenet 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

903 Fabrikalar masarifi umumiyesi 2 419 461 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

904 Geçen sene düyunu 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

905 Eski seneler düyunu 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

J - Harita umum müdürlüyü bütçesi 
REÎS — Harita umum müdürlüğünün büt

çesine geçiyoruz. Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

911 Maaşatı umumiye 264 003 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

912 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 7 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

913 Müstahdemler ücreti 45 016 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

914 Muvakkat tazminat 34 035 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

915 657 ve 2047 numaralı kanunlar mu
cibince verilecek tazminat ve uçuş 
ücreti 40 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

916 Mefruşat ve demirbaş 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

917 Kırtasiye 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

918 Müteferrika 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

919 Mütenevvi masraflar 1 350 
REİS — Kabul edilmiştir. 

920 Harcırah 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

921 Resmî telefon masrafı 145 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

922 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 50 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

923 Muayyenat 43 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

924 Levazımı askeriye 13 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

925 Levazımı sıhhiye 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

926 Nakliyat 23 301 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

927 Makina alât ve edevat ve demirbaş 
eşya levazımının mubayaa ve tamir 
masrafları 27 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

928 Hayvan mubayaa bedeli 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

929 Vesaiti nakliye masrafı 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

930 1493 numaralı kanun mucibince ve
rilecek ikramiye 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

931 însaat ve tamirat ve bilcümle baliz 
tesisatı masrafı 25 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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î4. 
932 

933 

934 

935 

936 

Ecnebi memleketlere gönderilecek 
zabitler harcırahı ve staj ve tahsil 
için gidecek talebe zabitler tahsisat 
ve mektep masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıslar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen sene düyunu 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

6 000 

27 000 

19 800 

1932 senesine ait muvakkat tazmi
nat tertibinden karşılıksız borç 7 983 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. (Elâziz) — 
Ru fasıl da Maliye bütçesine alınacaktır. 

M. M. VEKÎLÎ ZEKÂI B. (Diyarbekir) — 
Muhterem arkadaşlar, bu sene kabul buyurdu
ğunuz Millî Müdafaa bütçelerile, Millî Müdafaa 
tahsisatım geçen senelere nisbetle epeyce miktar
da takviye buyurdunuz. 

Ne zaman vatan müdafaası meselesi mevzu-

bahs olsa, vatanperverliğin, hamiyetin en büyük 
misallerini yaratmış olan büyük Meclisiniz, bu 
defa da ordusunu takviye için büyük bir itina 
göstermiş oldu. 

Millî Müdafaa teşkilâtı bu itinaya liyakat 
göstermek için, adımlarını sıklaştıracak ve kış 
yaz çalışacaktır. (Ona eminiz sesleri). Her 
halde Heyeti Celilenmn, bu takviye tahsisatını 
kabul buyurmakla çok isabetli bir karar almış 
olduğunu ve bununla vatan müdafaası, emniyeti 
emsalinin çok artmış olduğunu arz ve temin ede
rim (Bravo sesleri). 

Türkün ordusuna ve Türkün askerine gelin
ce ; onun yüksek şahsiyetinin, Cumhuriyetin şe
refini muhafaza hususunda en yüksek evsafı haiz 
olduğuna Heyeti Celileniz emindir. Onu ayrıca 
temine hacet yoktur. (Şiddetli alkışlar), (Onu 

dünya da bilir sesleri). 
REÎS — Masraf bütçesi bitti. Bu günkü mü

zakeremiz de hitam bulmuştur. Meclis yarın 
saat 11 de toplanacaktır. 

Kapanma saati: 19 

mmw 
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( Kanun kabul edilmiştir) 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenter : 180 

Kabul edenler : 179 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : i 
Reye iştirak etmeyenler : 134 

Münhaller : 3 

Adana 
Ali Münif B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 

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

Artvin 
Memet Ali B 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin 
İbrahim Yürük B. 

/ Kabul edenler J 

İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfı Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

B. I Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Şükrü B. 
Bursa 

Bakteriyolok RefİK B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
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Şükrü B. 
Çankırı 

Rifat B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzrm Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gumüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 
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îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

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

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
M em et Sadettin B. 
'I usta fa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. ı 
Memet Nazif B 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. | 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

/ M üste 
Cebelibe 

NaciPş. 

1 Ali Muzaffer B. 
Kâzım B 
Mustafa Lûtfi B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim 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. 
Hikmet B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Aİİ B. 

nkifler J 
reket 

1 Atıf B. 
Esat B. 

1 Fuat B. 
Samsun 

Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyuııus 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

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

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

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

R 
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/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V. ) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 

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

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Ksım B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Refet B. (R. V. ) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Ziya Gevher B. 
Çankırı 

Mustafa Abdtilhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
ismet B. 

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

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

Edirne 
Hasan Hayrı B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

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

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

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
thsan Pş. 

Gümüşanc 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil E temB. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

Yaşar B. 
îzmir 

Dr. Tevi'ik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmnnzade Hamdi B. 
Saraeoğlu Şükrü B. (V. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Haıkkı B. 
Recep B. 

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

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mi tat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
trfan Ferit B. (t. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

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

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Knıin B. (Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Swas 
İsmail Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Harcın B. (R. V.) 

TJrfa 
Ali Saip B. 
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Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Yahya Kemal B. 
^ . ; - O a ' l i f ö ' 4 U : LS 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

Halil B. 
Ragıp B. 

»m<t 

İstanbul Üniversitesinin ınııva/enei ıımıııniyeye alıııınasına dair kanıma 
verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Kardhisar 
Akoaananzade İzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Nııman B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
ibrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
171 
171 

0 
0 

143 
3 

/ Kabul edenler / 

Bayazıt 
îhsan B. 

Bilecik 
tbrahim B. 

Bolu 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Befcir Karaanemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 

Nabi Rıza B. 
Denizli 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elöziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet 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. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Halil B. 
Kamil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
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İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
i I azim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kcmalettin B. 
Ragıp B. 
Srrn B. 

Konya 
Ahmot Hamdı B. 
Ali Muzaffer B. 

Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Haziım B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
îbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
i )r. Hüseyin Avni B. 

İ J M 4 iu : £ 

Nuri B. 
Muş 

Hasan Reşit B. 
Niğde 

Faik B. 
Ordu 

Hamai B. 
tsmail B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacı yunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B, 
Mahmut Rasim B. 

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

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

Vrfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Yan 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
îsmail Hakkı B. 

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

[Reye iştirak 

Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
tsmail Hakkı B. 

etmeyenler J 

Kâzım Pş. (M. R.) 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. Â.) 
ÜbeyduUah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Mustafa Şeref B. 
Bursa 

Asaf B. 
Refet B. (R«. V.) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

Edirne 
I i asan Hayrı B. 
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Şakır B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 

Erzincan 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali B. 
Nuri B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 

GHimüşane 
Hasan Fehmi B. 

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

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Oı Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

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

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

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
îrfan Ferit B. (î. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

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

Ordu 
Anmet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
AİİB. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 

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

Stvas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragrp B. 

SIIISIIISIIISIIİ: 
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1933 - 1934 ders yılı içinde münhal muallimliklere vekâlet edenlerin 

vekAlot müddetleri hakkındaki kanıma verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir). 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
EsatB. 
Nafiz B, 

Ankara 
Eşref B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Numan B. 
Artvin 

Memet Ali B. 
Aydın 

Fuat Şahin B. 
Balıkesir 

Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfı Memet B. 

Bayazvt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

A2 
Reye iştirak 

Kabul 

'A adedi 
edenler 
edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
183 
183 

0 
0 

131 
3 

/ Kabul edenler J 

Bilecik 
ibrahim B. 

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

Bursa 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Keanal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B, 

Denizli 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâzi» 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Talisin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümûşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
fimin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 

Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal B 

izmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Sırn B. 
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Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

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

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

Manim 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Nasi-t Hakkı B. 

Reeep B. 
Malatya 

İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Yakup Kadri B. 

Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (İ. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kıhcoğlu Hakkı B. 

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

Ordu 
Ahm^t Ihs?n B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
İsmail Memet B. (Mezun) 
Necmettin Sâdık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. , 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Hasan B. (R. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

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

Hasan Yakup B. 
zun) 

(Me-

Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

B. 

- 4 ( 

Tahsin B. (Mezun) 
Balıkesir 

Ali Şuuri B 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

5 9 -

Mustafa Şeref B. 
Bursa 

Asaf B. (Mezun) 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher Bs 

Çankırı 
Mustafa Abdilhalik B 
Talât B. 

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

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

Edirne 
Hasan Hayri B. 
ŞaMrB. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

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

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

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

îhsan Pş. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 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 Cimcoz B. 
Yaşar B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naıki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Haindi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Meme t Hacıyunus 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Swas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

B. 

Mahmut Rasim B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Fifat B. 

• * * ^ 

Maliye vekaleti tarafından idare o lunan inhisarlar hakkındaki kanıma 
mı ızeyye l kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B, 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
172 
172 

0 
0 

142 
3 

/ Kabul edenler J 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Yaşar 

Esat 
Nafiz 

Dr. C 

B. 
Amasya 

B. 

Antalya 
emal B. 

Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
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Balıkesir 
İbrahim Yürük B 
Memet Cavit B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
thsan B. 

Bilecik 
ibrahim B. 

Bolu 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çarıkın 
Rıfat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Roşit B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Aîâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

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

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nah it B. 

Kırşehir 
Tlazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
tbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Ha?im B. 
Vasıf B. 

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

M araş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Şevket B. 

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

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

Siirt 
Halil HuUri B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
tsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil Bs 

Mahmut Rasim B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 

Memet Emin B. 
Refet B. 
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Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B, 

Süleyman Sırrı B. 
Zonguldak 

Esat B. 

Hasan B 
Refet B. 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C ) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
îsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. A.) 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 
Rcfet B. (R. V. ) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

Diyarbekir 
Zekâ i B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
I [asan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Cafer B. 
Fhnin B. (Mezun) 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Şahin B. 
Giresun 

Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mozun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osm a ıı za fi e Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B.(V.) 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. (Mezun) 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtü Müfit B. 

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

Konya 
Ali Fuat Pş. 

Refik B. 
Sırr ıB. 
Tahsin B. 

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

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

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Momet Sabri B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mcmet B. 
M it at B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

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

Mvş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

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

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Ali Canip B. 

Rks 
AliB. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
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Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
İsmail Memet B. (Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

İ : 6 0 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

2 9 - 5 - 1 9 3 4 C : 2 
Tokat 

Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

ürfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragrp B. 

2 2 0 1 n u m a r a l ı k a n u n a bağlı 1 n u m a r a l ı ce tvel in tadi l ine d a i r k a n u n a 
ver i len r e y l e r i n net icesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
EsatB. 
Nafiz B. 

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

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 177 

Kabul edenler : 177 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 137 
Mûnhaller : 3 

/ Kabul edenler J 

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

Bayaztt 
İhsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B 
Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

- ±r 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çanktn 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Riza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
FaikB. 
Şeref B. 

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

13-

Hasarı Tahsin B. 
Erzincan 

Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 



I : 6 0 2 9 - 5 - 1 9 3 4 C : 2 

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

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

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
îbrahim B. 
Kemal Türen B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Al iB . 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B, 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naiım Haziım B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B . 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
î sınai 1 B. 
Şevket B. 

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

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

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
RasimB. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Danis B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Srrn B. 

Urfa 
|Behçet B. 

Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 
Süleyman S i m B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V. ) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 

Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B . 

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

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

Muzaffer B. 
Bayazıt 

Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. A.) 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B . 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B; 
Falih Rrfkı B. 
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Surdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
A saf B. (Mezun) 
Refet B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gtevher B, 

Çankm 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

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

DiyarbeJdr 
Zckâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

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

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

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Nuri B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
AkçuraoğJu Yusuf B. 
(Mezun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

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

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

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

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

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

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

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B . 

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

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezum)| 
Galip B. (Mezun) 

Halit B. (Mezun) 
Ordu 

Anm t̂ ihsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
AİİB. 
Hasan Oavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
tsanail Memet B. 
(Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Basit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

« • * 



2 0 0 5 ıııınıaralı kamuma müzeyyel kamına verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz Bs 

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

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 178 

Kabul ( îdenler : 178 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 136 
Mûnhaller : 3 

/ Kabul edenler J 

Şükrü B. 
Bursa 

Bakteriyolok Refik Be 

Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Oümûşane 
Edip Servet 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. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

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

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettıin B. 
Ragıp B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lfitfi B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 
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Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. 
OsLian B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V . ) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
(Mezun) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakır B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Süleyman Fikri B. 
Muğla 

Nuri B. 
!" Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 

Memet Hacryunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Stvas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B, 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Artvin 
Asım B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
l^nver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 
Refet B. (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

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

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

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazd Ahmet B. 

Süreyya fevfik Ö. 
Trabzon 

Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman S i m B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı h. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Fuat B. (V.) 
Erzincan 

Saffet B. 
Erzurum 

Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asrm B. 

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

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B 
(Mezun) 
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Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Ciıncoz B. 
Yaşar B. 

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

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Adana 
Ali Münif B, 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Ko eceli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

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

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

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Nuri B. 
Mardin 

Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kıiıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 
Hal it B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvûi 
Isma,il Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
FaikB. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Vrfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Rağıp B. 

4 9 3 3 senesi muvazene! umûmiye kanununa merbut cetvel lerde bazl tadilât 
icrası hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 166 
Kabul edenler : 166 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 148 
Münhaller : 3 

Kabul edenler 

azenei umumiye kanununa merbut cetvel lerde bazl tadilât 
ı hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 166 
Kabul edenler : 166 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 148 
Münhaller : 3 

Kabul edenler 

Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Yaşar B. 
Amasya 

Esat B. 
Nafiz B, 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

4 7 8 -
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Balıkesir 

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

Bayazıt 
thsan B. 

Bilecik 
tbrahim B. 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çanktrt 
Rifat B. 

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

Denizli 
Yusuf B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

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

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
' Tustafa Rahmi B. 

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

Kars 
Faik B. 
Muhittir. Pş. 

Kastamonu 
I Dr. Suat B 

Halil B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalcttin B. 
Ragıp B. 

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

Kütahya 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

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

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

Siirt 
Halil Hullri B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Kardhisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil Bs 

Mahmut Rasim B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizads Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Beheet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

479 -
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Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Earahisar 
Ali B. ( V. ) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
tsmail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Muslihittiıı Abdullah B. 
Rıfat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
tsmail Hakkı B. 
Kâzrm Pş. (M. Rs.) 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. A.) 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 

Hasan B. 
Ragıp B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çanktrt 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Münir B. 

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

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

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun) 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Şahin B. 
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Giresun 
Hakkı Tank B. 
Ilışan Pş. 

Gümüşanc 
Hasan Fehmi B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. ( Me
zun) 
Ali Raııa B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Et em B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kars 
1 Baha Tali B. (Mezun) 

Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. (Mezun) 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Î O -

Rifat B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

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

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

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (t. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakk: B. 
Naki B 

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

Ordu 
Ahmet thsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
AliB. 



Hasan Cavît B. 
Samsun 

Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus 

8inop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

B. 

t : 60 
Stvat 

İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 
Vaaf i Raşit B. 

2 9 - 5 - 1 9 3 4 C : 2 
Tekirdağ 

Faik B. 
Tokat 

Nâzım B. 
ResaiB. 

Trabzon 
Patin B. 
Hasan B. (R. V.) 

ürfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Ayni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahır B. 
Halil B. 

