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2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14,5 

REİS — HASAN B. 

KÂTİPLER: Hamdi B. (Mersin), Haydar Rüştü B. (Denizli). 

« • » i 

REİS — Celse açılmıştır efendim; 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — 1 - XII - 1928 tarih ve 4:W numaralı ka
rarın tefsiri hakkında 3/139 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbatalarile askerî şahısların askerî makamların 
kararları aleyhine Şûrayi devlete müracaat edip 
edemeyeceklerinin tefsiri hakkında 3/470 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa encü
meni mazbatası [1] 

REİS — Bu maddenin tercihan ve müstace.en 
müzakere edilmesi hakkında bir takrir var oku
nacak. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 6 inci maddesindeki lâyiha dört 

içtimadan'beri ruznamede bulunduğundan terci
han ve müstaeelen müzakeresini teklif eylerim. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Evvelâ bunun müzakeresine başlayacağız. 
Bu tefsir talebi halinde gelmişti. Falııfc 

encümenden lâyihai kanuniye halinde Heyeti 
Celileye arzedilmektedir. 

Bu lâyilhai kanuniyenin heyeti umumiyesi 
hakkında söz açıktır. 

Söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâletinde (Zat işlerinin son 
tetkik mercii encümeni) teşkili hakkında 

kanun 

MADDE 1 — Zabitan ile askerî memurların 
terfi, tebdil, nakil, tayin, tekaütlük hakkındaki 
şikâyetlerini tetkik etmek ve mukarrerat ittihaz 
eylemek üzere Büyük erkânı harbiye reisinin 
veya onun tarafından seçilecek bir zatin reisli
ğinde bulunmak ve aslî vazifelerini de görmek 
üzere ikisi Büyük erkânı harbiye dairesi reis
lerinden diğer ikisi de Millî Müdafaa vekilliği 
daire reislerinden olmak üzere dört azalı «Zat 

[1] 331 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

işlerinin son tetkik mercii » namile bir encümen 
teşkil olunur. 

REİS — Söz isteyen yoktur, efendim. Mad
deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu encümeninin sureti teşekkü
lü Reisicumhurun tasdikına arzolunur. 

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

MADDE 3 — Birinci maddede yazılan husus
lar için zabitler ve askerî memurlar ile mütekait
ler Devlet şûrasına müracaat edemezler. 

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

MADDE 4 — (Zat işlerinin son tetkik mer
cii encümeni ) nin mukarrer . : : aleyhine ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisine müracaat olu
nur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaşlar, 
askerlik işinin hususiyeti münasebetile bu kanu
nun ehemmiyeti gayet vazihtir ve heyeti umu-
niiyesile ihtiyaca kanun çok muvafıktır. Çünkü 
askerlik denilen müessesenin kendine mahsus öy
le hususiyetleri vardır ki, onlan umumî kanunla
rın çerçevesi içine almak demek, askerlik husu
siyetinin temin ettiği menfaati haleldar etmek
tir. Bu noktai nazardandır ki, bilhassa sicilden 
dolayı vukubulan terfi, tebdil, nakil, tayin ve 
tekaüt muameleleri işinde alâkalı askerin, Şû
rayi devlete müracaat suretile mafevklerinden 
şikâyet yolunda istihsal edecekleri karar, asker
lik ruhunu ve inzibatını haleldar edeceğinden, 
bunların şikâyetleri için bir encümen teşkil et
tik. Bu encümenin adına da «Zat işleri son tet
kik mercii» dedik. Çok güzel. Tabiatile bu te
kaütlük meselesi, ancak sicilden mütevellit te
kaütlük olması lâzımgelir. Adi tekaütlük tabiî 
buna dahil değildir. Reisicumhurun tasdikına 
iktiran etmiş bir teşekkül, Erkânı harbiyei 
umumiye reisinin vücudu veya kendisinin na
mına riyaset eden şu veya bu zevattan mürek
kep sırf askerî bir heyetin, vukubulan müracaat 
üzerine yapacağı tetkikin son tetkik olması ga-
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yet doğrudur. Şûrayi devletten bunu almış ol
mamızın hikmeti, bu meselelerin aleniyet kes-
betmesindeki mahzurdan dolayı çok doğrudur. 
Halbuki kanunun 4 üncü maddesi bu noktaya 
temas eder: Zat işleri son tetkik mercii encü
meninin mukarreratı aleyhine ancak T. B. M. 
M. sine müracaat olunabilir... Gayet tabiidir. 
Hakkı haleldar olan adamlar, teşkilâtı esasiye-
nin bahşetmiş olduğu salâniyete istinaden naK-
sıziıktan dolayı şiKayet haKkı gayet tabiidir. 
Fakat burada bu şekilde bir merci olarak gös
terdiğimiz takdirde, son tetkik merciinin, zat 
işleri olmasına rağmen ittıüaz etmiş olduğu ka
rarların T. B. M. M. tarafından tetkik edilme
si demek, mevzuu tetkik olan keyfiyetin Şûra
yi devletten alınmasını mucip olan esbabın doğ
rudan doğruya yine aleniyete konması demeK-
tir. 

Bundan maada aleniyete konması meselesi, 
her vakit varittir. Mercii müracaat neresidir, 
bunun için gün nedir, usul nedir, hangi yere 
müracaat edilecektir? Bana kalırsa, teşkilâtı 
esasiye, doğrudan doğruya ferdin, haksızlığa ma
ruz kalan Kimsenin Türkiye Büyük Millet Mec
lisine müracaat haklarını Kabul etmek düsturu 
umumisine ittiba edelim. Yoksa Meclisin tem
yiz mercii imiş gibi her haksızlık iddiasında bu
lunanın hemen bir istida ile buraya müracaat et
mesi.... 

MİLLÎ MÜDAFAA E. M. M. KÂZIM Pş. (Di-
yarbekir) — Mesele öyle değil. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bendeni
zin anladığım budur. Millî Müdafaa encümeni 
mazbata muharriri Kâzım Paşadan rica ediyo
rum, dördüncü maddenin manası nedir, lütfen 
izah etsinler. 

MİLLİ MÜDAFAA E. M. M. KÂZIM Pş. (Di
yar bekir) — Efendim, her memurun müracaati, 
doğrudan doğruya kendi bulunduğu daire ne
resi ise oraya müracaat zarureti vardır. Bundan 
başka teşkilâtı esasiye kanununun maddei mah-
susası mucibince B. M. Meclisine müracaat ede
cek olursa bunu biz nasıl men edebiliriz? An
cak son tetkik merciine gitmeden buraya gel
mez diyoruz. Binaenaleyh kabulünü rica ederiz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bendeniz 
tayyı için takrir veriyorum. 

REŞÎT B. (Gazi Antep) — Efendim, zabita-
nı askeriye hakkında Millî Müdafaa vekâletince, 
zatî işleri için verilen kararların, Şûrayi devlete 
gitmemesi hakkında 451 numaralı kanunda sa
rahat vardır. Bu işler için tabiî bir merci lâzım
dır. Bu merci neresi olacaktır? Teşkilâtı esasiye 
mucibince bu merci, Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. Halbuki Refik Şevket Bey, teşkilâtı esa-
siyede ve nizamnamei dahilide böyle bir şey yok
tur, diyor. O halde bu madde tayyedilecek am
ma bu mesele için nereye gidilecektir. Bunu bize 
söylesinler. Büyük Millet Meclisini bu müraca-
atlere kapatmak mı istiyorlar? öyle ise teşkilâtı 

esasiye kanunundaki maddeyi tayyetsinler, böy
le işlere Büyük Millet Meclisinin kapısını kapat
sınlar. 

REÎS — Refik Şevket Beyin takriri vardır, 
okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen dördüncü mad

denin tayyını teklif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket 
REFİK ŞEKVET B. (Manisa) — Bendeniz 

Reşit Beye buradan bir cevap vereceğim (Kür
süye sesleri). 

REİS — Kürsüye buyurun efendim. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş

lar, meselenin nezaketini arzedebilmek için, 
yeniden söz söylemeğe lüzum yoktur. Bu, gayet 
hassas bir mevzudur. Şikâyet hakkile, istihsal 
edilen bir kararın temyiz hakkını istimal etmek 
arasında büyük bir fark vardır. Binaenaleyh 
bundan evvel dahi sureti katiyede karar veren 
Şûrayi devletin mukarreratı hakkında, bunların 
lâzımülittiba olduğunu mevzubahs ederken, es
babı mucibede, Meclisin bir merci olamayacağı, 
fakat bir şikâyet mercii olduğu yazık idi. Fakat 
arkadaşlar; her tekaüt muamelesinin fena ya
pıldığını, vaktinde yapılmadığını veya şu ve bu 
şekilde hakkının muhtel olduğunu zannedenler, 
bu son olarak en yüksek mercii askerinin verdi
ği karardan sonra Türkiye B. M. Meclisine ma
fevk merci gibi müracaat edecektir mahiyetinde 
olan bu maddeye lü^un yoktur (Gürültüler). 

Arkadaşlar, B. M. Meclisi eşhasın haksızlık
tan dolayı vuku bulan şikâyetini dahi nazarı 
dikkate alırken bundan faidei umumiye temini 
maksadını istihdaf eder. Yoksa her hangi bir 
mahkemenin, bilmem hangi komisyonun verdiği 
kararı temyizen tetkik edecek vaziyete düşmez 
ve burada ismi mevzubahs olacak şahıs hakkın
da şu veya bu şekilde karar vermek hakkımız 
olmakla beraber müracaat kapısının bu şekilde 
tayini suretile husule gelecek vaziyet, Türkiye 
B. M. Meclisini merci haline sokabilir. Biz merci 
değiliz. Temyiz mahkemesi halinde değiliz (Gü
rültüler). 

REİS — Efendim, telâş etmeyiniz. Takriri 
reye koyacağım, o zaman arzularınızı izhar ede
bilirsiniz. 

(Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Refik Şevket Beyin takriri 4 üncü 

maddenin tayyı hakkındadır, reye koyuyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi reye koyuyorum, kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına Millî Mü
dafaa vekili memurdur. 

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

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

2 -—Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, avu
katlık kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra ilâvesiyle dair 
2/74 ve Gümüşane mebusu Hasan Fehmi ve Kay
seri mebusu Sait Azmi Beylerin, af kanununa mü-
zcyyel 2/110 numaralı kanun teklifleri ve Adliye 
encümeni mazbatası [1] 

REİS — Efendim, bu teklif hakkında bir tak
rir var: 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin üçüncü maddesinin müstacelen 

ve tercihan müzakeresini rica ederim. 
Gümüşane 
H. Fehmi 

REİS — Teklifi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Avukatlık kanununa müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Avukatlık kanununun bazı 

maddelerini muaddil 708 numaralı kanunun al
tıncı maddesi hükmünce beş dava vekili bulun
mayan yerlerde dava vekilliği yapmak üzere bil-
imtihan kendilerine ruhsatname verilmiş olan
lar baro teşekkül etmeyen yerlerde dahi dava 
vekilliği yapabilirler. 

Ancak bundan sonra bu gibilere ruhsatname 
verilmez. 

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

MUVAKKAT MADDE — Memurin kanunu
nun muvakkat maddesi hükümlerine göre tasfi
ye suretile memuriyetten çıkarılmış oldukları 
halde Büyük Millet Meclisinin 12-VI-1933 
tarih ve 776 numaralı kararından evvel kendile
rine avukatlık veya dava vekilliği ruhsatnamesi 
verilmiş olanlar avukatlık veya dava vekilliği 
yapabilirler. 

Ancak bu gibilerden memuriyet vazifesini 
suiistimalden hapse mahkûm olmaları veya irti
kâp ve irtişa sebebi veya avukatlık kanununun 
ikinci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı sebep-

[1] 219 numaraalı matbua zaptın sonundadır. 

lerden birisi ile tasfiye edilmiş olanlar bu hü
kümden istifade edemezler. 