» • - « 
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Sıra No 195 
• •• 
İstanbul Üniversitesinin muvazenei umumiyeye alınması hak-

* ** 

kında I/1004, İstanbul Üniversitesi inşaat, tamirat ve tesi
satının ikmali için gelecek senelere sarî taahhüdat icrasına 

• •• 

dair I/1005 ve İstanbul Üniversitesinin muvazenei umumi
yeye alınmasına dair olan kanun lâyihasına müzeyyel I/I02I 

numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 

İstanbul Üniversitesinin muvazenei umumiyyeye alınması hakkmda 1/1004 numaralı 
kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 15-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1279 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İstanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye alınması hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 12-V-934 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibe mazbatasile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
tsmet 

3. V - 1934 
Esbabı auH'ibcyi havi Maarif vekâleti tezkeresi sureti 

Başvekâlet yüksek makamımı. 
Mülga Darülfünunun Üniversiteye kalbi dolayısile bir çok profesörler arığa çıkarıhnrş ve •bunla

rın nıühiın bir kısmının tekaüde sevkedilmesi icap etmekte 'bulunmuştur. 
Tekaüde sevkolunacaklara 19-'54 malî senesinde verilmesi icap eden tekaüt maaşı ve ikramiye

leri 90 000 lira kadar tahmin edilmektedir. 
. İki kadar ağır .bir yükün tahsksatr zaten mahdut olan gene üniversite tarafından taşınması 

imkânsız görüldüğünden ve bu meblâğın Hazinece deruhde edilmesine de Maliye vekâletince mu
halefet olunduğundan Üniversite bütçesinin ıınınmî muvazeneye ithali zarureti hâsıl olmuştur. Bu
na binaen 10 -1 \ r - 3934 tarih ve 8451 numara ile takdim edilmiş olan Üniversite mülhak bütçesi 
ile ona bağlı kanunun geri alınmasına ve yerine bağlı bütçe ve kanun lâyihalarının umumî mu
vazenenin icap eden kısım ve fasrllarına ilâve olunmak üzere Yüksek Meclise şevkine müsaade bu-
yui'iılmasını derin saygılarımla istirham ederim efendim. 



Maliye vekilliğinin bütçe 10764/301 sayılıve 9 - V - 934 tarihli tezkeresi suretidir 

Başvekâlet yüksek makamına 

Yeniden tanzim edilen Üniversite maaş ve ücretlerine ait cetvel ile bazı hükümlerin umumî 
muvazeneye ilâvesine dair olup Hazineye havale büyurulan Maarif vekâletinin 3 - V - 934 tarih 
ve 8718 numaralı tezkeresi ve ilişikleri tetkik ve mutalea olundu. 

1) İstanbul Üniversitesinin muvazenei umumiyeye ithali hakkındaki teklif esas itibarile Ha
zinece de muvafık görülmüştür. Bu hususa müteallik olup vekâleti müşarileyhaca muvazenei 
umumiye kanununa ilâvesi istenilen hükümlerin 3 üncü maddesindekinden maadası daimî ma
hiyeti haiz olmak itibarile Yüksek Meclisçe geçen sene ittihaz büyurulan karara tevfikan müs
takil bir kanun halinde tedvini ve 3 üncü maddenin de alâkasına binaen muvazenei umumiye 
kanununa ilâvesi muktazi görülmüştür. 

2) Üniversite umumî muvazeneye alınacağına göre bu idarenin 1934 hizmetleri için merbut 
cetvelde fasıl ve madde itibarile tesbit olunan cetvelde muharrer tahsisatın 1934 Maarif vekâleti 
bütçesinin soruma bir kısım halinde ilâvesi ve evvelce mülhak bütçe ile idare olunacağı mülâ-
hazasıle Maliye bütçesine Üniversiteye muavenet olmak üzere konulan 1 547 824 liranın mezkûr 
bütçeden tenzili ve Üniversite hâsılatı olarak tahmin olunup mukabili Maarif bütçesine tahsisat 
olarak 1 650 000 lira meyanmda ilâve edilen 102 176 liranın da umumî varidat bütçesinde 
açılacak hususî bir fasla irat kay di icabetmekte bulunmuştur. 

Hususatı mezkûreyi temin etmek üzere tadilen tanzim edilmiş olan lâyilıai kanuniye ve mer
butlarının ve 1934 bütçe kanununa ilâve edilecek olan maddeyi muhtevi muhtıranın Yüksek 
Meclise takdimine müsaade buyurulmasını arzeylerim efendim. 

/ ,s* t an b ul V niv e rsitesi\ 
•miyeye alınmasına d 

MADDE 1 — İstanbul Üniversitesi ve müte
şekkil bulunduğu fakültelerle bunlara bağlı 
mektep ve müesseseler muvazenei umumiyeye 
ithal edilmiştir. Şimdiye kadar Üniversitece 
tahsil edilen ve 1932 malî senesi bütçesinde ya
zılı bulunan varidatın tahsiline Hazinece devam 
olunur. Vekâletnamelerden (Mektebi hukuk ia
nesi) olarak 60 kuruş alınır. Hazinece işbu mad
de mucibince tahsil ulunacak mebaliğ varidat 
bütçesinde (İstanbul üniversitesi hasılatı) un
vanı altında açılacak bir fasla irat kaydolunur. 

MADDE 2 — Üniversite talebesinden alınan 
tedris ücretleri, şahadetname, imtihan kayit ve 
suret harçları lâburatuar ve hastanelerce alına

cak lâburatuar masrafları, ecza ve film bedelleri 
miktarı ve bunların cibayet tarzı Maarif ve Ma
liye, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletlerince 
tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 3 — Mülga İstanbul Darülfünunu 
tedris ve idare heyetlerinden açıkta kalıp 

hizmet müddeti outz seneyi 'bulanlardan 1 ha
ziran 1934 tarihinden itibaren üç ay zarfında 

in muvazeneiumıt-
lir kanun lâyihası 
Maarif vekâletince yeniden ibir memuriyete ta
yin olunmalarına imkân görülemeyenler mec
burî tekaüde sevkolunur. G^erek bunlar, ge
rek ayni heyetlere mensup olup tekaütlüğünü 
isteyenlerle İstanbul Üniversitesi Ordinaryüs, 
profesör ve Doçentlerinin ve bütün idare me
murlarının tekaütleri 1683 numaralı kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

MADDE 4 — İstanbul Üniversitesinde «müs
tahdem. bulunan Ordinaryüs, Profesör, Do
çentler ve bilumum maaşlı memurların dahi 
maaşları 1 haziran 1934 tarihinden itibaren 
1452 numaralı kanun hükümlerine göre'veri
lir. Bunların kadroları merbut (1) numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5 — İstanbul Üniversitesinde istih
dam olunan asistanlara menşeleri müsait ol-
maık şart ile kıdemlerine göre 20 ilâ 30 lira as
lî maaş veya bunların tutarı derecesinde üc
ret, ibaş asistanlara da 35 lira maaş veya bu
nun tutarı derecesinde ücret ve Tıp fakülte
sinde ibate ve iaşe edilen asistanlara 50 - 60 
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lira ücret verilir. Asistanların intihap, kabul 
ve infisal şekillerile istihdam müddetleri Maa
rif vekâletince ayrıca bir talimatname ile tesbit 
olunur. 

MADDE 6 — Vekillere verilecek ücret, ve
kâlet ettikleri derse mahsus maaşın ilk derecesi 
üzerinden hesap edilir. 

MADDE 7 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden ımu-

MADDE 8 — Bu ikanunun hükümlerini ic 
raya Maarif ve Maliye, Sshhat ve içtimaî mu 
avenet vekilleri memurdur. 

12-V-1934 
Bş. V. Ad. V. 

İsmet Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Fuat 
Ik. V. S. î . M. V. 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

Mf. V. Na. V. 
Hikmet Ali 
G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

İstanbul Üniversitesinin inşaat, tamirat ve tesisatının ikmali için gelecek senelere sarî taah-
hüdat icrasına dair 1/1005 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kaf arla müdürlüğü 
Sayı 6/1241 

14 -V - 1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İstanbul Üniversitesi inşaat, tamirat ve tesisatının ikmali için gelecek senelere geçici taah-
üdata girişilmesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri rleyetince 12-V-934 te Yüksek Meclise 
sunulması kararlştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

İstanbul Üniversitesi inşaat, tamirat ve tesisatın MI sureti ikmaline dair olan kanunun mucip sebepleri 

Yeniden kurulan İstanbul Üniversitesi tedrisatını ıslah etmek ve bu müesseseyi Avrupanın em
sali müesseseleri derecesine getirmek için büyük fadekârlıklar ihtiyar edilerek altmışı mütecaviz 
ecnebi mütehassıs celbolunımaık sureti! e müessesenin tedris heyetinin kuvveti endirildiği, Tıp fakül
tesi seririyatlanndaki tedrisat itiıbarile Istanbulun en mühim şehir hastanelerinden de istifade 
edilmek üzere mezkûr fakültenin tamamile İstanbul cihetine naklolunmak suretile mezkûr hastane
lerle çalışma birliği temin edildiği malûmdur. Bir taraftan evvelce Haydarpaşadaki büyük bi
nayı işgal etmekte bulunan Tıp fakültesinin muhtelif kısım, enstitü ve seririyatlarmı yerleştirmek, 
diğer taraftan ecnebi mütehassısların tedrisatından azamî verim temini için muhtaç oldukları 
enstitü ve lâburatuarlan kurmak mecburiyeti dolayısile yeniden bazı binalar inşasına, ıslahı kabil 
olan eski binaların tamirine ve ehemmiyetli miktarda lâburatuar, alât, edevat ve levazımı ile ki
tap mubayaasına katı zaruret hâsıl olmuştur. 

1933 malî senesi zarfında Üniversitede teşrih ve ensaç enstitüsü inşa edilmiş, Cerrahpaşa, Hase
ki, Gureba» Etfal hastanelerile Adlî tıp müessesesinde tedrisat için elzem olan dersane veya pavi-
yonlar inşa veya tamir edilmiş müteferrik bir çok tamirat ta yapılmıştır. Ancak, Tıp fakültesinin 
bazı noksanlarını daha ikmal etmek icap ettiği gibi, Fen fakültesinin de tamamile işler bir hale 
getirilmesi için daha nebatat, fizik, kimya enstitülerinin yeniden inşasına ve bir takım lâburatuarlar 
tesisine, heyet ve jeodeji için de ayrı küçük bir rasathane vücude getirilmesine ve diğer fakültele
rin de zarurî tamirlerini ikmale mecburiyet vardır. Bundan başka kurulan enstitü ve lâburatu-
arlarla, kütüphaneleri ihtiyaca kâfi alât, edevat ve levazım ile teçhize, kâfi kitap tedarikine ve 



yeni neşriyatın takibine ihtiyaç tabiidir. Mevzubahs binalarla lâburatııar alât ve eşyası ve kitplar 
temin edilmedikçe ecnebi mütehassıslardan azamî verim temini mümkün değildir. Esasen bu nevi 
eksiklerimiz clolayısile 1933 ders senesi zarfında mütehassıslardan lâyikile istifade temini im
kân haricinde kalmıştır. Mütehassısların bir kısmı da zaten iki üç sene gibi kısa bir zaman için 
celbedilmiş bulunmasına nazaran bina ve vesait noksanım bir an evvel bertaraf etmek lüzumu 
bir kat daha tebarüz etmektedir. 

İzah olunan sebeplerden dolayı ve bilhassa, alât, edevat ve levazımın toptan satın alınması takdirin
de ehemmiyetli bir tasarruf temini kabil olacağı düşünüldüğünden Üniversitenin her nevi eksik
lerinin bir ve nihayet iki sene gibi nisbeten kısa Lir zaman içinde ikmali münasip görülmektedir. 

Yapılan tetkikattan, Üniversitenin bina ve vesait itibari I e eksiklerinin tamamen bertaraf edil
mesi (1 500 000) bir buçuk milyon lira ile kabil olabileceği tahmin edilmekte ise de, memleketin 
malî vaziyeti göz önüne alınarak ancak zarurî olan inşaat, tamirat ve tesisatın süratle ikmali ve 
diğerlerinin daha, geniş bir zamana bırakılması muvafık görülmüş ve bunun için de 1933 malî se
nesinde aktolunup henüz sarfolunamayan ve 1934 senesine devredilerek sarfı kabul olunan me-
baliğden maada, azamî tasarrufa riayet etmek şartile 800 000 (sekiz yüz bin) liranın kâfi ge-
lebileceğ'i hesap edilmiştir. Ancak bu inşaat, tamirat ve tesisat için bu sene bütçesine yalnız 
200 000 ( ikiyüz bin ) lira tahsisat konulması kabul olunmuştur. Bunun için geride kalan 600 000 
(•altı yüz bin ) liranın da tıer sene ikişer yüz bin lira verilmek suretile 1935, .1936, 1937 seneleri 
bütçelerine taksim edilmesi, şu kadar ki, yukarıda izah olunduğu üzere, bu tahsisat karşılık 
gösterilmek ve tahsisat kondukça tediyat yapılmak üzere Maarif vekâletine; bu seneden itibaren 
800 000 liraya kadar taahhütlere girmek mezuniyetinin verilmesi için bağlı kanun maddesi tek
lif edilmiştir. Bu kanun kabul buyurulduğu surette Üniversitenin kısa bir zaman içinde tanı 
bir faaliyet devresine girmesi kabil olabilecek ve Üniversite tedris heyetine verilmekte olan tah
sisatın azamî verim temin edilmesi de mümkün olacaktır. 

İsianhul Üniversitesi inşaat, tamirat ve tesisatı
nın ikmali için gelecek seı- elere sari taaJılıüdat ic

rasına dair ka.run lâyihası 

MADDİM 1 — İstanbul Üniversitesi merkez b ;-
nasile fakülteler vo bunlara bağlı bütün müesse-
satta yapılacak tamirat, inşaat ve tesisat ile alı
nacak alât ve edevat ve ders levazımı ve mei'ı u-
şatile sair masarifi için Maarif vekâleti 1934, 
1935, 1936, 1937 seneleri bütçelerine her sene 
konulacak ikişer yüz bin liradan ödenmek üze
re azamî 800 000 liraya kadar gelecek senelere 
sari taahhüdat icrasına Maarif vekiline mezu
niyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari

hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maarif ve Maliye vekilleri memurdur. 

12-V-1934 
Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
S. Kaya 
'Mf. V. 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V.'V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 
G. t V. 
Ali Bana 

M. M. V. 
ZeJı'âi 

Mal. V. 
Fuat 

lk. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 
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üniversitenin muvazenei umumiyeye alınmasına dair olan kanun lâyihasına mu-

zeyyel 1/1021 numaralı kanun lâyihası 
T. C, 

Başvekâlet 
Kararlar müdürlüğü. 

Sayı: 6/1391 

21 "V-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Üniversitenin muvazenei umumiyeye alınmasına dair olan kanuna zeylen Maliye Vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 21-V-1934 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesiie birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mucip sebepler lâyihası 

Üniversite teşkilâtının umumî muvazene içine alınması kabul edildiğine göre bu müesseseye 
ait muhasebe işlerini ifa ile mükellef olan muhasebe memurlarının muvazenei umumiyeye dahil 
diğer devair gibi muhasebei umumiye kanununa tevfikan Maliye kadrosuna ithal edilmesi icap 
etmektedir. 

Bu sebeple Üniversite İdare memurları meyanında bulunan hesap işleri kadrosunun Maliye 
kadrosuna alınması için merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Üniversitenin muvazenei umumiyeye 
alınmasın'a dair olan kanuna müzeyyel 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Üniversitenin muvazenei umu

miye içine alınmasına dair olan kanuna merbut 
(1) numaralı cetvelden bu kanuna bağlı cetvel
de yazılı kadro tenzil ve 1452 numaralı kanuna 
merbut (2) numaralı cetvelin Maliye vekâleti 
müessesat kısmına ilâve edilmiştir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 

ve Maarif vekilleri memurdur. 
21 - V- 1934 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi . 