Hâkimler kanunu mucibince hâkimlikten ıs
kat edilmiş olanlar avukatlık yapamazlar. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Bu madde
nin son fıkrası zannederim ki, madde muhtevası 
muvakkat olduğu için, buraya girmemek lâzım
dır. Hâkimler kanunu mucibince, hâkimlik
ten ıskat edilmiş olanlar avukatlık yapamazlar. 
Bu, her vakit cari bir hükümdür. Bu sebeple 
bu fıkrayı ayrı bir madde halinde tesis etmek 
daha muvafıktır. 

ADLİYE E. N. RAİF B. (Trabzon) — Efen
dim, hâkimler kanunu mucibince hâkimlikten ıs
kat edilenler veya hâkimlikten çıkarılmış olan
lar hakkında kanunda ayrı ayrı hükümler vardır. 
Meselâ, müstantiklik kanununda hâkimlikten 
affedilmiş, esas kanunda hâkimlikten çıkarıl
mış tabirleri vardır ki bunların hepsi de avukat
lık yapamazlar. Bu şekilde tasfiye edilmiş olan
lar avukatlık yaparlarsa şu şekilde muamele 
olunur. Binaenaleyh biz burada, hâkimlikten ıs
kat edilmiş olanlar, avukatlık yapamazlar diye 
bu muvakkat madde dahiline bir hüküm koy
duk. Maamafih bir tertip işidir. Heyeti Umumi
ye ne şekilde kabul buyurursa o şekilde tanzimi 
mümkündür. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Efendim, vazi-
fei memuresinde iken hapse mahkûm olanlar 
muvakkat madde hükmünden istifade edemezler. 
diye son bir fıkra vardır. Tecili mücazat ka
nun mucibince cezası tecil edilenler, bundan is
tifade edecekler midir, etmeyecekler midir? 

Ad. E. Na. RAİF B. (Trabzon) — Efendim, 
tecili mücazat, tesadüfi mücrimler hakkında hâ
kimlere verilmiş olan bir salâhiyettir. Bir adamı 
muayyen bir dereceye kadar hapis cezası ile tec
ziye lâzımgelebilir. Fakat insanların içinde 
böyle cürmü daima itiyat ederek işleyen sınıf
lar vardır. Fakat hayatında itiyat şeklinde 
kendinden cürüm ika etmesi muhtemel olmayan 
insanlar tesadüfi olarak cürüm irtikâp ederlerse 
bunlar hakkında kanunu ceza, hâkime salâhiyet 
vermiş ve demiştir ki, bu gibiler mahkûm olur, 
fakat hâkim cezalarını tecil eder. ve kanunda 
muayyen müddet içinde bu adamlar buna mü
masil bir cürüm yapmazlarsa artık o cürmü iş
lememiş sayılırlar. Kanun, tecili mücazatı bu 
şekilde hâkimlere vermiştir. Eğer muayyen 
müddet içinde bu adamlar yeni bir cürüm işle
mezlerse artık o oürmü işlememiş farzedilirler. 
Tabiî böyle olunca cürmün ferî netayici de cü
rümle beraber yok farzedilir. Binaenaleyh bu 
gibiler hakkmda tecili mücazat yapılmış ve ka
nunda muayyen müddet içerisinde bir cürüm ir
tikâp etmemişlerse o gibiler tabiatile mahkûm 
edilmemiş sayılırlar, ve mahkûmlar gibi hakla
rında muamele yapılmayacaktır. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Avukatlık veya 
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dava vekâleti ruhsatnamesi almak için müracaat , 
etmiş ve ruhsatname verilmesi tekarrür etmiş, 
fakat harç resmi veremediğinden dolayı alama
mış ... Bunlar istifade etmeyecek mi? 

RAİF B. (Trabzon) — Efendim, bu tatbikat 
işidir. İzah edeyim: Büyük Millet Meclisi 776 
numaralı bir karar vermiştir. Bu karar, neşre-
dilinceye kadar ayni Meclisçe bu karar ittihaz 
edilmiş bulunduğu tarihe kadar, kendilerine 
ruhsatname verilmiş olanlar - bu maddede der
piş edilen mahkûmiyet kayitleri yoksa - avukat
lık yapabilir, diyoruz. Arkadaşım zannediyo
rum ki, şöyle diyor: Bu ruhsatname verilmiş 
olanlar kay dinden ne anlıyorsunuz? 

Ruhsatnameler bilfiil verilmek kastedilme-
miştir, zannediyorum. Tatbikat itibarile şöyle 
olması lâzımgelir: Avukatlara şu şekilde ruh
satname verilir: Kendileri bir kere baroya mü
racaat ederler. Baro bunların avukatlık şeraitini 
haiz olup olmadığını tetkik eder. Ondan sonra 
Adliye vekâletine gönderir. Adileye vekâleti 
tetkik eder, şeraiti kanuniyeyi tamam görürse 
avukatlık yapması muvafıktır, ve ondan sonra 
alâkadar olan zata beş lira harç veriniz, ruhsat-
nemenizi alınız der. Eğer bu şekilde bazıları 
müracaat etmiş ve fakat harcını vermediklerin
den dolayı ruhsatnamelerini alamamışlarsa, fa
kat arzettiğim gibi, haklarında Adliye vekâle
tinden avukatlık yapabilecekleri hakkında lâ-
zimgelen şerait tamamdır diye bir karar çık
mışsa, hulâsa bu şekilde idarî muamele dolayı-
sile ruhsatname almamış ise bu kanunun vermiş 
olduğu haklardan mahrumiyetini istilzam ettir
mez. (Güzel sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Evvelce 
tasfiye edilipte vazifeden alınanlar, bilâhare hu
susî avukatlık yapıyorlar. Meclisi Âlinin son ka
rarı, mademki, tasfinyeten çıkmışlardır, bun
lar avukatlık yapmaz diye avukatlıktan men 
edildiler. Bunlar, şimdi kabul edeceğimiz mu
vakkat madde ile tekrar avukatlık yapacaklar 
demektir. Şahıslardan bahsetmek istemem. İstan-
buldan bir zat mektup yazıyor, diyor ki, bana 
itimat edilen bir avukat bulun, işim var, takip 
etsin. Bu zat ile görüşüyor »vekâletle geliyor. 
Vekâlet ücretini alıyor, neticede dava halledili
yor, alacak ta tahsil ediliyor. Fakat zimmetine 
geçiriyor. Böyle her iki taraftan menfaat temin 
edenler de bu muvakkat maddeden istifade ede
cek. Sonra Devlete olan kazanç vergisini vermi
yor, hakkında tevkif karan çıkıyor, kabul etti
ği dava evrakını sandıklarla bırakıp kaçıyor. 
Maalesef sonra da bir vazife alıyor. Binaenaleyh 
bu muvakkat madde, bunlara yeniden bir fırsat 
verecek. Bu hususu temin edecek bir kayit ol
madığından dolayı bendeniz bu muvakkat mad
denin aleyhindeyim. 

İBRAHİM B. (İsparta) — Mahkûmiyet kay- j 
dinin miktarını anlamak isterim. Kaç ay mah- ' 

kûm olursa bir daha avukatlık yapamaz? lüt
fen izah buyursunlar? 

RAİF B. (Trabzon) — Süleyman Sırrı Bey 
arkadaşımız, bir iki avukatın vazifesini sui isti
mal ettiğinden dolayı şikâyette bulndular. Va
ziyet şudur: Tasfiye edilmiş olanlar avukatlık 
yapabilir mi, yapamazlar mı? 776 numaralı ka
rara kadar, yani bu karar Meclisi Âlice ittihaz 
buyuruluncaya kadar bu mesele ihtilaflı idi. 
Tatbikatta Adliye vekâleti, eğer tasfiye sebebi, 
muhilli haysiyet ve namus bir mahkûmiyet se
bebi değilde, yalnız aczinden ve kabiliyetsizli-
ğinden dolayı tasfiye edilmiş ise, bu gibilere 
ruhsatname vermiştir. Bilâhare Şûrayi devlet 
bundan daha ileri gitmiş ve o yolda bir karar 
vermiş, bu suretle mesele muhtelefün fih kalmış. 

Bunun üzerine, kanunun hakikî manası ta
yin edilsin diye tefsir talep olundu. Heyeti Ce-
liîe, pek haklı olarak 776 numaralı kararla de
di ki : tasfiye edilmiş olanlar, Devlete yarama-
yorlar. İsterse aczinden, isterse her hangi bir 
lake ile şaibedar olduğundan dolayı tasfiye 
edilmiş olsunlar. Devlete yaramayan, milletin 
işini de göremez, denildi. Fakat bu karar çık
tıktan sonra, bir çok adamlar mağdur kaldık
larına dair Meclisi Âlide bulunan arkadaşlara 
ayrı ayrı ve zannediyorum, müşterek surette ve 
ayrıca da Adliye vekâletine ve yüksek makam
lara müracaat ettiler ve dediler ki: biz çok 
mağdur olduk, tasfiye, sizin tasavvur ettiğiniz 
şekilde değildir, biz tasfiye edilirken bu yüz
den bazı haksızlıklar da olmuştur, biz namuslu 
adamlarız, biz tasfiyemizin refi hakkına da 
gitmedik; yeniden hâkimliğe dönmek istemiyo
ruz... Bu vaziyet, arkadaşlarımızdan Gümüşane 
mebusu Hasan Fehmi Beyin ve ondan sonra kay
seri mebusu Sait Azmi Beyin kanun teklifini 
icap ettirdi. Onda deniliyordu ki; hâkimlikten 
tasfiye edilmiş olanlar avukatlık yapabilirler. 
Ancak tasfiye sebebi irtikâp, irtişa gibi bir mah
kûmiyet üzerine olmasın. Diğerleri yapabilir
ler. Adliye vekili Beyin de huzuru ile bu iş Ad
liye encümeninde uzun uzadıya tetkik olundu. 
Bazı arkadaşlar, bu teklifin reddini istediler. 
Dediler ki, avukatlık mesleki, kemali dürüsti 
ile yapılmalıdır. Yani Cumhuriyet Hükümetinin 
avukatları da mükemmel olmalıdır. Onları, 
hâkimler derecesine çıkarmak ve lâyık olan 
adamlara bu mesleki vermek lâzımdır. Nitekim 
Meclisi Alinin son kararı da bu cümledendir. 
Fakat bütün muhalif kalan bu arkadaşların nok-
tai nazarı etrafında düşündük, taşındık ve 
neticede dedik ki ; evet, bunda çok haklısınız; 
ancak bu karar çıkıncaya kadar Adliye vekâle
tine 150 kadar avukata ruhsatname verilmiş ve 
avukat ruhsatnamesini aldıklarından dolayı, bun
lar, vazifeye başlamışlar ve dört, beş sene ka
dar devam etmişlerdir. Bunlar şimdiye kadar 

j namuskarane hareket etmişler ve bunlar için bir 
1 hak teessüs etmiş, filî bir vaziyet husule gelmiş-
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tir. Bunlar, bir çok vatandaşlardan işler almış
lardır. Başka türlü karar çıkarsa onların bu 
müesses vaziyetleri haleldar olur. Kendisine avu
katlık meslekini ittihaz eden bu adamlar hak
kında istisnaî bir muamele yapmak zarureti 
vardır. Bu da hakkı müktesep icabatrndandır, 
bunları muhafaza edelim, denildi. Adliye vekili 
Bey de münasip gördü. Bu karar çıkıncaya ka
dar kendilerine ruhsatname verilmiş olanlar va
zifelerine devam etsinler, dedik. Binaenaleyh 
yapılmış olan teklif, avukatlık meslekinin şe
refini muhafaza maksadile ve takyidi bir şekil 
kabul etmek suretile ve bu vaziyetleri ipka et
mek isteğile yapılmıştır. 