Da. V. Ha. V.' V. , Mal. V. 
Ş. Kaya S. Kaya Fuat 

M İ V. Na.*V. Ik. V. 
Hikmet Ali M. Celâl 
S. Î.-M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Kadro cetveli 

Memuriyetin nevi 
Hesap işleri müdürü 

» » mümeyyizi 
» j) kâtibi 

Veznedar 

Adet Derece 

7 
11 
15 
12 

Maaş 

65 
30 
17,5 
25 

Yekûn 

Aylığı 
lira 

165 
84 

112 
_75 

436 

Seneliği 
lira 

1 Q80 
1 008 
1 344 

900 

5 232 
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Bütçe encümeni mazbatası 

%. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 127 
Esas No. 1/1004,1005,1021 

27 -V-1934 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Üniversitesinin umumî -muvazeneye 
almması hakkında olup Başvekâletin 15-V-1934 
tarih ve 6/1279 numaralı tezıkeresile Yüksek 
Meclisin tasvibine arzolunan ve encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası Maliye ve 
Maarif vekilleri Beyler hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

2252 numaralı kanunun hükümleri mucibince 
istanbul Darülfünunu ve ona bağlı bütün mü
esseseler kadro ve teşkilâtlarile birlikte ilga e-
dilmiş ve İstanbul Üniversitesi adı ile yeni bir 
müessese kurulmuştur. Ayni kanunun ikinci 
maddesi ile Üniversitenin teşkilâtına ait lâyi
hanın nihayet 1 nisan 1934 tarihine kadar Bü
yük Meclise tevdi edilmesi kabul edilmiş idi. 

Yeni kurulan Üniversitenin teşkilâtı ve bu 
teşkilâta göre idare ve işleme tarzları üzerinde 
yapılan tetkiklerin henüz ikmal olunamaması 
dolayısile yukarıda arzolunan teşkilât lâyihası 
tanzim edilememiş ve hu sebeple ikinci maddede 
yazılı muvakkat devrenin 1 haziran 1934 tari
hinden itibaren üç sene daha temdidi hakkında 
Hükümetçe teklif olunan lâyiha encümenimizce 
Üniversite bütçesinin müzakeresi sırasında tet
kik edilmek üzere durmakta iken bu lâyiha tek
lif edilmiştir. 

Malî zaruret dolayısile mülhak bit* bütçe 
ile idaresine imkân olmayan Üniversitenin umu
mî bütçe dahiline alınması için teklif olunan 
bu lâyihanın esası encümenimizce kabul edile
rek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesinin ilk fıkrası 
müstakil bir madde halinde tesbit edilmiş ve 
ikinci fıkrasında bahsi geçen varidat İstanbul 
Darülfünununun şahsiyeti hükmiyesi hakkında
ki mülga 493 numaralı kanunun 3 üncü mad
desinde gösterilen membalardan alındığı cihet
le mezkûr fıkra bu dairede tadil edilerek.ikin

ci madde halinde kabul edilmiştir. 
Lâyihanın beşinci maddesi Hükümet teklifi

nin dördüncü maddesine mütenazır olup yazı 
itibarile bazı değişiklikle kabul edilmiştir. 

Altıncı ve yedinci maddeler Hükümet tekli
finin beş ve altıncı maddelerinin ayni olup 
teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde Hükümet teklifinin üçüncü 
maddesidir. Bu maddeye mülga darülfünun
dan açıkta kalıp da mecburî tekaüde sevkedil-
meyenler hakkında yapılacak muamelenin ta
yini zımnında bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzeylediğimiz bu 
kanun lâyihasının kabulünden sonra 2252 nu
maralı kanunun bu lâyihaya alınan dördüncü 
maddesinden maada maddelerinin tatbik sahası 
kaimıyacağmdan mezkûr kanunun ilgası zım
nında encümenimizce lâyihaya dokuzuncu mad
de ilâve olunmuştur. 

Encümenimizce lâyihaya ilâve olunan mu
vakkat birinci, ikinci ve üçüncü maddeler Baş
vekâletin üç kıta tezkeresile Yüksek Meclisin 
tasvibine arzolunarak encümenimize havale bu
yurulan kanun lâyihalarile teklif edilen işlere 
dair olup taallûku dolayısile bu lâyihaya alın
mışlardır. 

Yeniden hazırlanan kanun lâyihası müstace-
len ve tereihan müzakere edilmek üzere Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis R. vekili M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt 

M. Şeref Mükerrem thsan 
Tokat Balıkesir Bursa 

Süreyya Enver Dr. Galip 
İstanbul İzmir Konya 

Sadettin Kâzım A. Muzaffer 
Sivas 

11 asim 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesinin muvazenei 
umumiyeye alınmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2252 numaralı kanunla kuru
lan istanbul Üniversitesi ve müteşekkil bulun
duğu fakültelerle bunlara bağlı mektep ve mü
esseseler muvazenei umumiye içine alınmıştır. 

MADDE 2 — İstanbul Darülfünununun şah
siyeti hükmiyesi hakkındaki mülga 21 nisan 
1340 tarih ve 493 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesinde gösterilen membalardan tahassül 
edecek varidat Hazinece tahsil olunur. Ancak 
mezkûr maddenin 5 numaralı fıkrasında yazı
lı vekâletnamelerden alınacak Hukuk mektebi 
ianesi 60 kuruş olarak alınır. 

Bu madde mucibince alınacak paralar vari
dat bütçesinde (İstanbul Üniversitesi hasılatı) 
adı ile açılacak bir fasla irat kaydolunur. 

MADDE 3 — Üniversite talebesinden alman 
tedris ücreti, şahadetname, imtihan, kayit ve 
suret harçları, laboratuar ve hastanelerce alı
nacak laboratuar mastrafları, ecza ve film be
delleri miktarı ve bunlarm cibayet tarzı Mali
ye, Maarif ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve-
kâletlerince tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 4 — Tıp fakültesinin tstanbuldaki 
umumî, mülhak ve hususî bütçelerle belediye 
bütçesinden idare edilmekte olan hastaneler
den istifade eylemesine lüzum görülürse fakülte
nin bu hastanelerden istifade suretleri ve mas
rafa iştiraki ve her hastanede ayrılacak yatak 
adedi ve sair esaslar, Dahiliye, Maarif ve Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekillerince müştereken ta
yin ve tesbit olunur. 

MADDE 5 — İstanbul Üniversitesi ordinar
yüs, profesör ve doçentler ile idare memurları
nın derece, adet ve maaşları (1) numaralı cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde gösterilen maaşlar 1 haziran 
1934 tarihinden itibaren 1452 numaralı kanunun 
hükümlerine göre verilir. 

MADDE 6 — İstanbul Üniversitesinde istih
dam olunan asistanlara menşeleri müsait olmak 
Işartile kıdemlerine göre 20 - 30 lira maaş veya 
bunların tutan derecesinde ücret, başasistanlara 

da 35 lira maaş veya bunun tutan derecesinde 
ücret ve Tıp fakültesinde ibate ve iaşe edilen 
asistanlara 50 - 60 lira ücret verilir. Asistanla
rın intihap, kabul ve infisal şekilleri ile istih
dam müddetleri Maarif vekâletince tesbit olu
nur. 

MADDE 7 — Vekillere verilecek vekâlet ma
aş veya ücret miktan, vekâlet ettikleri derse 
muhassas maaşın ilk derecesi üzerinden hesap 
edilir. 

MADDE 8 — Mülga İstanbul darülfünunu 
tedris ve idare heyetlerinden açıkta kalıp hiz
met müddeti 30 seneyi bulanlardan 1 haziran 
1934 tarihinden itibaren üç ay zarfında Maarif 
vekâletince yeniden bir vazifeye tayin olunma
larına imkân görülmeyenler mecburî tekaüde 
sevkolunur. 

Gerek bunlar, gerek ayni heyetlere mensup 
olup tekaütlüğünü isteyenlerle İstanbul Üniver
sitesi ordinaryüs, profesör ve doçentlerinin ve 
idare memurlarmm tekaütlükleri 1683 numaralı 
kanunun hükümlerine göre yapılır. 

Mülga darülfünundan açıkta kalıp mecburî 
tekaüde sevkedilemeyenlere umumî hükümler 
dairesinde açık maaşı verilir. 

MADDE 9 — 31 mayıs 1933 tarih ve 2252 
numaralı kanun mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1933 malî sene
sinde gerek Üniversiteye verilen tahsisattan ge 
rek 2337 numaralı kanunla yapılan istikrazdan 
sarfolunamayan mebaliğ 1934 malî senesi Maa
rif vekâleti bütçesinde İstanbul Üniversitesi 
masarifi faslmm inşaat, tamirat ve tesisat mad
desine tahsisat olarak ilâve edilir.. 

MUVAKKAT MADDE 2 — İstanbul Üniver
sitesi merkez binası ile fakülteler ve bunlara 
bağlı bütün müesseselerde aypılacak tamirat, in
şaat ve tesisat ile alınacak alât ve edevat ve 
ders levazımı ve mefruşatı ile sair masarifi için 
Maarif vekâleti 1934, 1935, 1936 ve 1937 sene
leri bütçelerine her sene konulacak ikişer yüz 
bin liradan ödenmek üzere azamî 800 000 liraya 



— 8 — 
kadar gelecek senelere sari taahhüdat icrasına 
Maarif vekiline mezuniyet verilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Üniversite mu
hasebe teşkilâtına ait olup merbut (2) numaralı 
cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen me
murlar Maliye vekâleti kadrosuna ilâve olun

muştur. 
MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta

rihinden muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye, Maliye, Maarif ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekilleri memurdur, 

Derece 

[1] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nevi 

İdare heyeti rektörlük 
6 Umumî kâtip [1] 
7 Tedris isleri müdürü 
S "tdarî ve malı işler müdürü 
9 Üniversite kütüphanesi müdürü 

11 Tedris işleri mümeyyizi 
11 Dahilî işler şefi 
11 Üniversite kütüpanesi memuru 
12 Tedris işleri kâtibi 
12 îdar î ve malî işler kâtibi 
12 Ayniyat işleri muhasibi 
12 Üniversite kütüphanesi memuru 
13 Tedris işleri kâtibi 
11 Tedris işleri kâtibi 
14 tdar î ve'malî işler kâtibi 
14 Neşriyat işleri memuru 
16 Depo memuru 
16' Üniversite kütü phaııesi memuru 
18 Takip memuru 
19 Dahilî isler kâtibi 

Tıp fakültesi 
9 Dekan kâtibi 
9 Dekanlık kalem âmiri 

12 Desinatör 
12 Kütü pano memuru 
12 Dişçi mektebi kâtip ve mutemedi 
14 Kâtip 
14 Hesap memuru 
15 Kâtip 
16 Teşrih müstahzırı ve müze memuru 

Adet. Maaş 

70 
55 
45 
40 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
22 
20 
20 
20 
10 
16 
12 
10 

40 
40 
25 
25 
25 
20 
20 
1.7,5 
16 

fi] Umumî kâtibe (70) lira aslî maaşa mukabil tasarruf
lardan ilâve s tır etile (.2/>0) hra ücret te verilebilir. 



Derec* 

19 

9 
11 
12 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

15 
16 
16 
16 
16 
18 

9 
10 
11 
12 
15 
16 

9 
10 
12 

14 
14 
16 

2 
3 
4 

9 ; 
Î Memuriyetin nevi 

Dişçi mektebi depo memuru 

Fen fakültesi 
Dekan kâtibi 
Dekanlık kalemi âmiri 
Ayniyat muhasibi [1] 

» kâtibi [1] 
îdare memuru [1] 
Dosya memuru 
Hayvanat müstahzırı 
Hesap memuru 
Eczacı ve dişçi mektepleri dahiliye me
muru 
Kalorifer tamircisi 
Laboratuar memuru 
Kalorifer memuru 
Makinist 
Eczacı mektebi kâtibi 
Eczacı mektebi depo memuru 

Hukuk fakültesi 
Dekanlık kalem âmiri 
Dekan kâtibi 
Dahiliye memuru [2] 
Kütüpane memuru 
Hesap memuru 
Kât ip 

Edebiyat fakültesi 
Dekan kâtibi 
Dekanlık kalem âmiri 
Türkiyat enstitüsü kâtip ve kütüphane 
memuru 
Kât ip 
Hesap memuru 
Coğrafya enstitüsü kütüphane memuru 

Üniversite tedris heyeti 
Ordinaryüs 

» 
» 

Adet 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 

1 
3 
1 
1 

1 
5 

16 

Maaş 

10 

40 
30 
25 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
17,5 
16 
16 
16 
16 
12 

40 
35 
30 
25 
17,5 
16 

40 
35 

25 
20 
20 
16 

125 
100 
90 

[l] Edebiyat fakültesile. 
[2] Tıp fakültesile müşterek. 



M)erece 

5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
8 
8 

10 

11 
12 
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s Memuriyetin nevi Adeı 

Profesör .1 <S 
» 4 

Labııratuar şefi 1 
Doçent * 40 
Doçent 25 

» 20 
» 17 

Teşrih prosektörü 1 
islâm tetkikleri enstitüsü arapça lektörü 1 
Baş asistan 6 

Asistan 34 
» ' 38 

ifa a; 

80 
70 
70 
55 
45 
40 
85 
45 
45 
35 

30 
25 

[2] NUMARALI CETVEL 

7 Hesap işleri müdürü 1 55 
11 » » mümeyyizi 1 30 
15 » » kâtibi 2 17,5 
12 Veznedar 1 25 

*>*<t 



Sıra No 194 
I933- I934 ders yıh içinde münhal muallimliklerde kulla
nılanların vekâlet müddetleri hakkında I/986 numaralı 
kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 

r. e. 
Başvekâlet 9-V-1034 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 611155 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1 Ç33*İ934 ders yılı içinde münhul muallimliklere vekâlet edenlerin vekâlet müddetleri hak
kında Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3-V-Q34 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe * 
Kanunî evsafı haiz muallim bulunamaması ve geçen ders yılı başında ınevcuda'ilâveten 19 orta 

mekteple 6 lise açılmış olması dolayısile bir kısım mekteplere asil muallim bulunamamış ve bu 
suretle boş kalan muhtelif ihtisas zümrelerine ait üç yüzden fazla ders grupunun vekille idare
sine zaruret görülmüştür. Bu suretle istihdam edilen vekillere 1452 numaralı kanunun 13 üncü 
maddesi altı aydan fazla vekâlet maaşı veya ücreti vermeğe müsaade etmemektedir. Bu esasa 
göre vekil muallimlerin vazifelerine nihayet verildiği takdirde bir çok mekteplerde muhtelif 
dersler ders yılı sonuna kadar muallimsiz kalacaktır. Bunu önlemek ve bu seneki tedrisatın in
tizamını bozulmadan korumak için bu seneye münhasır kalmak üzere muallimliklere ait vekâlet 
müddetlerinin ders yılı sonuna kadar uzatılması zarurî görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu 
maksatla teklif edilmiştir-

Maarif encümeni mazbatası 

V.B.M.M. 
Maarif encümeni 16-V-1934 

Karar No. 7 
Esas No. 1/986 

Yüksek Reisliğe 
Münhal muallimliklerde (bulunan vekillerin tarih ve 6/1155 numaralı kanun lâyihası encü-

yalnız bu ders senesine mahsus olmak üzere bir menimizde tetkik ve mütalea olundu. 
şene istihdamına dair Başvekâletin 9 - V -1934 İçinde bulunduğumuz ders yılı esnasında açı-
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lan mekteplerde 300 den fazla vekil istihdam 
edildiği ve yerlerine muallimsizlik yüzünden a-
sılları tayin edilemediği anlaşılmıştır. 