Süleyman Sim Bey arkadaşımız, bazı avu
katların emniyeti suiistimal etmekte olduklarını 
ve aldıkları işleri doğru yapamadıklarını ve bi
naenaleyh buraya bir kayit konulmasını istedi
ler. Gerek avukatlık yapanlar ve gerek bu şe
kilde emniyeti suiistimal edenler için ceza ka
nununda ve diğer kanunlarımızda ahkâmı ceza
iye vardır. Hatta avukatların baro meclisi, 
verdikleri, inbıbatî kararlarla avukatları avu
katlıktan menedebilecek kadar inzibatî cezalar 
tatbik edebilirler. 

Eğer bu şekilde bir şey varsa, şikâyet etmiş 
olsalardı, zannediyorum İd o adam her halde kur
tulmaz, cezayı sezasını bulurdu. Bu iş, tatbikat 
işidir. Buraya başka bir kayit koymaya lüzum 
yoktur. Çünkü mevzuatımızda daha şiddetli ka-
yitler vardır ve daima avukatlık şerefi mevzubahs 
olduğu zaman, Meclisi Âliniz bu noktai nazarı 
daima °-öz önünde tutarak ona göre lâzımgelen 
takyitleri vazetmektedir. Binaenaleyh, Süleyman 
Sırn Bey arkadaşımızın müsbet bir teklifi ol
madığına ve arzularının dahi eski mevzuatla 
hâsıl olmuş bulunduğuna nazaran yapılacak 
başka bir sey yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Raif 
Beyefendinin sözleri zapta geçti. Zaten mesele 
de anlaşıldı. Teklifimi geri istiyorum. 

REÎS — Pekâlâ, teklifi geri verdik. 
Hüsnü Beyin takririni okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen, muvakkat mad

denin son fıkrasının bu maddeden çıkarılarak 
ayrı bir madde halinde yazılmasını teklif ede
rim. 

îzmir 
Hüsnü 

REÎS — O fıkra şudur: « Hâkimler kanunu 
mucibince hâkimlikten ıskat edilmiş olanlar 
avukatlık yapamazlar ». Encümenin mütaleası 
nedir? 

ADLÎYE En. NAMINA RAÎF B. ( Trab
zon) — Biz de kabul ediyoruz. 

REÎS — Encümen de kabul ediyor. Takriri 
nazan dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Teklifi encümene gönderiyorum. 
ADLÎYE En. NAMINA RAÎF B. (Trab

zon ) — Muvakkat maddeden evvel, bu ftkrayı 
ikinci madde olarak koyacağız. Encümene git
mesine hacet yoktur. 

REÎS — Muvakkat maddeden evvel ikinci 
madde olarak teklif ediliyor. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Muvakkat maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. > ' 

MADDE 3 — Bu kanun hükümleri neşri/tar 
rihinden muteberdir. _ 

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

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini Adliye 
vekili yerine getirir. 

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

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

Bir takrir daha var efeidim. 
Yüksek Reisliğe 

Ruznamede yazılı 4 ve 8 numaralı lâyihaların 
müstacelen ve tercihan müzakeresini teklif ede
rim. İsparta 

Mükerrem 
REÎS — Bunlar Ziraat vekâletine ait lâyi

halardır. Müstacelen ve tercihan müzakeresi 
teklif olunuyor. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

,9 — Nebatları kontrol ve temizleme müessese
leri yapılması hakkında 1/787 numaralı kanun 
lâyihası ve Ziraat, Bütçe, ve İktisat encümenleri 
mazbataları [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). 

O halde maddelere geçilmesini kabul eden-... 
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Nebat ve hayvanlar ile mahsulâtının muayene 
ve temizleme işleri için kullanılacak fennî mü

esseselere dair kanun 

MADDE 1 — Hususî kanunlarına göre bazı 
hallerde muayene veya temizlemeğe tâbi tutula
cak nebatlar ve hayvanlar ile mahsulâtrnm mua^ 
yene ve temizleme işleri için îcra Vekilleri He
yetince tensip olunacak yerlerde fennî müessse-
seler kurmak ve işletmek üzere Ziraat bankasile 

[1] 99 numaralı matbuaya ilâve zaptın so~ 
nundadır. 
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beş yüz bin liraya kadar taahhüdata girişmeğe 
Ziraat vekili salâhiyttardır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
bir sual soracağım. 

Ziraat bankasınca yapılacak taabhüdat, bir 
kurma ve işletme için mi, yoksa yalnız karzan 
para almak için mi? 

ZİRAAT VEKÎLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Efendim, Ziraat bankasile vekâlet bir mukavele 
yapacak, Ziraat bankası bunu yaptıracak, tama-
mile işler bir hale geldikten sonra Ziraat vekâ
leti devralacaktır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
bu maddede nebatları ve hayvan mahsullerini ko
rumak için müesseseler yapılacağı ve bu müesse-
selesin yaptırılması ve işletilmesi için Ziraat 
bankasınca taahhüdata girişeceği yazılı. 

Bendeniz bunu hem müfit bulmuyorum, hem 
doğru bulmuyorum. Bir kere faydası yoktur 
diyorum. Çünkü biz, en iyi şekilde binaların ne 
suretle yapılması kabil olacağını uzun boylu bir 
eksiltme ve artırma kanunile tesbit ettik. Öyle 
zannediyorum ki, hususî müessese Devlet mü
esseseleri kayitlerinden vareste kaldığı bu şekil
de ucuz bina yaptınlamaz. Ziraat bankası her
hangi bir inşaat müessesesi değildir ki kendisi bu 
işin tekniğini bildiği için, kendisine tevdi edelim. 
Binaenalevh kurmak itibarile hic bir alâkası 
Yoktur. Ziraat bankası işletme itibarile ise 
bundan daha ziyade bibehredir. Çünkü bütün 
bu işlerin ne suretle yürümesi lâzımgeleceğini 
bilecek zevat, ziraat mütehassıslarıdır, Ziraat 
bankası memurları değildir. Bunu bu sebepten 
doğru ve müfit bulmuyorum. Çünkü Hazinei mil-
liveden çıkacak bütün paraları kontrol hususunda 
bilhassa bu son günlerde Meclisin gösterdiği te-
kavvüdü lisanı şükranla kavdederim. Eğer bu 
Ziraat bankasile yapılacak bir is telâkki edilir 
ve bizim murakabemizden hariç bırakılırsa doğ
ru olmaz. Halbuki Devlet Hazinesinden çıkacak 
bütün paraların B. M. M. nin murakabesi ve 
Divanı muhasebatın inceden inceve tetkikile çık
masını kararlar altına aldık. Binaenalevh bu 
esaslardan uzaklaşmavı istilzam edecek bir se
kil vücude getirmeyelim. Bu sebeple yalnız is
tikraza müsaade edilmesini daha doğru bulu
yorum. 

ZİRAAT V. MUHLİS B. (Kütahva) — Efen
dim: yapılacak binaların ne suretle tesis edi
leceği, ne suretle işletileceği hakkında bir sual 
soruyorlar. Doğrudana doğruya Ziraat banka
sının murakabesi altında bir fabrikası 
yaptırdık. Bizim tesis ettiğimiz plânlar dahi
linde yaptırılan bu kabîl müesseseler, hakika
ten ucuz ve mükemmel olmuştur. Bu meyanda 
silolar da vaptırıvoruz. Bunların isletilmesinde 
Ziraat bankası serbest bırakılmamıştır, tamamen 
vekâletin teknik elemanlarının eli altındadır. 

Maamafih karar, bir istikraz keyfiyetini kabul 
yolunda tecelli ederse buna itirazım yoktur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Takrir ve
riyorum. 

REİS — Takrir gelinceye kadar ikinci mad
deyi okutuyorum. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ban
ka tarafından tesisata sarfedilecek paranın öde
me müddeti ve faiz miktarı Maliye ve Ziraat ve-
killerile Ziraat bankası arasında kararlaştırılır. 
Senelik taksitler bu müesseselerin işletme hasıla
tı ve Ziraat vekâleti bütçesine her sene kona
cak tahsisat ile ödenir. 

İKTİSAT E. M. M. İSMAİL B. (Şebin Kara-
hisar) — Efendim; bu madde, birinci maddenin 
alacağı şekle bağlıdır. Hüsnü Beyin teklifi ka
bul edilirse sarf, banka tarfından değil, vekâlet 
tarafından olacaktır. Onun için müsaade buyu-
rulursa evvelâ o takrir reye arzedilsin. 

REİS — Lâviha mı yazıyorsunuz, Hüsnü Bey? 
Takrir geldi, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere mebni, birinci maddenin 

(Ziraat bankasile 500 bin liraya kadar taahhü
data girişmeğe) ibaresinin (Ziraat bankasından 
500 bin liraya kadar istikraz aktine) suretinde 
yazılmasını teklif ederim. 

îzmir 
Hüsnü 

İKTİSAT E. M. M. İSMAİL HAKKI B. (Şe
bin Karahisar) — Efendim, bendenize kalırsa bi
rinci maddenin şekli daha muvafıktır. Resmî 
dairelere ait bu gibi müessesatı iktisadî şerait 
altında çalışan bir bankanın yaptırması daha 
muvafık olur. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Banka 
yaparsa burada kürsüde kimden sual sorup, ce
vap alacağız. Banka gelipte burada bir suale ce
vap veremez. Hüsnü Beyin teklifi doğrudur. 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — Vekil Bey 
vekâletin bizzat murakabesi altında yapılacak
tır diyor. Bankada hangi vekâlete merbut ise 
tabiî o vekâlet cevap verir. (Banka bir vekâlete 
merbut değildir, sesleri). 

REİS — Efendim, takriri reye koyacağım. 
Hüsnü Bey , ( Ziraat bankasile 500 bin liraya ka
dar taahhüdata girişmek) tabiri yerine (Ziraat 
bankasından 500 bin liraya kadar istikraz aktine 
Ziraat vekili salâhiyettardır) fıkrasını teklif 
ediyor. Maddeyi bu tadil ile kabul edenler.... 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Encüme
ne veriniz. 

REİS — Niçin efendim? Fıkrayı aynen oku
duk. 

Birinci maddeyi bu tadil ile kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

( İkinci madde tekrar okundu ) 
REİS — Bu maddenin de değişmesi lâzım

dır^ Banka tarafından tesisata sarfedilecek pa-
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ra) yerine (Bankadan istikraz olunacak para) 
demek lâzımdır. 

İKTİSAT En. NAMINA İSMAİL B. (Şebin 
Karahisar) — Bu lâyihanın encümene tevdiini 
rica ediyoruz. 

REİS — Lâyihanın, bu tadilâta göre hazır
lanması için encümene iadesini kabul edenler . .. 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. Encümene ve
riyoruz. 

4 — Devlet memurları aylıklarının tevlıit ve 
teadül il hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin Ziraat vekâleti kısmında değişiklik ya yıl
masına dair J/1008, 1068 numaralı'kanun lâyiha
ları ve, Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz-
açıktır. Söz isteyen var mı? 

O halde maddelere geçilmesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti kadro cetvelinde bazı değişik
likler yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşlarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nunun ikinci maddesine bağlı cetvelin Ziraat ve
kâleti kısmında aşağıda yazılı değişiklikler ya
pılmıştır : 

A - Bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde 
derece, adet ve maaşları gösterilen memuriyet
ler ait oldukları kısımlara ilâve olunmuştur. 

B - Bu kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde 
derece, adet ve maaşları gösterilen memuriyetler 
ait oldukları kısımlardan çıkarılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
efendim? O halde maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunu yazılı reye arzediyorum. 
Efendim, ruznameye dahil olan bazı kanun 

lâyihalarının müstacelen müzakereleri hakkında 
bir teklif vardır. Fakat bu, evvelce müzakeresine 
başlanmış olan kanunun vekili aidi gelinceye 
kadar devam edebilir, gelince yine o kanunun 
müzakeresine geçilecektir. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 9, 10, 13 ve 17 nci maddelerinin 

[1] 232 numaralı matbua zaptın sonundadır. ' 
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müstacelen ve tercihan müzakeresini arzederinı 
efendim. İsparta 

Müker ı em 
REİS — Teklifi reye arzediyorum. Kabul 

edenler . . , Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
.7 —• İstanbul da yapılacak Adliye binası için 

adliye icra daireleri emrinde bulnan paralardan 
500 000 lira ödünç alınmasına dair 1/991 numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları [1]. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İstanbul Adliye binası inşası için 500 000 liraya 
kadar istikraz yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — İcra daireleri emrinde olup hu
susî kanunlarına göre müruru zamana uğraya
rak Hazineye intikal eden veya edecek olan 
paralar ile ödenmek ve ikinci maddede gösteri
len hususlara sarfolunmâk üzere beş yüz bin li
raya kadar istikraz aktine veya hesabı cari aç
tırmağa ve bu suretle ele geçecek paralan İs-
tanbulda yeniden yapılacak Adliye binası için 
Adliye vekâletince lüzum gösterilecek yer ve 
proje ve plân ve inşa ve murakabe ve tesis ve 
tefriş ve nakliye ve saire gibi masraflara tahsise 
ve bunlar için gelecek senelere sari taahhüde gi
rişmeğe Maliye vekili mezundur. 

Bu hizmetlerden artan paralar 2107 numa
ralı kanun ile verilen hapisaneler inşası tah
sisatına ilâve olunur. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Efendim, bu maddenin dördüncü satırında 
«paralarla ödenmek» dendikten sonra «ve ikin
ci maddede gösterilen hususlara sarfolunmâk» 
silinecek, «ödenmek üzere» diye devam edecek
tir. 

REİS — Tashih edilmiştir. 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — Efendim, bu 

lâyihai kanuniyeyi şayanı kabul şekle koydu
ğundan dolayı Bütçe encümenine teşekkür ede
rim. Çünkü Hükümetten gelen teklif, doğrudan 
doğruya icra dairelerindeki paralardan alına
rak yapılacağı şeklinde idi. Halbuki görülüyor 
ki, Hükümet bir istikraz yapacaktır. Bütçe en
cümeni, bu istikrazın, icra daireleri emrinde 
olup müruru zaman vukuu dolayısile Hazineye 
intikal edecek paralarla ödenmek üzere yapılma
sını akbul etmiştir ki, bunu kabul etmemek ol
maz. 

Yalnız maddede deniyor ki, «îcra daireleri 
emrinde olup hususî kanunlarına göre müruru 
zamana uğrayarak Hazineye intikal eden veya 

[1] 234 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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edecek olan paralarla ödenmek...» İcra dairele
rinden Hazineye intikal eden hiç bir para yoktur. 
İcra ve iflâs kanunundan sonra da henüz Ha
zineye intikali icap eden hiç bir para olmaması 
lâzımgelir. Eğer başka kanunlar mucibince böyle 
bir şey varsa diyeceğim yoktur. Birinci fıkra
daki, müruru zamana uğrayarak Hazineye inti
kal eden sözünün bulunmaması lâzımdır. Eden 
değil, edecek denilmelidir. Çünkü halen intikal 
etmiş yoktur. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
Esasta Hüsnü Beyefendi ile beraberiz. Bu suretle 
yazılmasındaki maksat, müruru zamana uğramış 
cüzi bir para dahi varsa onun derhal Hazineye 
intikal etmesini temindir. Yoksa hususî kanun
ların emrettiği miatta Hazineye intikal edecek
tir. Aramızda ayrılık yoktur, efendim. 

REİS — O halele maddeyi ve ikinci maddede 
gösterilen hususlara sarfolunmak fıkrasının tay-
yile reyinize a.rzediyorum. Kabul edenler . .. Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince te
min olunacak paradan her sene tedive olunacak 
kısmı bir taraftan o senenin varidat bütçesinde 
açılacak hususî bir fasla irat ve diğer taraftan 
Malive vekâleti bütçesinde açılacak hususî fasla 
tahsisat kaydolunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzeldivorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler .. . Kabul edilmiştir. 

Reylerini vermeyenler lütfen reylerini ver
sinler efendim. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

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

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

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

Bu lâyiha da yazılı reye arzedilecektir. 

(> ----- izmir liman re körfez işlerinin Ilükıhncl-
c(> idaresi lıallında 1/7,'lî numaralı l;anaa Uh/ilıa-
sı r< İktisat re Halce encümenleri maz!>al<da-
'•'Mİ 

REİS — Heveti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Söz isteyen olmadığına göre mad
delere geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Liman işlerinin Hükümetçe idaresine dair kanun 

MADDE 1 — 618 sayılı kanuna göre teşkil 
edilmiş olan liman şirketlerinden sermayesinin 
dörtte üçü veya daha fazlası Hazineye intikal 
edenlerin tasfiyesi için usulen karar almağa 

|.l] (:2.'>.r>) numaralı matbua zaptın sanandadır. 
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Maliye vekili salahiyetlidir. Tasfiye neticesinde 
bu şirketlerin haiz olduğu hak ve salâhiyetler 
ve imtiyaz mevzuunu teşkil eden hizmetler Ma
liye vekilliğine bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz 
olmak üzere teşkil edilecek idarelere devrolunur. 

j Bu limanlardaki rıhtımlar dahi Hazineye inti
kal ettikçe bu idareler tarafından isletilir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) —Madde hak
kında lütfen izahat versinler. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. — Efendim; 
esasen, liman işleri amme hizmetindedir. Bun
lar, bidayette kurulduğu zaman, her hangi bir 
iş erbabına dahi külfet tahmil etmeyecek suret
te bir şirket halinde; Hazinenin dahi iştirak 
edebileceği bir şirket halinde tesis edilmesi ten
sip edilmişti. Zamanla Hükümetin buradaki his
sesi arttı. Bu gün iki tane liman vardır ki his
seleri tamamile Hükümete intikal etmiş bulun
maktadır. Ticaret kanunu mucibince hisselerinin 
mühim bir kısmı bir şahsa intikal ettikten sonra 
o şirketin tasfiyesi lâzımdır. 

Buna istinadenclir ki Hükümet bu vaziyete 
gelmiş olanları ve gelecek olanları böylece tasfi
ye etmeyi, daha az masrafları daha iyi idare ede
bilmek için, bunu daha istifadeli bir müessese 
haline koyabilmek için salâhiyet istemektedir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Bu gün bu 
vaziyette hangi şirketler vardır? 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Şimdilik İstanbul ve İzmir şirketleri vardır. 

REİS — İzahat kâfi görüldü efendim. Başka 
söz isteyen yoktur. Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler .. . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Şirketlerin tasfiyesi neticesinde 
Devlete intikal edecek olan mallar ve paralar 
vecibelerile birlikte bu idarelere geçer. 

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

MADDE 3 — İdarelerin teşkil edeceği 1934 
malî senesi içindeki bütçe ve kadrosu ve müte-
davil sermayesi miktarı İcra Vekilleri Heyetince 
tayin ve tesbit olunur. Bu müesseseler 1935 malî 
senesinden itibaren 1660 numaralı kanun ve ze
yilleri hükümleri dairesinde mülhak bütçe ile 
idare olunur. 

Şirketlerin yeni idarelere devri münasebetile 
tanzim olunacak blânçoları ve eski kadroları 
bu idarelerin 1935 senesi bütçelerine bağlı ola
rak Büyük Meclise arzolunur. 

MÜKERREM B. (İsparta) — İdareleri teş
kil edeceği, teşkil edileceği olacaktır. 

REİS — O suretle tashih ettik. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 

sermayesi tamamen Devlete intikal etmiş olan 
bu gibi müesseselerin muhtar bir şekilde idare 
edilmesi gayet doğrudur. Onların artık şirket 
mahiyeti kalmamıştır. Birinci madde bunu te
min etmiştir. O ne kadar doğru ise bunların 
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yine ticarî mahiyetteki, işlerini, memleketin 
münakalei umumiy esini hiç bir suretle sekteye 
uğratmayacak bir şekilde işletilmesini temin 
edebilmesi de ayni surette lâzımdır. Halbuki 
üçüncü maddenin son fıkrası mülhak bütçe ile 
idare olunur diyor. Bu halde, arzettiğim nokta
nın temini mümkün müdür, encümen bunu izah 
etsin. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Efendim, ticarî mahiyeti haiz olmakla bera- i 
ber Devlet için varidat membaı teşkil eden bir 
çok müesseselerimiz vardır ki, bütçeleri Büyük 
Meclisin tasdikına arzolunarak tatbik edilmek
tedir. Bu idarenin sermayesinin % 100 ü Dev
lete aittir. Binaenaleyh bunların mülhak bütçe 
ile idare edilmesi esası encümenimizce kabul 
edilmiştir. Bu esasa göre lâzımgelen formülleri 
ve icap eden hükümleri almak için Meclisi Aliye 
müracaat her zaman mümkündür. Bu itibarla 
üçüncü maddenin kabulünü encümeniniz rica et
mektedir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bendeniz 
maddenin tadili için bir şey söylemedim. Yal
nız tatbik şekli için izahat istedim. Fakat veri
len cevap kâfi değildir. 

İnhisar idarelerinin idarî ve ticarî mahiyet
lerde olmak üzere işleri vardır. İdarî işleri büt
çe ile idare olunur, ve Meclisi Âliye arzolunur. 
Fakat ticarî işlerde blânço ile nihayet bulur. Bu i 
şekilde, yani ticarî mahiyetteki işler üzerinde 
ayrıca mütedavil sermaye ve blânço usulleri tat
bik edilecek midir, yoksa bütün hizmetler, mül
hak bütçede mi toplanacaktır? Eğer mülhak büt- i 
Çede toplanacak olursa, memleketin nakliyatı ! 
umumisine sekte vereceğinden endişe ederim. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Maddenin birinci fıkrasında bu idarelerin, 
bu müesseselerin 1935 malî senesinden itibaren 
1660 numaralı kanun hükümlerine göre mülhak 
bütçe ile idare olunur, deniyor. Bu kanun in
hisar idarelerinin sureti idarelerine aît hüküm
leri ihtiva eder. Bunlar da bu hükümlere tâbi 
olacaktır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Cevap 
şimdi oldu. 

REİS — Cevap olmuş efendim. Başka söz 
isteyen var mı? 

REMZİ B. (Sivas) — Muhterem arkadaşla- j 
n m ; şirketin hizmet mukabili aldığı paranın adı ! 
ücretti. Şimdi Hükümete geçtikten sonra bu
nun adı ne olacaktır? (Resim sesleri) Eğer re
sim olacaksa tediye edilmediği takdirde resim ji 
kabilinden olarak ne suretle alınması lâzımgele- iı 
ceğini lütfen izah etsinler. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Üçüncü ; 
maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul i 
edilmiştir. j 

ı 
MADDE 4 — Liman inhisar idarelerinin ! 

mevzuları dahilindeki hizmetlerden alınacak üc- ' 
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ret tarifeleri İktisat vekâletinin tasdiki ile meri 
olur. 

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

MUVAKKAT MADDE — Şirketlerin tasfi
yesinden evvel veya tasfiyesi sırasında şirkette 
hissedar olanların hisselerini başabaş satın al
mağa Maliye vekili salahiyetlidir. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
kılı kırk yaran Bütçe encümenimizden bir sual: 
Tasfiye esnasında bu hissedarların hisseleri ba
şabaş alınacak. Bir tasfiye demek, zararlı veya 
kârlı bir işe netice vermek demektir. Bu, ya 
kârlı veya zararlıdır. Eğer şirket zararlı ise his
sedarlara niçin başabaş verelim, bunu soruyo
rum. 