Bunların hizmetlerine altı ay sonra nihayet 
verilirse ders senesi içinde bir çok mekteplerin 
kapanması zarureti hâsıl olacağın dan 1452 nu
maralı teadül kanununun 13 üncü maddesindeki 
altı aylık vekâlet mlüddetinin münhal mu al Hin
liklerde istihdam olunan vekiller hakkında yal
nız bu seneye münhasır olmak üzere bir sene 
uzatılması encümenimizce de muvafık görülmüş 

1933 - 1934 ders ydı içinde münhal muallim
likle re vekâlet edenlerin vekâlet müddetleri 
hakkında olup Maarif encümeni mazbatası ile 
birlikte encümenimize tevdi kılman kanun lâ
yihası Maarif vekili Hikmet Beyin huzurile mü
zakere ve tetkik edildi. 

Bu ders yılı içinde kanunî evsafr haiz kâfi 
muallim bulunamaması sebebile münhal kalan 
muallimliklerin vekâletle idaresine zaruret hâsıl 
olduğu ve istihdam edilen vekillere teadül ka
nunu hükümlerine göre altı aydan fazla maaş 
verilmediği takdirde senenin mühim bir kramın
da bir çok yerlerde talebenin kocasız kalması ve 
imtihanların yapılamaması gibi mahzurlar te
vellüt eylediği cihetle ders yılı başında tavzif 
edilmiş olan vekillerin imtihanların sonuna ka
dar işlerine devam etmeleri ve bu suretle tedri
satın intizamının muhafazası için bu lâyihanın 
teklif olunduğu anlaşılmıştır. 

Encümenimiz vazifelerin ne kadar müddet 
vekâletle ifa edilebileceğini tayin eden umumî 
hükümlerin değiştirilmesine esas itibarile taraf-

ve kanun lâyihası aynen kabul edilerek Yüksek 
Meclisin tasvibine sunulmuştur. 
Maarif E. Reisi M. M. Kâtip 

Erzurum Afyon K. Sinop 
Nafi Atuf Haydar 1. Alâettin 

Aza Aza Aza 
Ordu Mersin Trabzon 

Hamdi Ferit Celâl Halil Nihat 
Aza Aza 

Urfa . İzmir 
Refet Osmanzade Hamdi 

tar olmamakla beraber mekteplerin kapanmak
tan. muhafazasını ve tedrisatın devamım ve im
tihanların icrasını mümkün kılmak için zarurî ol
duğu izah edilen bu teklifi yalnız bir defaya 
mahsus olmak ve 1933 - 1934 ders senesi niha
yeti olan 1934 haziranı nihayetine kadar mute
ber olmak üzere kabul etmiştir. 

Bu tadilâta göre hazırlanan kanun lâyihası 
bütçeye taallûk eden hükümleri ihtiva eyleme
si itibarile müstacelen ve tercihan müzakere ed.il-
ımek üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt 

M. Şeref Mükerrem ihsan 
Kâtip 
Tokat Bursa Çorum Erzurum 

Süreyya Dr. Galip Mustafa Aziz 
İstanbul İzmir Manisa Sivas 

Sadettin Kâzım M. Turgut Rasim 
Giresun Yozgat Konya Balıkesir 
Kâzım S. Sırrı Muzaffer Enver 

Bütçe encümeni mazbatası 

TB.M.M. • . 
Bütçe encümeni 27 -V-1934 

M. No. 122 
Esas No. 1/986 

Yüksek Reisliğe 

http://ed.il-
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1933 - 1934 ders yılı içinde münhal mu
allimliklere vekâlet edenlerin vekâlet 
müddetleri hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1933 - 1934 ders yılı içinde 

münhal muallimliklerde istihdam olunan vekil
ler hakkında 1452 numaralı teadül kanununun 
13 üncü maddesindeki altı aylık müddet bu 
ders yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

3-V-1934 
Bş.V. Ad.V. M. M.V. Da. V. 

îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 
tk. V. ' S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1933 -1934 ders yılı içinde münhal mu
allimliklere vekâlet edenlerin vekâlet 

müddetleri hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1933 -1934 ders yılmda mün

hal muallimliklerde istihdam edilmekte olan 
vekil muallimlere 30 haziran 1934 tarihinde hi
tam bulacak olan 1933 -1934 ders senesi için 

1452 numaralı kanunun 13 üncü maddesindeki 
kayittan müstesna olarak vekâlet maaşı veri
lir. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 





Sıra No 192 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna müzeyyel kanuna bağlı I numaralı cetvelin değişti
rilmesine dair 1/997 numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 13-V934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1219 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Mektep kadrolarına ait 2201 numaralı kanuna bağli \ numaralı cetvelin değiştirilmesi kak-
kında Maarif vekiliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10-V-1934 te Yüksk Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibîsile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
İstanbul Darülfünununun lâğvile açıkta kalan ve ihtisasları dahilinde orta tedrisat muallim

liklerinde istihdamları kararlaşan 21 müderris ve muallimden on zatin Darülfünundaki maaşla
rının bir derece noksanile orta tedrisat mektepleri için 2201 numaralı kanuna bağlı 1 numa
ralı cetvelle tesbit edilmiş olan kadro dahilinde istihdamları mümkün bulunmakta ise de diğer 
on bir zatın maaşlarının bir derece aşağısına tekabül eden vazifelerde münhal yoktur. Bu se
beple 2201 numaralı kanun ile tespit edilmiş bulunan kadroyu maaş yekûnu itibarile aşmamak 
suretile beşinci dereceden olan muallimliklerin sayısının dört fazlasile yirmi ikiden yirmi altıya, 
altıncı dereceden muallimliklerin sayısının da yedi fazlasile elli ikiden elli dokuza çıkarılmasına 
ve buna mukbil kadro münhali bulunan on birinci dereceden muallimliklerin sayısının otuz 
noksanile dört yüzden üçyüz yetmişe indirilmesine zaruret görülerek 2252 numaralı kanun 
mucibinee bu zatlerin Darülfünundan almakta oldukları açık maaşlarının kesileceği l haziran 
1934 tarihinden başlamak üzere merbut kanun lâyihası teklif olunmuştur. 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 19 - V - 1934 

Karar No. 9 
Esas No. 1/997 

Yüksek Reisliğe 

Mektep kadrolarına ait 2201 numaralı kanu
na bağlı 1 numaralı cetvelde bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Başvekâleti Celileden gelen 
13 mayıs 1934 tarih ve 1219 numaralı kanun 
Maarif vekili Hikmet Beyin huzurile Encümeni
mizde tetkik ve mütalea olundu. 

Mülga Darülfünundan açıkta kalan bazı ze
vat bu ders yılında orta mekteplerde istihdam 
edilmiş ve bunlara kanunu mucibince Üniversi
teden aldıkları maaş bu sene için tam olarak ve
rilmiştir. Ancak 1 haziran 1934 tarihinden iti
baren bu maaşların kesilmesi mukarrer olduğun
dan ve halen ifa etmekte oldukları vazifelerine 
devamlarını temin için barem kanunu mucibin
ce almakta oldukları veya bir derece aşağrsmm 
maaşım vermek imkânı da bulunmadığı "cihetle 

Mektep kadrolarına ait 2201 numaralı ka
nuna bağlı 1 numaralı cetvelin değiştiralmesd 
hakkında olup Başvekâletin 13 mayıs 1934 tarih 
ve 6/1219 numaralı tezkeresile Yüksek Meclisin 
tasvibine arzolunan kanun lâyihası Maarif en-
cümleninin mazbatasüle 'beraber encümenimize 
havale buyurulmuş olmakla Maarif vekili Beyin 
huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin erbabı mucibe lâyihasında, İs
tanbul darülfünununun lâğvi ile açıkta kalan ve 
ihtisasları dahilinde orta tedrisat muallimlikle
rinde istihdamları kararlaştırılan 21 müderris 
ve muallimden on zatin Darülfünundaki (maaşla
rının bir derece noksanile 2201 numaralı kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvel ile tesbit edilmiş olan 
kadro dahilinde istihdamları mümkün ise de 

orta mekteplere ait cetveldeki beşinci dereceye 
dört, altıncı dereceye yedi muallimlik ilâvesi ve 
bunlara mukabil de on birinci dereceden otuz 
muallimliğin indirilmesi muvafık görülerek ka
nun aynen 'kalbul edilmiş ve Yüksek Meclisin 
tasvibine sunulmuştur. 

Maarif E. Reis M. M. Kâtip 
Erzurum Afyon Karahisar Sinop 

Nafi Atuf Haydar î. Alâettin 
Aza Aza Aza Aza 

îzmir Ordu Trabzon Urfa 
O. Hamdi Hamdi Halil Nihat Refct 

Aza Aza Aza 
Konya Mersin 

Naim Hazim Ferit Celâl 

diğer on bir zatin maaşlarının bir derece aşa
ğısına tekabül eden vazifelerde münhal bulun
madığından bahsedilerek bu on bir zatin vazife
ye tayinini mümkün ıkılmak için 2201 numarah 
»kanun ile tesbit edilmiş bulunan kadroya beşin
ci derecedeıı4, altıncı dereceden 7 muallimin 
ilâvesi ve buna muıkalbil elyevm münhal bulu
nan on birinci dereceden otuz muallimliğin ten
zili teklif olunduğu görülmüştür. 

Hükümetçe istenilen cihet Darülfünundan 
açıkta Ikalmış olanların maaşlarının bir derece 
noksanile orta tedrisat muallimliklerinde istih
damıdır. Teklifojı bu kısmını tasvip eden encü
menimiz tatbikat noktasından meseleyi mütalea 
eylediği zaıman bir defaya mahsus olarak yapı
lacak olan bu tayin muamelesi münasebetüe or* 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 28 - V- 1934 

M. No. 129 
Esas No. 1/997 

Yüksek Reisliğe 
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ta tedrisat kadrolarının yüksek desreçelerin* dai
mî ilâveler yapılmasını mahzurlu bulmuş ve bu 
itibarla bu muallimlerin maaşlarının 2201 numa
ralı kanuna merbut (1) numaralı cetvelde ya
zılı muallim adedi yekûnunu tecavüz etmemek 
şartile mezkûr cetvelde gösterilen teadül derece 
ve adetlerine bakılmadan Maarif vekâleti büt
çesinin maaş tertibinden itası mümkün olabile
ceği kanaatine vasıl olmuştur. 

Maarif vekâleti bütçesinin tanzimi sırasında 
mevcut orta mekteplerden bir kısmının kapa
tılması derpiş edilerek bütçeye ona göre tahsi
sat vazedilmiş ise de bilâlıare bu mekteplerin 
İkmal mektepleri n amile devam ettirilmesi ka
bul olunduğundan hu kararın tetbikma imlçân 
vermek üzere bir taraftan Maarif vejkâleti büt
çesine munzam tahsisat vazı, diğer taraftan 
2201 numaralı kanunun birinci maddesinde ya
zılı bir numaralı cetvelde tadilât icrasına lüzum 
bulunduğu • Maarif vekili Bey tarafından veri
len izahat ile anlaşıldığından bu hususu temin 
için işbu kanun lâyihasına aşağıda yazılı olan 
hüküm, ikinci madde olarak ilâve olunmuş, 

(2201 numaralı kanunun birinci maddesin
de yazılı bir numaralı cetvelde on ikinci dere
ceden beş yüz adet muallimlik on sekiz ilâve-
sile beş yüz on sekiz, on dördüncü dereceden 
yüz elli adet muallimlik yetmiş fazlasile iki 

yüz yirmiye çıkarılmış ve: ıpnbirinci dereceden 
olan dört yüz adet muallimlik sayısı elli yedi 
noksanile üç yüz kırk üçe ve, 13 üncü dereeeden 
100, adet muallimlik ; sayısı 11 ^noksanile; 89 a 
indirilmiş ve mezkûr cetvelin unvanına ( Orta 
mektepler ) tabirinden sonra ( :tkmal mektep
leri ) kaydi ilâve olunmuştur. 

Ve bu muallimlerden . bir kısmının ancak 
1 eylülde tayin edilebilecekleri düşünülerek 3 
üncü maddede kanunun muhtelif maddeler 
için tatb\kına ait başlangıcı muhtelif şekilde 
olarak tespit edilmiştir. 

Bu esaslara göre hazırlanan .kanun lâyihası 
bütçeye taallûk eden hükümleri ihtiva etmek iti-
barile müstacelen ve tercihan müzakere edil
mek üzere Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Re. vekili Bu M. M. 
Burdur İsparta Konya 

M. Şeref Mükerrem M. Muzaffer 
Bayazıt Bursa Balıkesir 
îhsan Dr. Galip Enver 
Çorum Giresun İstanbul 

Mustafa Kâzım Sadettin 
îzmir Kayseri Kırklareli 

Kâztnı A, Hilmi 
Manisa Sivas 

M. Turgut Basim 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mektep kadrolarına ait 2201 numaralı 
kanuna bağlı 1 numaralı cetvelin tadi

line dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — 2201 numaralı kanuna bağlı 

1 numaralı cetveldeki 5 inci dereceden mual
limlik adedi dört ilâvesile yirmi ikiden yirmi 
altıya, altıncı dereceden muallimlik adedi 
yedi ilâvesile elli ikiden elli dokuza çıkarılmış 
ve on birinci dereceden olan muallimlik sayısı 
otuz noksanile dört yüzden üç yüz yetmişe in
dirilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

10-V-1934 

Bs. V Ad. V. M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

Mİ V. Na. V. 
Ali 

G. î. V. Zr. V. 

İsmet Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Fuat 
îk. V. S. 1. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Mektep kadrolarına ait 2201 numaralı kanuna 
bağlı 1 numaralı cetvelin tadiline dair kanun 

lâyihası 

BlRÎNCÎ MADDE — Mülga istanbul Darül
fünunundan 2252 numaralı kanun mucibince 
açıkta kalan müderris ve muallimlerle bunların 
muavinleri kanunî vasıflan haiz bulundukları 
takdirde Darülfünundan muhassas maaşlarından 
bir derece noksan maaşla orta tedrisat muallim
liklerinde istihdam olunurlar. 

Bunların maaşları 2201 numaralı kanuna 
merbut (1) numaralı cetvelde yazılı muallim ade
di yekûnunu geçmemek şartile mezkûr cetvelde 
gösterilen derecelerle mukayyet olmaksızın Maa
rif vekâleti bütçesinin maaş tertibinden verilir. 

İKİNCİ MADDE — 2201 numaralı kanunun 
1 inci maddesinde yazılı (1) numaralı cetvelde 
12 nci dereceden 500 adet muallimlik 18 ilâvesile 
518 e, 14 üncü dereceden 150 adet muallimlik 
70 fazlasile 220 ye çıkarılmış ve 11 inci derece
den olan 400 adet muallimlik sayısı 57 noksani
le 343 e ve 13 üncü derecedenlOO adet muallim
lik sayısı 11 noksanile 89 a indirilmiş ve mez
kûr cetvelin unvanına (orta mektepler) tabirin
den sonra (ikmal mektepleri) kay di ilâve 
olunmuştur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 1 inci 
maddesi hükmü 1 haziran 1934 ve ikinci mad
desi hükmü 1 eylül 1934 tarihinden başlar. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümetin 3 ün
cü maddesi aynen kabul edilmiştir. 



Sıra No 193 
Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyon
ları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/951 numaralı kanun 

lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22-IV-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 611005 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Pansiyonlar hasılatından ertesi seneye devredilenlerin sarfı hakkında Maarif vekilliğince 

hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 17-IV-l 934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendjm. 