BÜTÇE En. REİSİ VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Efendim, her hangi bir şirket, ya 
iflâs edecek vaziyete düşerek veya kendi kendi
ne tasfiye yapar. Çok defa ticaret kanunu mu
cibince Hükümetin müdahalesile tasfiye olunur. 
Bu takdirde artık hissedarların tasfiyeden mü-
tehassıl parası neye vefa ediyorsa bunun alın
ması mecburidir. Halbuki bu şirkette böyle bir 
vaziyet yoktur. Bunda alâkadarların sunu taksi
ri olmaksızın Hükümete tasfiye için salâhiyet 
veriyoruz. Yani % 75 veya daha fazlası sizindir, 
% 25 veya daha noksanını siz alınız. Bunları 
tasfiye edelim. Devlet müessesesi halinde idare 
edelim diyoruz. 

BÜTÇE En. REİSİ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Amme hizmeti olduğu için. 

MÜKERREM B. (Devamla) — Böyle oldu
ğuna ve aksiyonerlerin sunu taksiri bulunmadı
ğına göre bunların bidayeten bu işe tahsis et
tikleri sermayeyi kendilerine vermeği muvafık 
bulduk. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — O halde 
amme hizmetlerinin evvelâ düşünülerek eşhası 
saliseye verilmemesi lâzımdır. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Pekâlâ. 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Şimdiden 

sonra böyle olsun. 
MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Başüstü-

ne (Gülüşmeler). 
REİS — Madde hakkında başka söz isteyen 

var mı efendim? (Hayır sesleri) Muvakkat mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. İspar
ta) — Maliye ve İktisat vekilleri olacak. 

REİS — İktisat vekili ilâve edilecek. 
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REMZİ B. (Sivas) — Sualime cevap verilme
di efendim, Tasrih edilmek lâzımdır. Alınacak 
para nedir? 

REİS — Son maddeyi daha reye koymadım. 
Remzi Bey encümenden izahat istiyor. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Ne istiyor ki 
cevap verelim. 

REİS — Remzi Bey, sualinizi tekrar ediniz, 
REMZİ B. (Sivas) — Efendim, Liman şir

ketinin, kanun meri oluncaya kadar aldığı pa
ralar ücretti. Bugün Hükümete geçiyor. Hükü
met bunları ücret namile mi, yoksa resim na-
mile mi alacaktır? Eğer resim olacaksa kanunda 
sarahaten zikredilmesi lâzımdır. 

REİS — Dördüncü madde sarahaten söylü
yor. 

REMZİ B. — Dördüncü madde yalnız alına
cak ücret tarifeleri deniyor. 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) 
— Efendim, Remzi Beyefendinin söylediklerin
den anladığıma göre, hukukî mahiyetin tesbiti-
ni istiyorlar. Halbuki hukukî mahiyetin kanun
larda tesbiti usulden değildir. Hukukî mahiyet,. 
bilâhare tatbikatta kanunun umumî ahkâmı için
den kendiliğinden zahir olur. Bu, haddi zatin
de bir inhisardır. İnhisar işletmelerinde zaten 
ücret kelimeleri resim makamındadır. Bu üc
retler için tertip edilen tarifede resim listesidir. 
Burada ücret tabirinin kullanılması, şayet mali
yet fiatının fevkinde bir para alınırsa bu para, 
resmi de ihtiva ediyor. Zaten 1660 numaralı 
kanun tatbik edilecektir. Orada alınacak para
lar hakkında kâfi izahat verilmiştir. 

REİS — Bu izahattan sonra altıncı maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesine yazılı reyleri
nizi vereceksiniz. 

Evvelki kanuna reylerini vermeyenler ver
sinler. 

7 — Afyon Karalı işar - Antalya- ve Filyos -
E regli katlarının inşasına, dair olan kanunlara 
»i-üzeyyel 1/1070 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe. encümeni mazbatası |1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz açık
tır. Söz isteyen var mı? 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

2134 ve 2214 numaralı kanunlar mucibince inşası 
mukarrer Afyon - Antalya ve Filyos - Ereğli hat
ları için 1934 malî senesi zarfında vaki olacak 
masarif karşılığı hakkında 1934 malî senesi mu-
vazenei umumiye kanununun 18 inci maddesine 

bir fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 1934 malî senesi muvazenei 

|1] ,9/.V numaralı matbua zaptın sanandadır. 

umumiye kanununun 18 inci maddesine aşağıda
ki fıkra ilâve olunmuştur: 

Ayni suretle husule gelecek paralardan Af
yon - Antalya ve Filyos - Eğerğli hatlarına 
mahsus 2134 ve 2214 numaralı kanunlara tevfi
kan yapılacak işlerin istilzam ettiği bütün mas
rafların ve istihdam edilecek memur ve müstah
demler ücretlerinin tesviyesine İcra Vekilleri 
Heyetince tahsis edilecek mebaliğ bir taraftan 
varidat bütçesine irat, diğer taraftan Nafıa büt
çesinde açılacak hususî fasıllara tahsisat olarak 
kayit ve sarfolunur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

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

Bu da yazılı reye arzedilecektir. 
Kararınız mucibince ruznamenin 17 nci mad

desine geçiyoruz. 

8 — İlk ve orta tedrisat muallimi erinin terfi 
ve lecziyecri lıukkındaki kanunun bazı maddele
rinin tadiline dair olan kanunun 1 inci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında :1/!J(>9 ve ilk ve orta 
tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyceri hakkın-
dahi kanunun 7 nci maddesinin değ işi ritme sin e 
dair 1/1018 numaralı kem un lâyihaları ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları | 1 | . 

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

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

1702 ve 1889 numaralı kanunların tadiline dair 
kanun 

MADDE 1 — İlk ve orta tedrisat muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 nu
maralı kanunun 3 üncü maddesini tadil eden 25 
temmuz 1931 tarih ve 1880 numaralı kanunun 
birinci maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edil
miştir : 

A) Orta tedrisat muallimlerinden lise ve mu
adili sınıflarında ders okutanlar haftada on beş 
ders ve iki saat müzakere, orta derecedeki sı
nıflara ders okutanlar on sekiz saat ders ve 
dört saat te müzakere ile mükellef tutulurlar. 
Ancak teşkilâtı müsait olmayan mahallerde mu
allimler bu mecburî ders ve müzakere saatlerin
den daha az miktarda ders ve müzakere saati ve-

[1J 210 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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rilmesi caizdir. Bü suretle vazife alan muallim
lere ihtisasları dahilinde olmak üzere Maarif 
mekteplerinde veya askerî mekteplerde ücret 
mukabilinde en çok altı saatlik ders daha veri
lebilir. 

Lise muallimlerine bu mecburiyet dışında, 
muvafakat ettikleri takdirde, ücret mukabilinde 
üç saatlik daha ders verilebilir. 

Muallimin kabulüne mecbur olduğu vazife
lerin her hangi birinden istinkâf etmesi esas va
zifeden istifa etmiş sayılmasını mucip olur. 

Uhdelerinde müdürlük, başmuavinlik ve mu
avinlik bulunan muallimler haftada en çok on 
iki saat ders okutmakla (Bu on iki saatte müza
kere saatleri dahildi.) mükellef tutulurlar. 

B) Orta tedrisat muallimliği evsafını haiz 
olupta meslekten muallim bulunmaması dolayı-
sile zaruret halinde orta tedrisat mekteplerinde 
muallimliğe tayin olunan memurlarla (A) fıkra
sına göre ücretli ders deruhte eden muallim
lere haftada okutacakları her ders saati için 
ayda dört liradan sekiz liraya ve her müzake
re saati için de iki liradan dört liraya kadar 
ücret verilir. Kanunî evsafı haiz olupta orta ted
risat mekteplerinde muallimlik eden mütekait
lere 10 haziran 1930 tarih ve 1702 numaralı ka
nunun birinci ve ikinci maddelerinde gösterilen 
mebde maaşı derecesi üzerinden ve maaş tahsi
satından ücret verilir. 

Maarif vekâleti lüzum gördükçe ecnebi lisa
nı muallimlikleri için kadrosunda ayırdığı maaş 
mukabilinde ecnebi tabiiyetinde bulunan lisan 
muallimi dahi kullanabilir. 

C) Muallim ve memurlara verilen ücretler
le mütekaitlerin alacakları ücretler ve ecnebi 
tabiiyetinde olan lisan muallimlerine verilecek 
maaşlar müktesep hak teşkil etmez. 

Ç) Muallimlikte yirmi beş seneyi doldur
muş olanlar rızaları olmadıkça ilâve ders ile 
mükellef tutulmazlar, yalnız müzakere vazife
sini yapmak mecburiyetindedirler. 

D) Orta tedrisat muallimleri resmî ve hu
susî mektepler ve müesseselerde haftada yirmi 
dört saaten fazla ders deruhte edemezler. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, bu 
maddenin (D) fıkrasında orta tedrisat muallim
lerinin nihayet 24 saat ders okutabilecekleri ya
zılıyor. Halbuki yukarıdaki fıkralarda yazılı 
müddetler hesap edilirse, orta mektep muallim
lerinin 28, lise muallimlerinin de 26 şar saat ders 
okutabilecekleri anlaşılıyor. Gerçi burada yalnız 
ders kastedilmiştir. Halbuki (A) fıkra
sının sonunda mektep müdürlerinin 12 saat va
zife alabilecekleri yazılıyor. Bunda müzakereler 
de dahildir. Başta, müzakereleri ders saatlerine 
dahil etmek ve maddenin sonunda müzakere sa
atlerini ders saatlerinden hariç tutmak doğru 
olmaz. 

Şimdi müzakere saatlerile beraber ders saat
leri de hesap edilirse, orta mektep muallimleri 

28 ve lise muallimleri 26 şar saat vazife göre
ceklerdir. Binaenaleyh bunu bu suretle tashih 
etmek lâzımgelir. Yine yukarıda yazıldığı gibi, 
müzakere saatleri ders saatlerine dahildir den
mesi icap eder. 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Efendim, ben böyle bir iltibasa meydan ve
rilmeyeceği zannmdayım. Müzakereler ders de
ğildir. Müzakere esnasında muallim bir şey yap
maz, sırf müzakerede bulunur. Talebenin anla
madığı bir şey varsa muallimden sorarlar. Bu su
retle muallimin orada bulunması talebeye bir fır
sat vermek içindir. Binaenaleyh böyle bir iltiba
sa mahal yoktur. Maddenin aynen kabulünü ri
ca ederim. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — (A) fıkra
sının sonunda «Uhdelerinde müdürlük, başmua
vinlik ve muavinlik bulunan muallimler haftada 
en çok 12 saat ders okutmakla ( Bu 12 saatte 
müzakere saatleri dahildir ) mükellef tutulur
lar » deniyor. Burada ders okutmak sözünü mü
zakereye de teşmil etmişsiniz. Mademki 12 saat 
ders okutmak içinde müzakere de dahildir di
yorsunuz, demek ki müzakereleri de ders telâk
ki ediyorsunuz. Tashihi lâzımdır. 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Şayet böyle bir münakaşa çıkarsa buradaki şu 
izahatım buna meydan vermemiş olur. Binaen
aleyh ibareyi değiştirmeğe mahal yoktur. 

ZİYAETTİN KARAMÜRSAL B. (İstanbul) 
— Ötedenberi mütekaiden istihdam edilipte ma
aşları kıdem ve ehliyetlerine mebni derece dere
ce artarak 50, 55, 60 liraya çıkmış mu
allimler vardır. Bunların maaşları da bu kanun 
üzerine mebde maaşına tenzil edilecek midir? 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Bunlar hakkında değişmiş hiç bir şey yoktur. 

ZİYAETTİN KARAMÜRSAL B. (İstanbul) 
— Demek bunların müktesep hakları mahfuz
dur. 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Evet mahfuzdur. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen 
yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Evvelki kanunlara rey vermeyen varsa rey
lerini versinler. Âra istihsali hitam blumuştur. 

MADDE 2 — İlk ve orta tedrisat muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 10 hazi-

! ran 1930 tarih ve 1702 numaralı kanunun 7 inci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

Orta tedrisat mektepleri müdür, başmuavin 
ve muavinlerine muallimlik maaşlarından başka 
mekteplerdeki ve pansiyonlardaki idarî vazife
lerine mukabil 1452 numaralı kanunun beşinci 
maddesine tevfikan ücret verilir. Bu ücretler 
varidatı müsait pansiyonlu mekteplerde kısmen 
umumî bütçeden, kısmen pansiyonlar tahsisa
tından, neharî mekteplerle pansiyon olmayan 
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leylî ve varidatı müsait bulunmayan pansiyonlu 
mekteplerde tamamen umumî bütçeden verilir. 
Bu ücretlere ait kadro bu kanuna bağlı cetvelde 
gösterilmiştir. 

Cetvelde gösterilen ücretler azamî olup 
mekteplerin derece ve ehemmiyetine göre Maarif 
vekilliğince tesbit olunur. 

Bu ücretlerden ne miktarının pansiyonlar 
tahsisatından verileceği her sene bütçe kanun
ları ile tesbit edilir. 

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

MUVAKKAT MADDE — 1934 malî senesi 
içinde pansiyonlarda vazife alan müdür, baş-
muavin ve muavinlere bu kanun mucibince veri
lecek makam ücretlerinin pansiyonlar tahsisa
tından verilecek kısmı 1934 malî senesi muva-
zenei umumiye kanununun 13 üncü maddesine 
bağlı (N) cetvelinde gösterilmiş olan miktar
lardır. 

REİS — Muvakkat, maddeyi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 eylül 1934 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

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

Efendim; Ruznamenin 11 ve 18 inci madde
lerindeki kanun lâyihalarının müstacelen müza
kereleri hakkında takrirler vardır. Bu takrirleri 
okutacağım: 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 11 ve 18 inci maddelerinin ter-

cihan müzakeresini arz ve teklif ederim efendim. 
İsparta 

Mükerrem 
REİS — Efendim; iki lâyihanın tercihan ve 

müstacelen müzakeresi isteniliyor. Bu teklifi 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

9 —- Muhasebei umundı/c h-antınuna tn iiz<j/!/< I 
1/824 numaralı kanun lâyihası re Divanı mulıası-
bat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları [1 | 

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

[1] 239 numaralı mulbııa -rjaplnı sununa buy 
lıdır. 

I 1050 numaralı muhasebei umumiye kanununa 
| müzeyyel kanun 
i 
j MADDE 1 — 1050 numaralı muhasebei umu-
| miye kanununun 50 nci maddesinin ikinci fık-
; rası ile 51 ve 52 nci maddeleri hükümleri ve 

48 inci madde ile mevzu istisnalar haricinde Dev-
! let namına her hangi bir taahhüde girişilmeden 
| evvel tahakkuk memurları seneleri bütçesinde 

kendi daire ve kıtası için ayrılmış tahsisat mev
cut ve kifayet edecek miktarda olup olmadı
ğını tetkik ve âmiri itaya tahriren bildirmeğe 
ve âmiri italar da bunu aramağa mecburdurlar. 
Kâfi derecede tahsisat temin edilmedikçe ta
ahhüt evrakı tanzim olunamaz ve mukaveleye 
girişilemez. 

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

MADDE 2 — Tahsisat mevcut olmadığının 
birinci madde mucibince âmiri itaya tahriren 
bildirilmemesi veya tahsisat yok iken mevcut-
muş gibi gösterilmesi sebebile her hangi bir ta
ahhüde girişilmesi halinde tahakkuk memurları 
doğrudan doğruya Hazineye karşı şahsan mesul 
tutulurlar. Tahsisat olmadığı âmiri itaya tahri
ren bildirilmesine rağmen veya âmiri itaca tah
sisat olup olmadığının araştırılmasına lüzum gö
rülmeden girişilen taahhütlerden doğan şahsî 
mesuliyet âmiri itaya racidir. Bu suretle tahsi
sat harici yapılan taahhüdat neticesinde tediyat 
vukubulmuş ise kanunen muhasibi mesule tevec
cüh eden mesuliyette âmiri ita ve tahakkuk me
murları da müşterektirler. 

Birinci fıkradaki tahakkuk memurlarile ikin
ci derece âmiri itaların ve muhasiplerin tahsisat 
haricindeki taahhüt ve tediyelerinden dolayı 
tazmin ile mesuliyetlerine Divanı muhasebatça 
hükmolunur. Tahsisat harici taahhüt birinci 
derece âmiri itanın tahrirî emrine müstenit ise 
keyfiyet Divanı muhasebatça üç aylık raporlar
la Büyük Millet Meclisine arzolunur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihindim mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ifaya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Heyeti umumiyesi 
kabul edilmiştir. 
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10 - - İdare IF< ı/etinin, Derlet memurlun a;/- i 

tıklarının terlıit ve, teadülüne dair ulan kanunu 
bağlı :i numaralı veledin Divanı muhastbuta ali 
kısmında dayişiklik j/apıhnusı haklında 2/i D nu
maralı kanun teklifi vt Bütve encümeni mazba
tası | i | . ' I 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is- | 
tüyen var mı? (Yoktur sesleri). | 

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

Divanı muhasebat kadrosu hakkında kanun 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşlarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı 
kanuna bağlı (2) numaralı cetvelin Divanı mu
hasebata ait kısmı yerine bu kanuna bağlı cet
vel konulmuştur. 

R^'İS — Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 31 temmuz 1934 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi Reisi tarafından icra olunur. 

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

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis bey, 
cetvelin başında reisi evvel, reisi sani yazılıdır. 
Bundan, divanı muhasebata ait bir kanun çıkar
dık. Onda böyle tâbirler var mıdır? | 

REİS — Okuduğunuz cetvelin mukabil sabi- | 
fesindeki cetvelde, arzunuz temin edilmiştir. I 

Kanunun heyeti umumiyesini yazılı reye ar-
zediyorum efendim. 

Bir takrir var efendim. Okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 12 nci maddesinin müstacelen 

ve tercihan müzakeresini arzederim. 
İsparta 

Mükerrem 
REİS — 12 nci maddemin tercihan ve müs

tacele a müzakeresi teklif ediliyor. Reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

/ / — Yüksek ziraat enstitüsü kanununa mü
ze)/ı/d 1/J052 numaralı hamın lıhjihası ve Zira
at ve TUH ve encümenleri mazbataları | 2 J | 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
açıktır efendim . . . Maddelere geçilmesini kabul ı 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[.1 | 24H numaralı matbua zaptın sunandadır. 
[2] 238 numaralı matbua zaptın son undadır. 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — Ankara Yüksek ziraat ens
titüsü hakkındaki 10 haziran 1933 tarih ve 2291 
numaralı kanunun 2 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Enstitü; tabiî ilimler, ziraat, veteriner 
baytar, ziraat sanatleri ve orman» namile beş 
fakülteden mürekkep akademik bir müessese
dir. Ders okutur. Kendi sahasında ilmî ve fen
nî araştırmalar yapar, reyler ve fikirler verir 
ve neşriyatta bulunur. Orman fakültesinin ihti
sas tedrisatı orman olan mıntakalarda yapılır. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Orman 
fakültesi kelimesi hakkında izahat isteriz efen
dim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim; 
bu birinci madde ile yine ecnebi bir ibareyi 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Yabancı. 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Evet, ya

bancı bir ibareyi kanunun içine koymuş olu
yoruz. O da, enstitü, tabii ilimler, ziraat, veteri
ner baytar - baytar burada ,veteriner mukabili 
konmuştur, kalkacaktır - ziraat sanatleri ve or
man namlarında beş fakülteden mürekkep... 

Veteriner fakültesi, baytar mektebi yerine 
kaim olacaktır. Yalnız bundan sonra baytarla
ra ne denecektir Fransızca mukabilinde yalnız 
veteriner yoktur. Fransızca tabiri kullanmak 
lâzımgelirse (medsen veteriner) yahut (veteri
ner doktor)... 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Hayvan he
kimi (H) ile. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Evet, ve
teriner hekim dememiz lâzım. 

Bunu mu diyeceğiz, yoksa kendimize mahsus 
olmak üzere baytarı ifade etmek için müstakil-
len veteriner mi diyeceğiz? Bunu soruyorum, 
izahat versinler. 

ZİRAAT E. N. YAŞAR B. (Aksaray) — Ve
teriner kelimesi üzerinde geçende Meclisi Âlice 
zannederim bir karar ittihaz buyurulmuştu. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Redde
dilmişti. 

YAŞAR B, (Devamla) — Arkadaşım Nuri 
Beyin izahı üzerine, Meclisi Âli, baytar muka
bili olarak, veteriner kelimesini kabul buyur 
muştu (Gürültüler). 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — İkinci müzake
resinde kabul olunmadı. 

YAŞAR B. (Devamla) — Bilhassa Refik 
Şevket Beyefendinin bir teklifi vardı. Kanu
nun tabında bu kelime tashih edilsin buyurdu
lar. Bu suretle kanunu mahsusus geldiği za
man bu kelimenin tashih edilmesi lüzumunu, 
Meclisi Âlide işaret buyurmuşlardı. Memleketi
mizde umumiyetle baytar tabiri, hayvana ba
kan nalbantlara izafe edilmiş bir kelimedir (Ha
yır, hayır sesleri). Efendim, bendeniz yaki-
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nen şahidiyim. Bir çok yerlerde usta nalbant
lara ayni zamanda hayvana bakana baytar di
yorlar. Fen adamları bundan müteessir oluyor. 
Bu yüzden baytar mektebine de rağbet azal
mıştır. Türkçe olmayan (baytar) kelimesi yeri
ne, beynelmilel kabul edilmiş... 

RASIH B. (Antalya) — Biz beynelmilel de
ğiliz. 

YAŞAR B. (Devamla) — Beynelmilel kabul 
edilmiş olan veterineri, Ziraat encümenimiz 
baytar mukabili olarak aldı. Dil cemiyetinin 
havat ilimleri kolunda, bu kelime üzerinde mü
zakere cereyan etmiş, veteriner kelimesi ka
bul edilmiştir. Meclisi Alice de bu kelimenin ka
bulünü rica ederim. 

REİS — Rey vermeyen zevat varsa lütfen 
reylerini versinler. 

NURİ B. (Maraş) — Efendim, gecen defa da 
arzetmistim, baytar kelimesi hakikî (Hayvan 
tababeti) manasını vermez. Baytar kelimesi yu
nanca (Hipiyatr) kelimesinden alınmıştır. (Hi-
pivatras) beygir tababeti demektir. Halbuki 
(Medecine veterinaire) beygir tababeti demek 
değildir; bütün hayvanların tababetidir. Arap
lar bu (Hipiyatros) kelimesini almışlar. (Bay
tar) demişlerdir. Hatta Arabistanda mevcut 
nalbant dükkânlarının üzerinde (Beyatıra) ya
zılıdır. 

O halde büyük bir ilim mevzuunu nalbantlığa 
kadar indirmek doğru değildir. Zaten Latinler, 
Angio Saksonlar, Balkanlılar, bütün dünya «Ve
teriner» kelimesini kullanmışlar ve kabul etmiş
lerdir. Bu sebeple nalbantlıkla hayvan taba
betini ayıran « Veteriner » kelimesinin kabulü 
daha doğrudur. Veteriner tababeti yerine Fran
sızlar (Medecine veterinaire) derler. Baytarla
ra da (Medecin veterinair) demektedirler. Bir 
heyeti ilmiyeyi memnun etmek noktai nazarın
dan bu. kelimenin her halde kabulünü rica 
ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bende
niz, veteriner kelimesinin reddedildiğini hatırlı
yorum, onu söyleyecektim. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Arkadaş
lar, Meclisi Âliye, ziraate, yahut baytarlığa ve 
saireye taallûk eden kanunlar geldikçe, yavaş, 
yavaş Fransızca konuşacağız. Şimdi veterineri 
kabul ettikten sonra gelecek defa (Medsen vete
riner) kelimesi de kabul olunacaktır. Le med-
sen aşa"'i. le medsein yukarı... Bu ihtilâf şundan 
çıkıyor. Ziraat hocaları, ziraat mesleki kuvvet
li bulundukça baytarlık zaif kalıyor. Baytar
lara bir ehemmiyet verilmiyor, mesele bundan 
çıkıyor. Baytar mı deyelim, medsen veteriner mi 
diyelim. 