Başvekil 
i İsmet 

Esibabı mucibe lâyihası 

Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları ıhakkındaki 2005 numaralı 
ve 11 - VI -1932 tarihli kanunun sekizinci maddesile senesi zarfında sarfolunmayan varidatın 
ertesi seneye devnolunıması esas kabul edilmiş ise de devrolunan ıbu tahsisatın nerelere ve 
ne suretle sarf olunacağı sarahatle gösterilmemiştir. Bu gün mevcut pansiyonlardan talebesi faz
la olanlar varidatlarından bir fkısmını muntazaman ertesi seneye devretmekte bulundukları 
halde. ıbazı mevcudu az olan pansiyonlar da varidatlar: umumî masraflarını kapayanıadığı için 
açık vermekte ve 'bu karşılıksız Ikalan masrafların umumî Ibütçeden temini zarureti hâsıl olmak
tadır. Leylî mektep teşkilâtının pansiyonlar tarzında idaresi şeklinin kabulüne saik bu müesse
seleri Devlet bütçesine yük -teşkil etmeyecek bir şekilde, kendi gelirlerile idare etmek arzu
sudur. Bu sebeple pansiyonlar hasılatından ertesi seneye devreden varidat fazlasını pansiyon
ların diğer ihtiyaçları için sarfetmek ve bilhassa fazla hasılat devreden liselerde ecnebi dili 
tedrisatı için getirilen ecnebi muallimlerin ücret ve ıhareırafhlaırını, müdür ve muavin makam 
ücretlerini kısmen buradan tesviye etmek ve pansiyonlu mekteplerin umumî bütçeye tahmil 
ettikleri masrafları tedricen azaltmak esası düşü nülmüş ve bu maksatla 2005 numaralı ıkanunun 
bu işe dair olan sekizinci maddesini tadilen meribut kanun lâyihası teklif edilmiştir. Her sene 
devredeceke hasılat fazlasını evvelden katiyetle tahmin ikaibil olmayacağı için ibu fazla para 
ile görülecek ıhizmetlerin nevi ve mahiyetlerinin tayininin Maliye ve Maarif vekâletlerince ya
pılması daiha amelî görülerek teklif edilen kanun maddesile ıbu cihet te tesibit edilmiştir. 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 14 -V - 1934 

Karar No. 5 
Esas No. 1/951 

Yüksek Reisliğe 

Mektep pansiyonları hasılatından ertesi se
neye devredilenlerin nasıl sarfedileceği hakkın
daki kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Maarif 
vekili ve Orta tedrisat umum müdürü Beyler de 
hazır oldukları halde encümenimizde tetkik 
ve mütalea olundu: 

I I - VI - 1932 tarih ve 2005 numaralı kanu
nun 8 inci maddesinde mektep pansiyonları ha
sılatının ceman % 12 sinin ihtiyat parası olarak 
ve pansiyonların tesisat, tamirat ve inşaat gibi 
ihtiyaçları için kullanılmak üzere muhafaza edi
leceği ve tasarruf edilecek diğer miktarın ertesi 
seneye devrolunacağı münderiçtir. 

Ancak % 88 üzerinden tasarruf edilerek dev
redilen bu paraların nereye ve nasıl sarfedileceği 
tasrih olunmamıştır. Bu lâyiha o paraların pan
siyonu bulunan mekteplerin her nevi hizmet ve 
ihtiyaçları için Maliye ve Maarif vekâleti erince 
müştereken tesbit olunacak esaslara göre sarfe-
dilebileceğini tasrih etmektedir , 

Pansiyonlar hasılatından ertesi seneye dev
redilenlerin sarfı hakkında olup Maarif encüme
ni mazbatası ile birlikte encümenimize tevdi kı
lman kanun lâyihası Maarif Vekili Hikmet Be
yin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihanın, bu gün mevcut olan varidatı er
tesi seneye devir bırakan pansiyonlar hasılatın
dan bir kısmı ile varidattı yetmediği için umumî 
bütçeden tahsisat verilmesine lüzum görülen ba
zı pansiyonların ihtiyaçlarını temin etmek ve 
bu müesseseleri Devlet bütçesine yük teşkil 
etmeden kendi kendilerini idare edebilir bir hnle 

Encümen şimdiye kadar bu hesapta birikmiş 
olan paralarla bundan sonra birikecek olanların 
pansiyonu bulunan mekteplerin hizmet ve ihti
yaçları için sarfedilebilmesini haklı görmüş ve 
teklifi kabul etmiştir. Ancak ne türlü ihtiyaç
lara sarfedileceği Maliye ve Maarif vekâletlerince 
müştereken tesbit olunacağı fıkrasına her sene 
bunun bütçe ile birlikte Büyük Millet Meclisine 
dahi bildirilmesi kaydini ilâve etmeği faydalı 
bulmuştur. Lâyiha bu tadil ile kabul edilerek 
Yüksek Reisliğe takdim edilmiştir. 
Maarif E. R. M. M. Kâtip 
Erzurum Afyon Karahisar Sinop 

Nafi Atuf Haydar T. Alâettin 
Aza Aza Aza 

Ordu Çankırı Trabzon 
Hamdi Talat Halil Nihat 

Aza Aza 
Ankara 
Aka Gündüz Osmanzade Hamdi 

getirmek maksadile ertesi senelere devrolunan 
hasılat fazlasının Maarif vekâletince sarfına sa
lâhiyet verilmesini temin için teklif olunduğu 
görüldü.. 

Maarif encümeninin hazırladığı lâyiha üze
rinde cereyan eden müzakere neticesinde bu 
gün pansiyonlar veridatmdan toplanmış olan 
paraların mekteplerin 2005 numaralı pansiyon 
kanununda tayin edilen husıısattan gayri ihti
yacına sarfedilebilmesi için mezuniyet talep 
edildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimiz 2205 numaralı kanunun bu 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 27 -V -1934 

M. No. 124 
Esas No. 1/951 

Yüksek Reisliğe 
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husus için.tayin eylediği hükümlerin devamlı bir 
surette değiştirilmesine taraftar olmamış "ve ta
lep olunan salâhiyeti ancak bir defaya mahsus 
olmak üzere vermeği ve bu maksatları 2205 nu
maralı kanuna ımüzeyyel madde ile temini mu
vafık görmüş ve buna göre Hükümetin teklifini 
tadil eylemiştir. 

Bu esaslar dahilinde hazırlanan kanun lâyi
hası bütçeye taallûk eden hükümleri muhtevi 
bulunmak itibardle müstacelin ve tercihan mü
zakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine 

arzolnnur. 
Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazrt 

M. Şeref Mükerrem İhsan 
Kâtip 
Tokat Bursa Çorum 

Süreyya Dr. Galip Mustafa 
Erzurum İstanbul İzmir Manisa 

Aziz Sadettin Kâzım Turgut 
Konya Sivas Giresun 

A. Mvzeffer Easim Kâzım 



HÜKÜMETİN TEKLÎPÎ 

Pansiyonlar hasılatından ertesi senet/e 
devredilenlerin sarfı hakki nda 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 2005 numaralı ve 11 - VI -1932 

tarihli kanunun sekizinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Pansiyonlar varidatının % 5 i tesisat ve 
amortismanlara, % 1 i yangın veya her han
gi bir afet neticesinde harap olan mektep ve 
pansiyon binalarının yeniden inşasına, % 6 sı 
ihtiyaç üzerine yapılacak alelûmum tamirata 
ve münhasıran pansiyonların küçük inşaatına 
karşılık olmak üzere ihtiyat parası olarak bu 
namlar altında açılacak hususî hesaplara kayit 
ve bankada muhafaza olunur. Bu hesaplardan 
Maarif vekâletinin göstereceği lüzum üzerine 
muhtas bulundukları mevzulara sarfiyat ya
pılır. 

ihtiyat parası ayrıldıktan aonra pansiyon
ların, senesi zarfında sarfolunmayan varidatı 
ertesi seneye devrolunur. Devredilen bu vari
dat, pansiyonu bulunan mekteplerin her nevi 
hizmet ve ihtiyaçları için Maliye ve Maarif ve-
kâletlerince müştereken tesbit olunacak esas
lara göre sarfedilir ve her sene bu hesaptan ne 
kadarının nerelere sarfedilmiş olduğu ertesi 
sene bütçesile birlikte Büyük Millet Meclisine 
arzolunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

17-IV-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 

İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi S. Kaya 
Ha. V.' Mal. V. Mf. V. Na. V. 

Dr. T. Rüştü Fuat Ali 
îk. V. S. t M. V. G. 1. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali İlana Muhlis 
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| . MAARİF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Pansiyonlar hasılatından ertesi seneye 
devredilenlerin sarfı hakkında kanun 

lâyihası 
I MADDE 1 — 2005 numaralı ve 11 - VI -1932 
I tarihli kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir: 
Pansiyonlar varidatının % 5 i tesisat ve a-

mortismanlara, % 1 i yangın veya her hangi bir 
afet neticesinde harap olan mektep ve pansiyon 
binalarının yeniden inşasına, % 6 ihtiyaç üzeri
ne yapılacak alelûmum tamirata ve münhası
ran pansiyonların küçük inşaatına karşılık ol-

I mak üzere ihtiyat parası olarak bu namlar 
altında açılacak hususî hesaplara kayit ve ban
kada muhafaza olunur. Bu hesaplardan Maarif 

I vekâletinin göstereceği lüzum üzerine muhtas 
I bulundukları mevzulara sarfiyat yapılır. 

İhtiyat parası ayrıldıktan sonra pansiyon
ların, senesi zarfında sarfolunmayan varidatı 
ertesi seneye devrolunur. [ Devredilen bu vari
dat pansiyonu bulunan mekteplerin her nevi 
hizmet ve ihtiyaçları için Maliye ve Maarif ve-
kâletlerince müştereken tesbit olunacak esas
lara göre sarfedilir ve her sene bu hesaptan ne 
kadarının nerelere sarfedilmiş olduğu ertesi 
sene bütçesile birlikte Büyük Millet Meclisine 
arzolunur.]. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur-
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

2205 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Pansiyonlar hasılatından 1933-
1934 ders yılı sonuna kadar sarfolunamayarak 
1934 -1935 ders yılı iptidasına devredilecek me-
baliğ Maliye ve Maarif vekâletlerince müştere
ken tesbit olunacak esaslar dahilinde pansiyo
nu bulunan mekteplerin her nevi hizmet ve ih
tiyaçları için sarfolunabilir. Bu paranın nere
lere sarfedileceği 1935 bütçe lâyihasile beraber 
Büyük Meclise arzolunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

\>m« 





Sıra No 191 
Maliye vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkın
daki kanuna müzeyyel I/I0I3 numaralı kanun lâyihası ve 
Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenleri mazbataları 

20-V-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

31-V- 930 tarih ve ]660 sayılı kanuna eklenmek üzere Gümrük ve İnhisarlar vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince lO-V-934te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. ' 

Müstaceliyet kaydi ile müzakeresine müsaadelerini rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

31 Mayıs 1930 tarih ve 1660 sayılı kanuna eklenen kanun lâyihasının mucip sebepleri 

Çalışmasını, Devlete ait İnhisarların işletme işlerine hasreden memur ve müstahdemlerin 
çalışamayacak bir hale geldiklerinde kendilerine, öldüklerinde ailelerine yapılacak yardım şekille
rini tayin eylemek, kendisini çoktan beri hissettiren bir zaruretti. Bu ihtiyacı karşılamak ve 
idare memur ve müstahdemlerini mesleklerine bağlamak üzere işbu lâyiha tanzim edildi. 

Madde i — Sandığın sermayesini teşkil edecek gelirlerin nevileri bu maddede sayılmıştır. 
Madde 2 — Bu maddede mevzubahs tazminat memurun kendisine veya ailesine bir yardım

dan ibaret ve kısmen kendisi tarafından verilen paralardan birikmiş olduğundan kefalet sandı
ğında olduğu gibi vergi ve resme tâbi tutulmaması düşünülmüştür. 

Yine bu madde ile sandık sermayesini teşkil eden paralar sandık manevî şahsına ait olup 
bunlar üzerinde memurların her hangi bir tasarruf hakları bulunmadığından hususî borçlardan 
dolayı haczedilemeyeceği tesbit edilmiştir. 

Madde 3 — Koruma tazminatının nisbetleri ve bu haktan İstifade şekil ve şartları, sandı
ğın geliri ile hakikî bir tenasüp arzetmek lâzım geldiği ve sandığın hayatı, devam ve tediye 
kabiliyeti bakımından mühim olan bu keyfiyetin, bu kanunla taayyün edecek gelire göre tesbiti 
icap ettiği cihetle bu hususların nizamname ile tayin edileceğini gösteren dördüncü madde,» bu 
maksatla kaleme alındı, 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1307 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İn. encümeni 24-Y-1934 

Karar No. 15 
Esas No. 1/1013 

Yüksek Reisliğe 

31 - V -1930 tarih ve 1660 sayılı kanuna ek-
lenmek üzere Gümrük ve inhisarlar vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
10 - V -1934 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılarak Başvekilliğin 20 - V -1934 tarih ve 
6/1307 sayılı tezkeresile gönderilen kanun lâyiha-
sile mucip sebepler mazbatası encümenimize ha
vale buyurulmuş olmakla Gümrük ve inhisarlar 
vekili Rana Beyefendi ile Hukuk müşaviri Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde inhisarlar 
umum müdürlüğü daimî kadrosuna dahil memur 
ve müstahdemlerin korunması için «koruma san
dığı» adı ile bir sandık tesisi istenilmekte ve bu 
suretle diğer bir çok müessesatta olduğu gibi İn
hisarlar idaresi memur ve müstahdemlerinden 
yaş, maluliyet veya başka sebeplerle idareden ay
rılacak olanların akibetlerini koruyacak böyle 
bir usulün vazı muvafıkı mütalea olunmaktadır. 

Encümenimiz Hükümetin bu mütaleasını mu
vafık bulmuş ve yalnız koruma sandığının teşkili 
için beş* madde olarak tesbit olunan esaslar, işin 
mahiyet ve şümulüne göre kâfi görülmemiş ve ka
nun mevzuu olan mühim bazı hükümlerin esbabı 
mucibedeki mütalea veçhile bir nizamname ile te
sisi dahi muvafık görülmeyerek bu esasları da ih
tiva etmek üzere lâyiha yeniden ve tevsian tan
zim olunmuştur. 

Hükümetin birinci maddesinin birinci fıkrası 
aynen kabul edilmiş ve yalnız sandık sermayesi
nin gelirlerini tayin eden fıkralardan (E) fıkra
sındaki «Sandık sermayesinin işletilmesinden el

de edilecek kârlar» hükmünün bir takım sebepler 
ve âmiller altında lâyikıle tatbik edilmemesinden 
bir çok zararlar tevlit ettiği bu gibi sandık işleri-
le alâkadar bazı müesseselerde görülmekte oldu
ğundan bundan sarfınazarla yerine banka faizi 
ile iktifa olunması hükmünü ihtiva etmek üzere 
yeni bir fıkra konulmuştur. 

Encümence tanzim olunan maddeler için -
kâfi derecede vuz'uhlu olmaları itibarile - esbabı 
mucibe serdine lüzum görülmemiştir. 

Hükümetin ikinci maddesi 9 uncu madde ola
rak aynen kabul olunmuştur. 

Üçüncü madde 10 uncu madde olarak ve bir ke
lime düzeltilmesi ve bir kelime ilâvesile kabul 
olunmuştur. 

Dördüncü madde 11 inci madde olarak ve ay
nen ve 5 inci madde bir iki kelime düzeltildikten 
sonra 12 inci madde olarak kabul olunmuştur. 

Hükümetin müstaceliyet kaydile müzakeresi 
istenilen kanun lâyihasile ilişik evrak Bütçe encü
menine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
arzolunur. 