SÜREYYA TEVFİK B. (Tokat) — Dil en
cümeni kabul etmiş. 

ZİYA GEVHER B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, Süreyya Bey rica ederim, hiddet 

buyurma, kardeşim ben yavaş yavaş söylüyo
rum. Bir baytar, yetişmiş bir fikir adamıdır. 
Bence bir, doktor, bir baytar, bir ziraatçi tama-
mile bir fikir adamıdır. Baytar demekle, bu
nun hiç bir vakit bir doktordan aşağı bir mes-
leke sahip olduğu kimsenin hatırından geçmez. 
Nuri Beyin ifadelerine bakılırsa baytarlarımız 
bu hususta çok hassastırlar, çünkü diyorlar 
ki, baytarlık beygir hekimliği değildir. Evet, 
baytarlık hiç bir vakit beygir hekimliği değil-
dr, Bir ilimdir, bakteriyolojinin en büyük kıs
mı bunların elindedir, en kuvvetli insanlar bun
ların arasından çıkmıştır. Böyle olmakla be
raber behemehal « Veteriner » kelimesinde ıs
rar doğru değildir, ileride « Metsen veteriner » 
gelecek yine bir isim .değişikliği olacak. Türk 
Milleti bütün harekâtına bütün hayatiyetine 
atla girmiştir. Böyle bir millette at hekiminin 
bulunmamasının imkânı yoktur. Ata bakana bir 
isim koymaması nasıl mümkündür? Hata şura
dadır. Baytarlarımız kendi isimlerini türkçede 
bulamamaktadırlar. 

REFİK B. (Konya) — Vekil Bey ne müta-
leadadır? 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, Büyük Mec
lise, daha geçen gün iskân kanunu konuşulur
ken, verdiğimiz bir kararı hatırlatmak için hu
zuru âlinize geldim. Dil encümeni kati kararı
nı verinceye kadar bu gün dilimizde bulunan 
sözleri değiştirmeyelim, diye Heyeti Celile karar 
verdi. Baytar kelimesi kalsın. Dil cemiyeti ku
rultayı ne karar verirse onu kabul edelim. Ri
ca ederim, bir gün bir karar, ertesi gün başka 
bir karar vermeyelim. 

NURİ B. (Maraş) — Ziya Gevher Beyefen
di arkadaşımız, baytarlığın ziraat dairesinde 
yahut heyeti umumiyesinde kıymeti pek görü
lemediğinden, yahut yükselemediğinden bah
settiler. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Bilâkis 
methettim. Aksini söyledim. Bunların içinden 
büyük irfan adamları yetişmiştir dedim. 

NURİ B. (Devamla) — Halbuki baytarlık 
memleketimizde mevcudiyetini göstermiştir ve 
Avrupa âlimleri derecesinde ilim adamları ye
tişmiştir. Ziya Gevher Beyefendinin endişesine 
mahal yoktur. 

REFİK B. (Konya) — Ziya Bey de onu söy
ledi. 

NURİ B. (Devamla) — Rüştü Bey arkadaşı
mız, Dil cemiyeti meselesinden bahsettiler. Za
ten Dil cemiyeti bu kelimeyi kabul etmiştir (Res
men değil sesleri). Arkadaşlar (üniversite, ensti 
tü) dedik, (ordinaryüs, dekan, doçent) dedik, 
(asistan) dedik, bütün bu ilim kelimelerini ka
bul ettiğimiz halde bu (veteriner) kelimesini ne
den kabul etmeyelim? Rica ederim, kabul edi
niz, bir ilim heyetini memnun edeceksiniz. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Vekil Beye
fendi ne düşünüyorlar? 
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ZİRAAT VEKİLİ MUHLÎS B. (Kütahya) — 
Efendim, Hükümet bu teklifi yaparken, baytar 
kelimesile gelmişti. Baytar kelimesinin değişti
rilmesini encümen söyledi. Hakikaten veteriner 
kelimesini bendeniz de muvafık buldum. Çünkü 
bu kelime, beynelmilel bir tabirdir, maamafih 
doğrudan doğruya Dil encümeninin kabul ede
ceği şekle bağlıdır. 

YAŞAR B. (Manisa) — Efendim, bir hususu 
tasrih etmek isterim. Yanlış anlaşılmasın. Nuri 
Beyefendi Dil cemiyetinden bahsettiler. Dil ce
miyetinin muhtelif bölükleri vardır. Hayat ilim
leri bölüğü bunu kabul etmiştir. Bunun saikı da, 
doğrudan doğruya cemiyete bu suretle müracaat 
vuku bulmuş olmasıdır. Zaten Ziraat vekâletin
den de Dil cemiyetine müracaat edilmiştir. Ha
kikaten taşrada yoklamalar yaptık, bazı yerler
de - tekrar arzediyorum - hayvana bakan nal
bantlara baytar deniyor (Gürültüler, böyle bir 
şey yok sesleri). Bunu bilen arkadaşlar vardır. 
Biz tetkikatımızla bunu anladık ve bunun üze
rine Dil cemiyetinin hayat ilimleri bölüğü, bay
tar yerine, veterineri kabul etmiştir. Fakat ce
miyet henüz kararım vermemiştir. Hakem Mecli
si Âlidir. 

ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
bir noktayı tashih etmek mecburiyetindeyim. 
Ben, sesimi işittiririm, kanaatindeyim. Fakat 
Nuri Beye isal edememişim. Ben baytarları 
medhüsena ettim, onları zemmetmedim. Nuri 
Bey aksini söylediler. Hayır efendim, baytarlar 
arasında çok yüksek insanlar vardır. Buradaki 
müesseselerde iftiharla görüyoruz, ilmin en 
yüksek kısımlarında ve beşerin hayatını kur
tarmak için çalışan ve ilme büyük hizmetler ya
pan baytar arkadaşlarımız vardır. Bunları en 
yüksek sitayişle ananz. Amma ille veteriner ol
sun diye ısrara da lüzum yoktur. Baytar keli
mesi gayet güzeldir. Ben bununla iftihar ede
rim ki, biz en yüksek insanlarımıza baytar di
yoruz. Mazbata muharriri Bey, buyurdular ki, 
köyde iyi nalbant olmazsa ona baytar derlermiş. 
(Gürültüler). Benim bildiğim aksidir. Vazifesi
ni yapmayan, vazifesinin ehli olmayan baytar
lara nalbant derler. Binaenaleyh bu kelimenin 
mukabili bulununcaya kadar, baytar olarak kal
ması daha iyidir ve bunu teklif ediyorum. 

RElS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir 
takrir var, okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, teklif ederim. 

Yozgat 
Cevdet 

REİS — Reye arzediyorum. Müzakerenin 
kifayetini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra bir kişi söylemek hakkını ha
izdir. 

İSMAİL MEMET B. (Sivas) — Efeidim, 

-1934 C : 1 
buyurdular ki köyde nalbantlara baytar derİer. 
Hayır, bu yanlıştır. Hayvanı nallayana nalbant, 
hayvana bakana seyis, hayvnı tedavi edenlere 
de baytar derler (Alkışlar). 

HASAN FEHMİ B.' (Gümüşane) — Veteri
ner kelimesini de beceremezler. 

İSMAİL MEMET B. (Devamla) — Evet vete
riner kelimesini beceremezler. 

REİS — Efendim, takrirler var. 
Yüksek Reisliğe 

(Veteriner) yerine (hayvan hekimi) tabiri
nin konulmasını teklif ederim. 

Sivas 
Remzi 

Yüksek Reisliğe 
Maddedeki veteriner tabirinin tayyını teklif 

ederim. Bolu 
İsmail Hakkı 

Yüksek Reisliğe 
Veterinerin, baytar olmasını rica ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

REİS — Efendim, takririn birisi veteriner 
tabirinin tayyini, diğeri baytar olmasını teklif 
ediyor ki bu iki takrir birdir, binaenaleyh bu 
ikisini birden reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. (Veteriner) ye
rine (Baytar) kabul edilmiştir. 

Diğer takrirlere lüzum kalmamıştır. 
Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi reye ar

zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — 2291 numaralı kanunun 27 nci 
maddesine bağlı (1) ve (2) numaralı cetveller
de gösterilen kadrolar bu kanuna bağlı (1) ve 
(2) numaralı cetvellerde gösterildiği üzere 
değiştirilmiştir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1452 numaralı 
kanuna bağlı (2) numaralı cetvelin Ziraat ve
kâleti kısmında (Yüksek orman mektebi) başlı
ğı altındaki kadro çıkarılmıştır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Ankara Yüksek 
ziraat enstitüsü 1934 malî senesi bütçe kanunu
nun 3 üncü maddesine bağlı (C) işaretli cetve
le bu kanuna bağlı (3) numaralı cetvelde gös
terilen memuriyetler ve mezkûr bütçe kanunu
nun 4 üncü maddesine bağlı (D) işaretli cetvele 
de bu kanuna bağlı (4) numaralı cetvelde gös-

I terilen müstahdemler ilâve olunmuştur. 
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REÎS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 1934 malî sene
si Ziraat vekâleti bütçesinin 712 nci memurlar 
maaşı faslından (13 120) 715 inci vilâyat müs
tahdemleri ücreti faslından (7 860) ve 746 nci 
faslın birinci Yüksek orman mektebi maddesin
den (30 000) lira ki, ceman (50 980) lira 741 inci 
fasla nakledilerek Ankara Yüksek ziraat ensti
tüsü 1934 bütçesine yardım olarak verilir ve 
umumî bütçeden yapılmış olan tediyelere ait 
senetler de nakit yerine devrolunur. 

REİS — Mütalea var mı efendim? 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 

bütçe yeni çıktı, münakale başladı, teşkilât baş
ladı. Bundan bir şey anlayamadım. 

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

MUVAKKAT MADDE 4 — 1934 malî senesi 
muvazenei umumiye kanununun 5 inci madde
sine merbut (D) cetvelinin Ziraat vekâleti kıs
mında (Yüksek orman mektebi) başlığı altın
daki kadro çıkarılmıştır. 

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

MADDE 3 — Bu kanun 29 teşrinievvel 1934 
tarihinden muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen-

1 — Başvekil İsmet Paşanın, İran Şahinşahı 
Hazretlerinin Türkiyeyi ziyaretleri münasebetile 
heyanatlan. 

Başvekil İsmet Paşa Hazretleri söz istemişler
dir. 

BAŞVEKİL İSMET Pş. (Malatya) — Muhte
rem efendiler; dost ve asil İran milletinin büyük 

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini yazılı reye ar-

zediyorum. 
Rey vermeyen arkadaşlar lütfen reylerini ver

sinler. 
Rey toplanması bitmiştir. 
Yazılı reye arzedilen lâyihaların ara netice

sini arzediyorum: 
İstanbulda yapılacak Adliye binası için ad

liye icra daireleri emrinde bulunan paralardan 
500 000 lira ödünç alınmasına dair kanuna (165) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (165) rey
le kabul edilmiştir. 

Afyon - Antalya ve Filyos - Ereğli hattının 
inşasına dair olan kanuna (177) zat rey varmiş-
tir. Binaenaleyh kanun (177) reyle kabul edil
miştir. 