Gümrük ve İn. En, Reisi M. M. Kâ. 
Çorum Ordu Afyon K. 
îsmet A. Şevket Cemal 

Aza Aza Aza Aza 
Ordu Trabzon Çorum Cebelibereket 

Fuat Şahin Danış Bekir îbrahivı 

Aza Aza Aza Aza 
Tokat Kırşehir Cebelibereket Samsun 
Besai Serdar H. Basri Memet 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 28 -V -1934 

M. No 128 
Esas No- 1/1013 

Yüksek Reisliğe 

31 - V - 1930 tarih ve 1660 sayılı kanuna 
eklenmek üzere Gümrük ve inhisarlar vekilli
ğince hazırlanıp Başvekâletin 20 mayıs 1934 ta
rih ve 6/1307 numaralı tezkeresile Yüksek Mec
lisin tasvibine arzolunan ve Gümrük ve inhisar
lar encümeni ile Bütçe encümenine havale bu-
yurulan kanun lâyihası Vekil Rana Beyin hu-
zurile tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı bucibesinde izah olunduğu 
veçhile bu kanun lâyihası İnhisarlar umum mü
dürlüğü daimî kadrosuna dahil memur ve müs
tahdemlerin korunması için bir sandık tesisini is
tihdaf eylemektedir. Encümenimiz bu fikri 
esas iti'barile tasvip ve bu esas fikri 
ifade eden birinci ve ikinci maddeleri 
aynen kabul etmiştir. Sandıktan verilecek taz
minattan istifade şart ve mabetlerinin bir ni
zamname ile tayinini tazammun eden üçüncü 
maddeye gelince Gümrük ve inhisarlar encüme
ni bu hükmün bir kanun mevzuu olduğu müta-
leasile Hükümetin teklif eylediği maddeyi tay
yederek yerine sandıktan verilecek tazminatın 
ne gibi,esaslar dahilinde tevzi edileceğini tesbit 
eden bir takım maddeler ilâve etmiştir. 

Encümenimiz meselenin bir kanun mevzuu ol
duğu hakkındaki mütaleaya aynen iştirak eyle
mekte ise de içtimaî sigorta mahiyetinde olan bu 
yeni teşekkülün faaliyetine esas teşkil etmek 
üzere hazırlanmış olan maddeler üzerinde esaslı 
bir tetkik yapmak lâzım olduğundan İnhisarlar 
vekâleti tarafından şümullü tetkikat yapıldık
tan sonra Büyük Meclisin gelecek toplanma dev

resinde yeni bir kanunla meselenin intacı her 
cihetle faydalı olacağı kanaatine varmış ve bu 
maksatla Hükümetin üçüncü maddesini atideki 
şekilde tadil etmiştir . 

MADDE 3 — Koruma sandığından verile
cek tazminattan ikinci maddede yazılı gelirlere 
göre istifade şart ve nisbetleri ve sandığın idare 
tarzı hakkmda bir kanun lâyihası tanzim edile
rek 1934 senesi içinde Büyük Meclise tevdi olu
nur. 

Bundan başka 1933 senesi bütçesinde bu yol
da bir sandık tesisi için mevzu tahsisatın san
dığa sermaye olarak verilebilmesinin temini için 
aşağıda yazılı olan muvakkat maddenin ilâvesi
ne lüzum görülmüştür. 

Muvakkat madde — 1933 senesi inhisar büt
çesinin 12 numaralı faslmdaki tahsisat bu ka
nunun birinci maddesinde yazılı sandığa tesviye 
olunur. 

Bu esaslara göre hazırlanan kanun lâyihası 
müstaceliyetle müzakere edilmek üzere Yüksek 
Meclisin tasvibine arzolunur. 

Reis Reisvekili M. M. 
Burdur İsparta Konya 

M. Şeref Mükerrem A. Muzaffer 
Bayazıt Bursa Çorum 
îhsan Dr. Galip Mustafa 
İstanbul İzmir Giresun 

Sadettin Kâzım Kâzım 
Kayseri Manisa Sivas 

A. Hilmi M. Turgut Rasim 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

31 mayıs 1930 tarih ve 1660 sayılı ka
nuna eklenen kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlü
ğünde çalışan kadroya dahil daimî memur ve 
müstahdemleri ve vefatlarında - ailelerini koru
mak için «înisarlar koruma sandığı» adlı ve 
hükmî şahsiyetli bir sandık kurulur. 

Bu sandığm sermayesi aşağıdaki gelirler
den toplanır: 

A - Korumadan faydalanacak memur ve müs
tahdemlerin muhassas aylıklarından her ay % 5 
nisbetinde kesilecek paralar, 

B - îşbu memur ve müstahdemlerin ücret
leri karşılık olarak bütçeye konulan tahsisa
tın yüzde dördü, 

C - Ücretleri artan memur ve müstahdem
lerin ilk aya ait zamlarının tamamı, 

D - Ücretlerden inzibatî ceza olarak kesilen 
paralar, 

E - Sandık sermayesinin işletilmesinden el
de edilecek kârlar, 

4 _ 
I GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

31 mayıs 1930 tarih ve 1660 sayılı kanu
na eklenen kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğün
de çalışan kadroya dahil daimî memur ve müs
tahdemleri ve vefatlarında ailelerini korumak 
için « İnhisarlar koruma sandığı » adlı ve hük
mî şahsiyetli bir sandık kurulur. 

Bu sandığm sermayesi aşağıdaki gelirlerden 
toplanır: 

A - Korumadan faydalanacak memur ve müs
tahdemlerin muhassas aylıklarından her ay 
% 5 nisbetinde kesilecek paralar, 

B - îşbu memur ve müstahdemlerin ücretleri 
karşılığı olarak bütçeye konulan tahsisatın yüz
de dördü, 

C - Ücretleri artan memur ve müstahdemlerin 
ilk aya ait zamlarının tamamı, 

D - Ücretlerden inzibatî ceza olarak kesilen 
paralar, 

E - Sandık sermayesinin vekâletçe münasip 
görülecek bankalara tevdiinden elde edilecek 
faizler, 

MADDE 2 — Koruma tazminatı, inhisarların 
Hükümet idaresine geçmesinden sonra aylık 
alınarak geçirilen hizmet müddetine göre he
sap edilir. 

Vaktile Devlet hizmetinde çalışmış ve teka
üt olmaksızın ayrılmış olupta bu kanunun, neş
ri tarihinde İnhisarlar idaresinde istihdam edil
mekte olan memur ve müstahdemlerden arzu 
edenlerin Devlette geçen hizmet müddetleri in
hisarlar idaresinde geçen hizmet müddetlerine 
ilâve olunur. 

Bu kabîl -memurların İnhisarlar idaresindeki 
hizmetleri için hak kazanacakları tazminatın 
miktarı Devletteki hizmet müddetleri nisbetinde 
arttırılarak tekaüt haklan refolunur. 

Maaşlı geçen Devlet ismetleri on beş yıldan 
az olmakla beraber 2159 numaralı kanunda ya
zılı teminatlarını almış olan tuz memurlarının 
maaşlı hizmetleri hakkmda da bundan evvelki 
fıkra hükmü tatbik ohjnur. 

MADDE 3 — Altmış yaşını bitiren veya ay
lık alarak geçirdiği hizmet müddeti yirmi beş 
yılı aşan her memur ve müstahdem korunmaya 

I şevkini isteyebileceği gibi İnhisarlar idaresi de 



~5 
İBÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE İ — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir, 



onları doğrudan doğruya korunmaya sevkedebi-
lir. 

MADDE 4 — Ölen memur ve müstahdemle
rin tazminatı hizmet müddetlerine göre hesap 
edilerek öldüğü sırada nafakasile mükellef bu
lunduğu ailesi efradma verilir. 

MADDE 5 — İnhisarlar idaresi hizmetinde 
iken çalışamayacak derecede hastalandıkları ve
ya sakatlandıkları idarenin ve Hükümetin en az 
üç doktorundan mürekkep sıhhî heyetlerince ya
pılacak muayene neticesinde raporla tesbit edi
len memur ve müstahdemlerden korunma hakkı 
kazanmış olanlarm hizmet müddetlerine göre 
tazminat verilerek sandıkla alâkalarşı kesilir. 
bu memurların hizmet müddeti beş yıldan az ise 
tazminatı bu miktara çıkarılır. 

MADDE 6 — Korunma hakkını kazanma
dan kendiliğinden istifa eden veya idarece müs
tafi sayılanlardan hizmet müddeti beş yılı dol
duranlara o tarihe kadar aylıklarından kesilmiş 
koruma aidatları kendilerine ve ölmüş olanların 
4 üncü maddede yazılı ailelerine verilerek san
dıkla ilişikleri kesilir. 

Açıkta kalan ve tekrar tavziflerine imkân gö
rülmeyen memur ve müstahdemlere ve öldükle
rinde sözü geçen ailelerine hizmet müddetlerine 
göe tazminat verilir. 

MADDE 7 — Cezaen çıkarılanların yaşlan 
ve hizmet müddetleri her ne olursa olsun hizmet 
müddetlerine düşen tazminatın üçte ikisi verilir. 

Zimmet, ihtilas, rüşvet suçlarından birile ve
ya vazifeyi suiistimal suçundan üç ay hapis ve
ya daha ağır bir ceza ile mahkûm olan memur 
ve müstahdemlerin sandığa verdikleri aidattan 
idareye ait olan borçlan kesilerek artanı ken
dilerine ve öldüklerinde ailelerine verilir. 

MADDE 8 — Ameliyatı veyahut yatakta te
daviyi istilzam eden hastalıklar ile memurun 
kendisinin veya geçindirmeğe kanunen borçlu 
olduğu ailesi fertlerinin evlenmesi veyahut bun
lardan birinin jjjmesi veya memurun yangm 
zelzele gibi âfetlerden zarara uğraması halle
rinde memur ve müstahdeme banka tevdiatı 
faizi derecesinde bir faizle ödünç olarak yar
dımda bulunulmak üzere işbu sandık sermaye
sinden münasip miktar para aynlarak yar
dım hesabı açılır. 





MADDE 2 — Sandığın sermayesi ve bu ser
mayeden tediye olunacak tezminat ve reddiyat 
hiç bir vergi ve resme tâbi değildir. Sandığa 
dahil memur ve müstahdemlerin her hangi borç
larından dolayı sermayesi haczedilemez. 

MADDE 3 — Koruma sandığından verilecek 
tazminattan ikinci maddede yazdı gelirlere 
göre, istifade şart ve nisbetleri ve sandığın 
idare tarzı bir nizamname ile tayin edilir. 

MADDE 4 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri yerine 
getirir. 

Bş. V. Ad. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Fuat 
tk. V. S. I. M. V. 

19 - VI - 934 
M. M. V. Da. V. 
Zekât Ş. Kaya 

Mf. V. Na. V. 
Hikmet 
G. î. V. Zr. V. 

M, Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

Bu hesaptan yapılacak yardım, sandığa da
hil iki müteselsil kefaleti ile yapılır ve ödünç 
alacak memurun en çok üç aylığı miktarını 
geçemez. Bu paralar memurun aylığından % 
10 u kesilmek suretile ödettirilir. 

MADDE 9 — Sandığın sermayesi ve bu ser
mayeden tediye olunacak tazminat ve reddi
yat hiç bir vergi ve resme tâbi değildir. San
dığa dahil memur ve müstahdemlerin her 
hangi borçlarından dolayı sandık sermayesi 
haczedilemez. 

MADDE 10 — Koruma sandığından verile
cek tazminattan birinci maddede yazılı gelir
lere ve hizmet müddetlerine göre, istifa şart 
ve nisbetleri ve sandığm idare tarzı bir nizam
name ile tayin edilir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna göre 
korunmaya hak kazananlara kanunun neşrin
den itibaren üç seneye kadar tazminatlarının 
üçte ikisi verilir. 

inhisarlar umum müdürlüğünün 1933 büt
çesine bağlı kadroda bulunan daimî memur ve 
müstahdemlerden o malî yılın başlangıcı ile 
bu kanunun neşredilmesi tarihleri arasında 
hastalık veya maluliyetle çekilmiş olanlara ve 
ölenlerin ailelerine de hizmet müddetlerine gö
re üçte iki nisbetinde tazminat verilir. 

MADDE 11 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 



MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Koruma sandığından verile
cek tazminattan ikinci maddede de yazılı gelir
lere göre istifade şart ve nisbetleri ve sandı
ğın idare tarzı hakkında bir kanun lâyihası tan
zim edilerek 1934 senesi içinde Büyük Meclise 
tevdi olunur. 

MUVAKKAT MADDE — 1934 senesi inhi
sar bütçesinin 12 numaralı faslmdaki tahsisat 
bu kanunun birinci maddesinde yazılı sandığa 
tesviye olunur.* 

MADDE 4 — Hükümetin 4 üncü muddcsl 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 inci maddesi 
aynen kabul edilimstir. 





Sıra Na 196 
Milli Müdafaa vekâleti J933 senesi kara bütçesinde 1500 liralık münakale 
yapılması hakkımla 1/I0;i2, Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 senesi 
bütçelerinde 174 2 0 0 liralık münakale yapılması hakkında 1/1033, Dahiliye 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 1400 liralık münakale yapılması hakkında 
1/1034, Milli Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 7707 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/lOîiG ve Maarif vekâleti 1933 senesi bütçe
sinde ı4 0 0 0 liralık münakale yapılması hakkında 1/1038 numaralı kanun 

lâyihaları ve JUitçe encümeni mazbatası 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 1500 liralık münakale yapılması hakkında 
1/1032 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 21-V-J934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1395 

T. B. M. M, Yüksek Reisliğine 

Milli Müdafaa vekâleti kara bütçesinde l 500 liralık münakale yapılması hakkında hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 21-V-ı934 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kamın 
lâyihası esbabı muçibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Yüksek Ziraat enstitüsünde tahsilde bulunan 67 askerî baytar talebenin iaşelerine .sarfedildiği 

mezkûr enstitü rektörlüğünün işarından anlaşılan 7707 liraya tekabül etmek ve bir muavenet 
olmak üzere tediye olunacak para için vekâletin 1933 senesi kara bütçesine ayrıca bir muave
net faslı ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesinde 
1~)00 liralık münakale yapılması hakkın

da kanun lâyihası 
MAÜÜK 1 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

malî yılı kara bütçesinin 707 nci mahkeme harç
ları faslından 1 500 liranın 703 üncü faslın 2 
nci masarifi muhakeme maddesine münakalesi 
yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

aliye vekili memurdur. 
Bş. V. Ad. V. 

İsmet S. Saraçoğlu 
Da. V. ' Ha. V. V. 

S. Kaya S. Kaya 
' Mf. V. ' Na. V. 
Hikmet Ali 

S. t M. V. G. I V . 
Dr, Refik Ali Bana 

21 - V - 934 
M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
Fuat 
îk.V. 

M. Celâl 
Zr.V. 

Muhlis 
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Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 senesi bütçelerinde 174 200 liralık münakale yapılması 

hakkında 1/1033 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 21-V-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6)1397 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

933 malî yılı Maliye ve Düyunu umumiye bütçeleri arasında 174 200 liralık münakale 
yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2J-V-934 topla
nışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek 
huzurlarına sunulmuştur efendin. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

İstanbul maliye teşkilâtının tevsii hasebile yeniden mubayaasına lüzum hâsıl olan 83 adet yazı 
makinesinin bedelini teşkil eden 14 815 liranın tesviyesini teminen 130 uncu faslın birinci mefruşat 
maddesine bu miktar tahsisatın ilâvesine, 

Keza istanbul maliye dairelerinin sıenei haliye bütçesinden tahakkuk edecek borçlarını karşı! a-
nıaık üzere 136 ncı ücretli muhabere ve mükâleme bedeli (tertibine de 1 000 liranın zammına, 

Döviz vaziyetinin darlığı "dolayısile 17 haziran 1933 tarihli kanuna onıerbut mukavelenameye tev
fikan Osmanlı bankası tarafından Hazine lehine açılan kredinin istimalime mecburiyet hâsıl olmuş 
ve binnetice ödenecek faiz miktarı bütçeye konan faiz tahsisatının fevkinde olacağı ıbilhesap anla
şılmış olduğundan 140 mcı faslın birinci faiz ve acyo maddesine 158 385 liranın münakalesine za
ruret hâsıl olmuştur. 

Bu ihtiyaçlara tekabül eıtımek üzere Maliye ve Düyunu umuımaye bütçelerinim ilişik cetvelde gös
terilen tertiplerinden 174 200 lira tasarruf -edilmiş olduğundan işbu tahsisatın münakalesini te
minen merbut kanun lâyihası tazim kılınmıştır. 

1933 malı yılı Maliye vekâleti ile Düyunu umu
miye bütçeleri arasında 174 200 liralık münakale 

yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Maliye vekâleti 
bütçesi]e Düyunu umumiye bütçesinin bazı fasıl 
ve maddeleri arasında ilişik cetvelde gösterildi
ği üzere 174 200 liranın münıakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icra

ya Maliye vekili memurdur. 
2 1 - V - 1934 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
»Şf. Kaya Fuat Hikmet Ali 
Tk. V, S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Hana Muhlis 
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Münakale cetveli 

F. M. Muhassasatın nevi Tenzil Zam 

Maliye vekâleti 
127 2 Teshin 100 
128 Merkez müteferrikası 300 
129 1 Tamir 200 
135 2 Mükâleme bedeli 400 

Düyunu umumiye 
193 1722 numaralı kanun mucibince kibrit istikrazı faiz 

ve itfa mürettebatı 173 200 

Maliye vekâleti 
130 1 Mefruşat 14 815 
136 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 1 00 0 
140 1 Faiz ve acyo _ 158 385 

Yekûn 174 200 174 200 

Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 1400 liralık münakale yapılması hakkında 1/1034 nu
maralı kanun lâyihası 

7\ C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/1399 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekâleti 1933 malî yılı bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında i 400 liranın 
münakalesi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19-V-1934 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte yüksek 
huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibesi 

Dahiliye vekâleti 1033 senesi bütçesine memurlar harcırahı ve icra bedeli olarak konulmuş 
olan tahsisat tamamen tükenmiş olup hasbelicap tahvilleri rcra kılınan memurların masarifi 
zaruriyeleri temin edilmek ve bedeli icardan henüz tesviye edilmeyen borç ta ödenmek üzere 
kaymakamlar devir harcırahından tasarruf edilen 1400 liranın 1200 lirası memurlar harcıra
hına ve 200 lirasının da icar bedeli maddesine nakli zarurî görülmüştür. 
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İ933 malî yılı Dahiliye vekâleti bütçe

sinde 1 400 liralık münakale yapıl
ması hakkında kanun 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Dahiliye vekâ
leti bütçesinin 304 üncü devir harcırahı faslı
nın iıkinci kaymakamlar (maddesinden 1 400 
lira tenzil edilerek 1 200 lirasının 300 üncü fas
lın 1 inci memurlar harcırahı ve 200 lirasının 299 
uncu faslın 1 inci Ibedeli icar maddesine müna
kalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
^Maliye vekili memurdur. 

19-V-1934 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Fuat 
Ik. V. S. î. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

Mf. V. ' Na. V. 
Hikm et Ali 

G. 1. V. Zr. V. 
Ali Hana Muhlis 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 7707 liralık münakale yapılması hakkmda 
1/1036 numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı öl 1403 

21-V-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı kara bütçesinde (Yüksek ziraat enstitüsüne yardım) namile yeniden bir fasıl 
açılmasına ve münakale suretile bu fasla 7 707 lira tahsisat konulmasına dair Millî Müdaffa 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 21-V-1934 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Senei haliye Bütçesinin 703 üncü faslının İkinci masarifi muhakeme maddesine verilen 

tahsisat kifayet etmediğinden vekâlet leh ve aleyhine ikame olunan Davalara ait mahkeme mas
rafları verilmemektedir. Bu masrafların temini için tasarruf edileceği anlaşılan 707 nci faslın 
birinci mahkeme harçları maddesinden 1500 liranın tenzili ile 703 üncü faslın ikinci masarifi 
muhakeme maddesine nakline zaruret hâsıl olmuştur. Bu maksatla kaleme alınan kanun lâyihası 
rapten takdim kılınmıştır efendim. 
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Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesinde 

(7 707) liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 
malî yılı kara bütçesinin 708 inci faslının bi
rinci tayinat maddesinden 7 707 lira tenzil 
edilerek (Yüksek ziraat enstitüsüne yar dun) 
adile yeniden açılan 729 uncu fasla fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Ha. V, Y. 
Ş. Kaya 
Ik. V. 

M. Celâl 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mal. V. 
Fuat 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

. 21-V-1934 
M. M. V. Da. V. 

Zekâi Ş. Kaya 
Mf. V. Na. V. 

Hikmet Ali 
G. I. V. Zr.V. 

Ali Bana Muhlis 

Maarif vekaleti .1933 senesi bütçesinde 14 000 liralık münakale 
numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/1407 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

yapılması hakkında 1/1038 

21-V-1P34 

1933 senesi Maarif vekâleti bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında ı4 000 liranın 
münakalesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 21-V-1934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Evvelce 511 inci faslın ikinci maddesine yapılması istenilen münakalede kâfi derecede kar
şılık bulunamaması yüzünden ihtiyaç temin edilmemiş ve 14 000 lira noksan olarak teklif edil
mek sureti hâsıl olmuştu. 

Bu kere birinci cetvelde zikredilen fasıl ve maddelerden lüzumu kadar tahsisat temin edil
miş ve muallimleri ders ücretlerinden alacaklı bir vaziyette bırakmamak için bu maddeye ye
niden 14 000 liranın daha ilâvesi teklif edilmiştir. 
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Maarif vekâleti bütçesinde 14 000 lira

lık münakale icrasına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Maarif vekâleti 
bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasıl ve madde
leri arasında 14 0*00 liranın /münakalesi yapıl
mıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu ıkanunun hükmünü icraya 

Maliye vekili memurdur. 
21-V-1934 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya Fuat Hikmet Ali 
Ik. V. S. 1. M. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Hana Muhlis 

F. M. 

506 
526 
531 1 

533 1 

511 

Münakale cetveli 
Muhassasatın nevi 

Memurlar maaşı 
Ecnebi mütehassıs ve muallimler 
Leylî teşkilâtına ait olmayan mahrukat, tenvirat ve yem 
bedeli ve benzin ve kamp masrafı 
Mekûlât, mahrukat,tenvirat, tathirat, ınualecat, hayvan 
yem bedeli, benzin ve tatil aylarında yemek ücreti ve 
kamp masrafı 
Muallim ücretleri 

Yekûn 

Tenzil 

2 500 
4 100 

1 000 

5 500 

14 000 

Zam 

14 000 
14 000 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No* 130 
Esas No. 1/1032,1033, 

1034,1036,1038 
Yüksek Reisliğe 

28 - V -1934 

Umumî muvazeneye dahil bazı daire bütçe
lerinin fasılları arasında münakale yapılmasına 
dair olup 23 - V - 1934 tarihinde encümenimize 
havale buyurulan 5 adet kanun lâyihası alâka
dar memurları hazır oldukları halde ayrı ayrı 
tetkik ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibelerine ve ayrıca alınan izahata 
nazaran hâsıl olan ihtiyaç üzerine teklif olun
duğu anlaşdan kanun lâyihaları encümenimizce 
esas itibarile kabul edilmiştir. Yeniden hazır
lanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine 

arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olu
nur. 

Reisvekili 
İsparta 

Mükerrem 
Bursa 

Dr. Galip 
Giresun 

Kâzım A. Hilmi A 
Manisa 

M. Turgut 

M. M. 
Bay azıt 
İhsan 
Çorum 

Mustafa 
Kayseri 

A. Hilmi 
Sivas 

Basim 

Balıkesir 
Enver 

İstanbul 
Sadettin 
Konya 
Muzaffer 

Srvas 
M. Bemzi 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1933 malî senesi muvaz 
merbut bütçelerde bazı 

kanun 

MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei 
umumiyesine dahil daire (bütçelerinin (1) nu
maralı cetvelde yazılı fasıllarından 198 807 lira 
tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — 1 inci madde mucibince tenzil 
olunan mebaliğden 191 100 lirası (2) numaralı 
cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve 
7 707 lirası da Millî Müdafaa kara kısmı bijtçe-

enei umumiye kanununa 
tadilât yapılmasına dair 
lâyihası 

sinde (Yüksek ziraat enstitüsüne yardım) adı 
altında yeniden açılan 729 uncu fasla fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 



8 

F. M. 

[1] NUMARALI CETVEL 
Muhassasatın nevi 

127 
128 
120 
135 

193 

2 

1 
2 

MALİYE VEKÂLETİ 
Teshin 
Merkez müteferrikası 
Tamir 
Mükâleme bedeli 

DÜYUNU UMUMİYE 
1722 numaralı kanun mucibince kibrit istikrazı faiz ve itfa 
mürettebatı 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 
304 2 Kaymakamlar 

MAARİF VEKÂLETİ 
506 Memurlar maaşı 
526 Ecnebi mütehassıs ve muallimler 
531 1 Leyli teşkilâtına ait olmayan mahrukat, tenvirat ve yem bedeli ve 

benzin ve kamp masrafı 
533 1 Mekûlât, mahrukat, tenvirat tathirat, mualecat, hayvan yem bedeli, 

benzin ve tatil aylarında yemek ücreti ve kamp masrafı 
MİLLÎ MÜDAFAA VEKALETİ (Kara kısmı) 

707 Mahkeme harçları 
708 1 Tay inat 

Y! K l \ 

Lira 

- - • 

173 

1 

2 
4 

1 

5 

t 
7 

108 
mmmmmim 

100 
300 
200 
400 

200 

400 

500 
100 

Q00 

500 

500 
707 

807 
• • ü ü S i i 

[2] NUMARALI CETVEL 
F. M- Muhassasatın nevi 

MALİYE VEKÂLETİ 
130 1 Mefruşat 
136 Üeretli muhabere ve mükâlem masrafı 
140 1 Faiz ve acyo 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 
300 1 Memurlar harcırahı 
299 1 Bedel icar 

MAARİF VEKÂLETİ 
511 2 Muallim ücretleri 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KARA KISMI ) 
703 2 Masarifi muhakeme 

Yekûn 

Lira 

14 815 
1 000 

158 385 

1 200 
200 

14 000 

1 500 
1 9 1 İÖO 

)>&« 



Sıra No 169 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna bağlı (2) numaralı cetvelin Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğüne ait olan kısmında değişiklik yapılmasına dair 

1/893 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

T. a 
Başvekâlet 10III-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayr: 6/565 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü kadro cetvelinde bazı değişiklikler yapılması hakkında 

Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 7-III-933 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvellerle birlikte Yüksek huzurlarına sunul
muştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Tapu sicil müdüriyeti ve Tapu sicil muhafızlığı teşkilâtına dair 2015 numaralı kanuna 
tevfikan 932 ve 933 seneleri içinde ( ayrı ayrı birer kanun çıkarılmak suretile ) muhtelif 
mıntakalarda teşkilât yapılmıştır. 

Her teşkilâta ait kadro cetveli için bir kanun lâyihası teklifine mecburiyet hâsıl olmak 
üzere geçen sene umum teşkilâtı gösterir bir surette tanzim kılınan kanun lâyihası Büyük 
Millet Meclisi maliye encümeninin 29-4-1933 tarihli ve 35 numaralı mazbatasiie kabul buyu-
rulmuş idi. Lâyihanın Bütçe encümeninde cereyan eden müzakeresinde: Şimdiden umumî teşkilât 
hakkında bir kanun çıkartmaktansa muayyen bir zaman içinde yapılabilecek teşkilâtı gösterir bir 
kadronun tanzimi daha muvafık olacağı encümence dermeyan kılınmış ve encümenin 8-6-1933 
tarihli ve 220 numaralı mazbatasında dahi bu kadroların 1934 senesi bütçe lâyihasile teklif 
edilmesi işaret buyurulmuştur. 

Bütçe encümeninin pek muvafık olan arzusu veçhile bu kere tertip edilen kadro cetveli 
muayyen bir zaman içinde tatbik edilebilecek derecededir Bu kadro Ankara, İstanbul, Bursa, 
Konya, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Çankırı, Eskişehir, Afiyonkarahisar, Niğde, Çanakkale, Balı
kesir, Kütahya, Kars, Malatya, Gazi Antap merkez vilâyetlerile Eminönü, Fatih, Beyoğlu, 
Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Artvin, Alaşehir ve Turgutlu merkez kazalarına ait olup 
beş, altı sene içerisinde buralarda tamamen tatbik edilebileceği ümit edilmektedir. 

Bu vilâyet ve kazalardaki bu günkü Tapu teşkilâtına göre memurların sayısı ( 166 ) olup 
yeni teşkilâtta ( 111 ) re inecektir. Teşkilâtta 12 552 liralık maaş fazlalığı vardır efendim. 



^ 2 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 22-V-1934 

M. No. 91 
Esas No. H893 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü kadro 
cetvelinde bazı değişiklikler yapılmasına dair 
olup Başvekâletin U mart 1934 tarih ve 
6/565 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise 
gönderilerek encümenimize havale edilen ka
nun lâyihası Tapu ve kadastro umum müdürü 
Cemal Bey hazır olduğu halde tetkik edildi. 

Kanunu medeninin hükümleri mucibince 
tanzim edilmiş olan tapu sicilli nizamnamesi
nin tatbiki için Yüksek Meclisçe 2015 numa
ralı bir teşkilât kanunu kabul edilmiş ve bu 
kanunun tayin ettiği vasıf ve şartlara göre si
cil teşkilâtı yapılacak yerlerde kullanılmak 
üzere 2006 ve 2225 numaralı kanunlarla 
umum müdürlük kadrosuna bazı ilâveler ya
pılarak umum müdürlükçe 1932 ve 1933 se
neleri zarfında bazı vilâyetlerde tapu sicilli 
teşkilâtı vücude getirilmiştir. Bu teşkilâtın 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
kadro cetvelinde bazı değişiklikler ya

pılmasına dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — Devlet memurları maaşatmm 

tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nunun ikinci maddesine bağlı cetvelde aşağıda 
yazılı değişiklikler yapılmıştır: 

A) Bağlı (1) numaralı cetvelde derece, adet 
ve maaşları gösterilen tapu sicil grup ve muha
faza teşkilâtı memurları Tapu ve kadastro 
umum müdürlüğü vilâyet kısmma ilâve olun
muştur. 

B) Bağlı (2) numaralı cetvelde derece, adet 
ve maaşları gösterilen memuriyetler (A) fıkra
sında yazılı teşkilât yapıldıkça kadrodan çıka
rılacaktır. 

tedricen tamimi için teklif olunan bu lâyiha 
encümenimizce şekle ait değişiklikle kabul 
edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olundu. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Aza 

İzmir 
Kâzım 

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

Reis vekili 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Bursa 
Dr. Oalip 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 
Aza 

Yozgat 
S. Sırrı 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 
Aza 

İstanbul 
Sadettin 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü kad
ro cetvelinde bazı değişiklikler yapıl

masına dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — Devlet memurları maaşlannm 

tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nunun (2) inci maddesine bağlı cetvelin Tapu 
ve kadastro umum müdürlüğü vilâyetler kısmı
na bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde dere
ce, adet ve maaşları gösterilen tapu sicilli teşki
lâtı memurları ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince kad
roya ilâve olunan memuriyetlerle teşkilât yapıl-

HÜKÛMETİN TEKLÎFÎ BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 



MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

7 - i n -1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 
Mî.V. Na. V. îk. V. 

Hikmet Ali M. Celâl 
S. t M. V. G. t V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

dıkça derece, adet ve maaşları (2) numaralı cet
velde gösterilen memuriyetler kadrodan çıkan-
İEP. 

MADDE 3 — Umum müdürlük kadrosunun 
vilâyetler kısmmda (îstanbul kayit kalemi) kad
rosu (3) numaralı cetvelde gösterildiği üzere 
değiştirilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



Derece 

— 4 — 
Hükümetin teklifine bağlı 

[1] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nevi 

5 Grup tapu sicil müdürü 
6 » » » 

11 Tetkik memuru 
14 Kâtip 
8 Tapu sicil muhafızı 
9 » » » 

10 
11 
12 
10 
11 
12 
14 
15 
14 
15 

11 
12 
15 
14 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kâtip 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

y> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

muavini 
» 
» 
» 
» 

istanbul vüâyat l 
Mümeyyiz 
Tetkik 
Kâtip 

memuru 

Mahzen memuru 

Adet 

2 
2 
4 
5 
4 
7 
3 
7 
3 
4 

12 
12 
5 
2 

22 
13 

1 
1 
1 
1 

Maaş 

80 
70 
30 
20 
45 
40 
35 
30 
25 
35 
30 
25 
20 
17,5 
20 
17,5 

30 
25 
17,5 
20 

111 

Hükümetin teklifine bağlı 

[2] NUMARALI CETVEL 

Vilâyet memurları 
13 
17 
19 
18 
19 
10 
17 
14 
17 

Müdür 
Tapu başkâtibi 
Kâtip 
Tapu memuru 

» kâtibi 
Başmemur 
Muamele, müracaat memuru 
Haciz mukayyidi 

» » refiki 

17 
16 
10 
40 
51 
3 
3 
3 

22 
14 
10 
12 
10 
35 
14 
20 

3 14 



_ 5 _ 
Derece Memuriyetin nevi 

İstanbul evrak kalemi 
12 Mümeyyiz 
14 Dosya memuru 
17 Kayit kâtibi 

İstanbul kayit kalemi 
12 Mümeyyiz 
.14 . Tetkik memuru 
14 Mahzen » 
17 Kâtip 
18 » 

Bütçe encümeninin tadiline bağlı 

[1] NUMARALI CETVEL 

Adet 

1 
1 
2 

2 
3 
1 
3 
7 

Maaş 

25 
20 
14 

25 
20 
20 
14 
12 

166 

5 
6 

11 
8 
9 

10 
11 
12 
10 
11 
12 
14 
15 
14 
15 

Tapu sicü müdürü 
y> > 
» 3» 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
3» » 
» » 
» » 

» 
tetkik memur] arı 
muhafızı 

» 
» 
» 
» 
» 

,» 
» 
» 
» 

kâtibi 
» 

muavini 
» 
» 
» 
» 

• 

2 
2 
4 
4 
7 
3 
7 
3 
4 

12 
12 
5 
2 

27 
13 

80 
70 
30 
45 
40 
35 
30 
25 
35 
30 
25 
20 
17,5 
20 
17,5 



- 6 — 
Bütçe encümeninin tadiline bağlı 

[2] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi 

13 Yedinci sınıf tapu müdürü 
17 Başkâtip 
18 Kâtip 
18 Vilâyet ve kaza tapu memurları 
19 Kaza tapu kâtipleri 
10 Tapu başmemuru 
17 Muamele, müracaat memuru 
14 Haciz mukayyidi 
17 » » refiki 

İstanbul evrak halemi 
12 Mümeyyiz 
14 Dosya memuru 
17 Kayit kâtibi 

Adet 

17 
16 
10 
40 
51 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
2 

Maaş 

22 
14 
12 
12 
10 
35 
14 
20 
14 

25 
20 
14 

Bütçe encümeninin tadiline bağlı 

[3] OTMARALI CETVEL 

11 Mümeyyiz 1 30 
12 Tetkik memuru 1 25 
15 Kâtip 1 17,5 
14 Mabzen memuru 1 20 



Sıra NQ 183 
Umumî nüfus sayımı hakkında l/927numaralı kanun lâyihası 

ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbatalar* 

T. C. 
Başvekâlet- rO/V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Say t: 6/841 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Uuumî nüfus sayımı hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5-1V-1934 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanım lâyihası es"babı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunul
muştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Umumî nüfus sayımı kanun lâyihası esbabı mucibesi 
Bir Devletin en mühim unsurunun nüfus olduğu muhakkaktır. 
Her nevi iktisadî, içtimaî ve siyasî inkişaflarda bu unsurun adet ve vasıfça tekâmülüne bağlıdır 
Nüfus işlerinin bu itibarla arzeylediği ehemmiyete binaendir ki 1927 senesinde yapılan umu

mî tahrirle memleketin pek çok senelerdenberi meçhul bulunan nüfus miktarı tesbit olunmuştur 
O zamandanberi sekiz seneye yakın bir zaman geçmiş bulunuyor. 

Tahrirden sonra nüfûsumuzun miktarında vukubulan artmanın derecesini tayine imkân gö
rülememiştir, çünkü tahrirden sonra her sene ölen ve doğanların miktarını bilmeğe bugünkü 
idarî teşkilâtın elinde bulunan kayitler ve umumî şerait müsait değildir. Bu sebeple, hakkında 
yekdiğerinden çok'farklı tahminler yapılan hali hazır nüfus miktarımızı bilmek için umumî 
bir sayım ameliyesine ihtiyaç vardır. 

Doğum ve ölüm vakayiinin hesap suretile nüfus tezayûdünü anlamak kabil olmuş olsaydı 
bile nüfusun evsaf itibarile olan tahavvülât ve tekâmülâtını öğrenmek için yine tahrir icrasına 
ihtiyaç vardır. Zira nüfusun sıhhî ve hayatî bünyesini ifade eden cins ve yaş terekkübatı, ikti
sadî bünyesini gösteren meslek itibarile inkısamlar, içtimaî vaziyetini gösteren tahsil derecesi 
hali medenî terekkübatı gibi malûmat ancak umumî bir tahrir ile kabili temindir. 

Bu zaruret dolayısiledir ki hali medenî ve nüfus sicillâtı pek muntazam olan ve bu sayede 
nüfus tahriri yapmaksızın nüfus tezayûdünü takip eden memleketler bile beş veya on senede bir 
nüfusun bünyesini ve umumî vaziyetini anlamak için büyük masraflar ihtiyarile tahrirler yap
maktadırlar. Bahusus memleketimizin girdiği büyük inkilâp ve inkişaf yolunda nüfus kütlemi
zin evsafça pek seri ve mühim tahavvülâta maruz bulunacağı tabiî olduğundan bu tahavvülâtı 
vazıhan müşahede ve tesbit etmek Devletin ve milletin faaliyetini tanzimde çok faydalı olacaktır. 

Bundan maada, Devlet va7İfesi ile fert mükellefiyetlerinin isabetle takibi için bilinmesi 
lâzjmğelen * millî gdir » in hesabı hususunda Âli İktisat Meclisi tetkikat icra ederek millî 
gelir şemasını tanzim etmişti. Bu şemanın doldurulabilmesi için lâzımgelen bir çok rakamların 
hesabı nüfus tahriri neticelerine istinat ettirilmek icap ediyor. Tahrir yapılmadıkça Devletçe 
ehemmiyetli addedilen millî gelirin hesabı da mümkün olamayacaktır. 

Bu ihtiyaç üzerine 1927 umumî nüfus tahriri kanununun esasları dahilinde hazırlanan (Umu
mî nüftl sayımı) kanunu lâyihası leffen takdim kılınmıştır. 



— 2 — 
Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No- 38 
Esas No. 1/927 

21- IV - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Umumî nüfus sayımı hakkında hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 5 - IV - 1934 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibesile birlikte gönderildiğini bildi
ren Başvekâletin 10 nisan 1934 tarih ve 6/841 
sayılı tezkeresi encümenimize havale Duyurul
muş olmakla İstatistik umum müdürü Celâl Be
yin de bulunduğu 16 - IV - 1934 tarihindeki top
lantımızda okundu ve lâyiha üzerinde görü
şüldü. 

Bir Devlet için nüfus gidişini ehemmiyetle 
takip etmek en birinci bir vazife olduğundan bu 
bapta Hükümetçe serdolunan esbabı mucibeyi 
tamamen kabul eden encümenimiz lâyihanın ay
nen kabulüne ve müstaceliyetle müzakeresinin 
Ulu Heyetten istirhamına 'karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Dahiliye E. R. 

Tekirdağ 
Cemil 

Aza 
Adana 

Ali Münif 
Aza 

Ordu 
Ahmet îhsan 

Aza 
Giresun 

A. Münir 
Aza 

Zonguldak 
Rıfat 

R. V. M. M. Kâ 
Çanakkale 

Aza 
Çorum 

/ . Kemal 
Aza 

Şükrü 
Aza 

Kütahya 
Memet 

Aza 
Afyon Karahisar Trabzon 

îzzet Ulvi 
Aza 

Malatya 
Vasıf 

' Fatin 
Aza 
Ordu 

tsmaü 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Adliye encümeni 

Karar No. 36 
Esas No. 1/927 

Yüksek Reisliğe 

Umumî nüfus sayımı hakkında hazırlanan 
kanun lâyihası Adliye encümenine havale edil
miş olmakla Dahiliye encümeninin mazbatasile 
birlikte istatistik umum müdür vekili Bey ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

1927 senesinde yapılan nüfus umum sayımı
nın temin ettiği büyük faydalar anlaşılmış ol
makla yeniden bu sayımın yapılmasında gerek 
nüfus miktarı ve gerekse memleketin iktisadî, 
içtimaî, sınaî ve sair noktalardan vaziyetini gös
tereceğinden bu bapta DaHliye encümeninin 
tasvibi veçhile Hükümetçe beyan ve tafsil kılı
nan esbabı mucibeye encümenimizee de iştirak 
olunarak lâyihanın esas itibarile kabulüne ka-

26 - V -1934 

rar verilmiştir. 
Lâyiha sayım yapılacağı gün kendilerine va

zife verileceklerin bu vazifeyi yapmağa mecburi
yetlerini ve sayımdan istihdaf edilen maksadın 
temini için bu lâyiha ile Dahiliye vekâleti ve is
tatistik umum müdürlüğünce tesbit edilecek tali
matname hükmünün infazını temin için konula
cak tedbirlerin mtuhafazası zımnında lâyihada 
en büyük mülkiye memurları tarafından para 
cezası tertip edilmesi lâyihanın istihdaf ettiği 
maksat itibarile encümenimizee de kabul ve ter
viç edilmiş ve lâyihada bu husus ile bazı (madde
lerdeki yazılış şekline müteallik bazı değişiklik
ler yapılmıştır. 



Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine 
üzere Yüksek Reisliğe takdim kılımı 

Ad. En. Reisi 
Çorum 
Münir 

M. M. 
Kocaeli 

Salâhattin 

arzedilnıek 
t 

Kâtip 
Trabzon 

Baif 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 
Aza 

Kayseri 
8. Azmi 

Aza 
Edirne 

H. Hayri 
Aza 

Antalya 
Numan 

Aza 
Konya 

T. Fikret 

HÜKÜMETIN T E K L I F ! 

Umumî nüfus sayımı hakkında kanun 
lâyihası 

1 — 1935 senesinde Türkiye Cumhuriyetinde 
umumî nüfus sayımı yapılacakta". 

2 — Nüfus sayımı ameliyesi, îera Vekilleri 
Heyeti kararile memleketin ziraî, smaî, ticarî 
faaliyeti hakkında malûmat cemine de teşmil 
olunabilir. 

3 —• 1934 senesinde memleketin bazı kısım
larında nüfus sayımı tahsisatından tecrübe sa
yımlan icrasına İstatistik umum müdürlüğü 
mezundur. 

4 — Halkm cevap vermeğe mecbur olacak
ları suallerle meskenlere numara konulması 
gibi nüfus sayımınm neticesini temine matuf 
bütün tedbirler İstatistik umum müdürlüğü ile 
Dahiliye vekâletince tesbit ve talimatnameler
le tayin olunur. 

5 — Müddeiumumi, hâkim ve icra memurla
rından maada okur yazar her şahıs vali, kay
makam ve nahiye müdürleri tarafından tevdi 
olunacak sayım memurluğu vazifesini kabul ve 
icraya mecburdur. Sayım memuru temini için 
icap ederse bir hafta müddetle mektepler de 
tatil olunabilir. Ancak, umumî hizmetlerin ve 
memleketin yüksek iktisat işlerinin bozulmama
sı için nüfus sayımı memurluğundan istisnası 
icap edenler, İcra Vekilleri Heyetinin takarrür 
ettireceği esaslar dahilinde valilerce tayin olu
nur. 

0 — 5 inci maddede yazılı vazifeyi kabul et-

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Umumî nüfus sayımı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3!— Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 5 — Nüfus sayımı işini yapmak üze
re memlekette okur, yazar her şahıs vali, kay
makam ve nahiye müdürleri tarafından kendi
lerine verilecek sayım memurluğu vazifesini ka
bule ve gösterilecek usuller dairesinde bu işi 
yapmağa mecburdurlar. 

Sayım işlerinin temini için icap ederse bir 
haftayı geçmemek üzere mektepler tatil oluna
bilir. 

Memleketin asayiş ve inzibatî işlerile adlî ta
kibat yapılabilmesi ve sıhhî ve umumî hizmet
lerle yüksek iktisadî işlerin bozulmaması için 
nüfus sayımı memurluğundan istisnası icap eden 
hâkim, memur ve sair eşhas İcra Vekilleri Heye
tinin kararlaştıracağı esaslar dairesinde valiler 
tarafından tesbit ve tayin olunur. 

MADDE 6 — Sayım memurluğu vazifesini 



meyenlerle nüfus sayımı talimatnamelerine mu- ! 
gayir harekette bulunanlardan 5 liradan aşağı, 
25 liradan yukan ve nüfus sayım memurluğuna 
tayin edilen bir kimsenin o vazifeyi kabul et
mesine mâni olanlardan 10 liradan aşağı ve 50 
liradan yukarı olmamak üzere cezayı naktî alı
nır. Bu cezalar vali ve kaymakamlar tarafmdan 
hükmolunur. Hükmün itiraz, temyiz ve müruru 
zamanı yoktur. 

7 — Yukanki maddede yazılı para cezasmı 
vermeyenler her yüz kuruş için müddeiumumi 
tarafından 24 saat müddetle, derhal hapsolu-
nur. 

8 — Nüfus sayımı tahsisatı İstatistik umum 
müdürlüğü bütçesine konulur. Bu tahsisatın 
tevzi ve sarfı ve ledelicap muvazzaf memurlara 
da ücret veya masarifi zaruriye olarak itası 
umum müdürlüğe aittir. 

9 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

10 — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
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makbul bir mazerete müstenit olmayarak kabul 
etmeyenlerle sayım işleri hakkındaki talimatna
me hükmüne mugayir harekette bulunanlardan 
beş liradan yirmi beş liraya kadar ve sayım me
murluğuna tayin olunanları, bu vazifeyi kabul 
etmelerine mâni olanlardan on liradan elli lira
ya kadar hafif para cezası almrr. Bu cezalar sa
yım yapılan yerin en büyük mülkiye memurları 
tarafmdan tertip olunur. 

Bu cezalar aleyhinde itiraz ve temyiz oluna
maz. 

MADDE 7 — Altıncı madde mucibince tertip 
edilen para cezasmı vermeyenler hakkında en 
büyük mülkiye memurları tarafmdan Cumhuri
yet müddeiumumiliğine yazılacak müzekkere 
üzerine sulh mahkemelerince, ceza görenlerin 
cezalan kendileri celbedilmeksizin, her bir lira 
için bir gün hapsedilmesine karar verilir. 

Hapis müddeti bir ayı geçemez ve bu karar
lar temyize tâbi değildir. 

Hapsin infazında Türk ceza kanununun 19 
uncu maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 10 — Hükümetin teklifi aynen. 