Liman işlerinin Hükümetçe idaresi hakkın
daki kanuna (189) zat rey vermiştir. Binaena
leyh kanun (189) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin Ziraat vekâleti kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanuna (189) zat rey vermiştir. 
Binaenaleyh kanun (189) reyle kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat kadrosu hakkındaki kanu
na (189) zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 
(189) reyle kabul edilmiştir. 

Yüksek ziraat enstitüsü kanununun bazı mad
delerinin tadiline dair kanuna (189) zat rey 
vermiştir. Kanun lâyihası (189) reyle kabul 
edilmiştir. 

Yarım saat teneffüs etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Kapanma saati: 16,10 

Hükümdarı Şahinşah Hazretleri bir kaç günden-
beri memleketimizi misafirliklerile şereflendir
mişler dir (Şiddetli alkışlar). 

Büyük Millet Meclisine bu vesile ile memnu
niyetle ve sevinçle haber veririm ki halkımız, 
her tarafta, kendiliğinden hissiyatımızı ve iki 
millet arasındaki kardeşliğin yüksek menfaat-

»-©-« 

İ K İ N C İ G E L S E 
Açılma saati: 16,40 

REİS — Kâzım Paşa 

KÂTİPLER — Hamdi B. (Mersin), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

=1113111511151113 

REİS — Meclis açılmıştır, efendim. 

4 — BEYANAT 
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lerine vukuf ve kanaatle, muhabbet ve alâkasını I 
göstermektedir (Şiddetli alkışlar, bravo sesleri). 

Gazi Mustafa Kemal Hazretleri yeni Türkiye 
Devleti için olduğu gibi, Şahinşah Hazretleri de 
yeni İran Devletinin, istiklâl aşkım, asil hisleri
ni, çalışkanlığını temsil eden, yüksek şahsiyet
tir (Şiddetli alkışlar). | 

Halkımız her tarafta Şahinşah Hazretlerine 
taşkın muhabbetlerini gösterirken, tran milletine 
karşı muhabbetini ve ona olan itimadım göster
miş olduğu kanaatindedir. 

Arkadaşlar, komşu ve kardeş iki milletin kud
retli ve büyük reisleri zamanında îran ve Türk 
münasebatı, yerleşmiş, buhranları izale ederek, 
yeni bir devreye girmiştir. Menfaatleri ve his
leri yekdiğerine bu kadar yakın olan iki mil
let, asırlardan beri, türlü anlaşamamazlıktan ve 
türlü nifak ve fesattan, yekdiğerinden uzak 
kalmışlardı. 

İranla bir hudut meselesi vardı ki, kaç sene
lik bir mesele olduğunu şimdi size rakamla söy
lemek müşküldür. Fakat mübalâğasız söyleye
bilirim ki, yüz senedenberi süren bir hudut ihti
lâfı, iki Devlet arasmda her türlü emniyet his
lerini zehirlemiş bulunuyordu. Bu müşküle nis-
betle, az bir zamanda ve daha ihtilâfİı bir çok 
müşkülât zuhur etmişken iki milletin tabiî men
faat ve hislerini idrakteki isabetlerinde ve asıl 
müessir olarak iki milletin başında bulunan Re
islerinin istikbali gören, büyük millet menfaat
lerini gören irade ve dirayetlerile bu mesele hal
ledilmiş bulunuyor (Sürekli alkışlar). 

Ondan sonra arkadaşlar; iki milletin, iki 
Devletin hemhudut olan mmtakaları ve arazile
rinde emniyet ve asayiş müşkülâtı yekdiğerine 
karşı daima bir düşünoe tevlit ediyordu. Bir kaç 
senedenberi hudutlar civarındaki mmtakalarda 
asayişi bozmak isteyen bütün unsurlar, her iki 
tarafta gördükleri ciddî bir siyasetin kudreti 
karşısında nevmit olmuşlardır. îki memleketin 
hemhudut arazisi, asayiş itibarile ve yekdiğeri
nin saadetini isteyen hissiyat ile gittikçe diğer 
memleketlere numune olacak bir sükûnet ve bir 
çalışma havası vücude getirmektedir ( Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar; hudutlar civarındaki mmtakala-
rm, yekdiğerini severek ve yekdiğerinin hudut 
ve arazisine hürmet ederek yaşamaları, iki mil
letin bütün münasebatı üzerinde esaslı tesiri olan | 
kuvvetli bir amildir. 

Büyük hâdisenin ehemmiyetini yüksek na
zarlarınızda hakkile tecelli ettirebildisem, bu
nunla takip edilmiş olan siyasetin ve bilhassa 
milletlerimizin başında bulunan yüksek şahsi
yetlerin uzağı görmek, doğru bir siyaset takip 
etmekteki isabetlerini daha iyi tebarüz ettirmiş 
olurum, l 

Arkadaşlar, şahıslar gibi milletler arasında ! 
da her türlü siyasetin kuvvetli müessiri, sami- I 
mî emniyet ve yekdiğerine karşı saygı, takdir I 

hissidir, insanlar birbirlerini severler ve say
dıkları vakit, bütün muamelelerinde bu duygu 
nasıl müessir olursa, milletler de münasebet
lerinde birbirini sevmek ve birbirinin saadetini 
istemek duygusunu bütün siyasetlerini kurarlar. 
Bu sebeple kuracağımız ve kökleştireceğimiz 
anane bütün nesillerde kuvvetli bir itikat halini 
almalıdır. Bizim kanaat ve imanımız odur ki; 
îran ve Türk milletlerinin yekdiğerlerinin yük
sek menfaatlerini, birbirlerinin saadet ve kud
retinde aramak kanaatini bu günkü nesil ile ge
lecek nesillere, itikat halinde telkin etmeğe 
muvaffak olursak memleketimiz için saadet 
devri başlayacak demektir (Alkışlar). 

îran ve Türkiyenin iktisadî münasebetleri 
dahi her iki memleket için çok menfaat getire
cek bir faaliyet sahasıdır. 

İktisadî noktai nazarlardan yekdiğerimize 
yalan ve bir çok coğrafî ve tabiî sebeplerle bağlı 
bulunuyoruz, itimadımız kuvvetlidir ki bu ye
ni hava ve yeni devrin inkişafı esnasında, iktı-
saden dahi, her iki memleket çok müstefit 
olacaktır (İnşallah sesleri). 

Her şeyden evvel arkadaşlarımızın nazarın
da tecessüm ettirmeliyim ki, milletlerimiz ülkü 
itibarile yakın bir vaziyettedirler ve ayni devri 
geçirmektedirler. Büyük bir millî mücadele
den çıkmış olan Türk Milleti, istiklâl azmini 
ve iradesini bütün siyasetinde tutmuş olan yeni 
îran Devletinin sarfettiği gayretteki büyüklüğü 
ve asaleti kemalile takdir etmektedir (Bravo 
sesleri). 

Bundan sonra her iki memleket için kudretli 
ve müstakil bir devlet halinde ilim ve medeni
yetin bütün terakkilerini ve inkişaflarım ta
hakkuk ettirmek aziz emeldir (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Bundan başka görüyoruz ki, fikir sahasında 
ve ülkü yolunda da memleketlerimizin hayat ve 
teamülleri arasmda yakınlık ve çok benzerlik 
vardır. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; bütün bu münasebetlerin beynel
milel âlemde en ciddi bir takdire mazhar olması 
hakkımızdır. Çünkü bütün bunlar, insanlığın 
asîl hislerine, asîl fikirlerine istinat ettiği gibi 
yalnız sulh içinde milletlerimizin inkişafına hiz
met etmek gayesini takip etmektedir (Bravo 
sesleri). 

Yeni İranla yeni Türkiyenin münasebetleri, 
sulh noktai nazarından, bizim memleketlerimiz 
için olduğu kadar, komşularımız ve daha uzak 
komşularımız için de nimet sayılmalıdır. (Bra
vo sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar). 

Bu tarihî hükümlerin tesiri İranla Türkiye 
arasında şahsî kanaatlerimizce ve sizin veçhe
lerinizle sevkettiğiniz siyasetin mânası olarak 
sizin kanaatlerinizde, Iran ve Türkiye münase-
batmda yeni bir bahtiyarlık devri başlangıcı te
lâkki olunabilir. (Bravo sesleri). 
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Bu yol çok feyizli bir yoldu. Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin bu kadar büyük eserleri tahak-
huk ettirilmesinden ve bu kadar büyük bir şahsi
yeti sinesinde muhabbetle derağuş etmesi bahti-

1 — Tekirdağ mebusu Cemil Bey ve 7 arkada
şının, İran Şahinşahı Ala Ifazreti Hümayunun 
Türkiyeyi teşrifleri münasebetle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Iran Şûrayı Millisine ve İran 
Milletine kalbi muhabbetlerinin ulaştırılması hal
kında takriri. 

Yüksek Reisliğe 
tran Şahinşahî Âlâ Hazreti Hümayunun Tür-

kiyeye teşrifleri münasebetile Türk Milletinin 
hissisyatına tercüman olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin meserret ve memnuniyetlerini 
izharla kardeş tran Meclisine selâm ve kalbi 
muhabbetlerinin arzını ve tran milletine refah 
ve saadet temenniyatmda bulunduğunun tahtı 
karara alınarak Makamı Riyaset vasıtasile iblâ
ğını teklif ederiz. 

Tekirdağ Bayazıt 
Cemil Bayraktaroğu Halit ve arkadaşları 

REİS — Teklifi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Müttefikan kabul edilmiştir (Alkış
lar) . 

Ruznameye geçiyoruz. Tefsir fıkrası vardır. 

12 •— Memurin kanununun neşrinden evvel 
memuriyetten ve mebusluktan ayrılanlara mez
kûr kanunun 85 inci maddesi hükmüne tevfikan 
açık, maaşı verilmesi caiz olup olmadığının tefsiri 
hakkında 3/484 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Maliyi' encümeni mazbatası [1]. 

Tefsir fıkrası 

85 inci maddenin son fıkrası hükmü, Büyük 
Millet Meclisi birinci intihap devresinden te-
rar intihap edilmemiş olan mebuslara da, intihap 
edilmedikleri tarihten itibaren, şamildir. 

DAMAR B. (Adana) — İzahat versinler de 
anlayalım. 

MALÎYE E. R. HASAN FEHMÎ B. (Gümü-
şane) — Arkadaşlar, 85 inci maddenin son fık
rası diyor ki, yukarıda yazılı olan fıkranın hük
mü tekrar intihap edilmeyen mebuslara da şa
mildir. Yukarıda yazılı olan fıkranın hükmü de, 
mesleki memuriyet olupta, tekrar intihap edil
meyen mebuslara açık maaşı verilip verilmemesi 
hakkındadır. Bu birinci fıkra, memurlara ait 
olan açık maaşının ahkâmım ifade ediyor. Bu 
kanun, ikinci intihap devresinde çıktığı için, 
birinci intihap devresinde mebus olupta ikinci 
devrede intihap edilmeyenlere şamil midir, de-

yarlığma nail olmasından dolayı, gelecek nesiller 
sizi tebrik edecektir. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar, Bravo sesleri). 

REİS — Bir takrir var efendim. 

ğil midir? Bunda Maliye vekâleti tereddüt et
miştir. Dahiliye vekâleti Maliyeye sormuş, Ma
liye vekâleti de tefsire muhtaç olduğunu beyan 
etmiş. Bu suretle tefsiri encümenimizden isten
miştir. Encümenimiz, kanun maddesini tetkik 
ederek, ikinci intihap devresinde çıkan bu ka
nunu, birinci intihap devresinde, mesleki memu
riyet olupta tekrar intihap edilmeyen mebusla
rın, açık maaşına nail olacakları neticesine var
mıştır. Çünkü fıkrada memur olupta tekrar in
tihap edilmeyen mebuslara, mutlak surette, açık 
maaşı verilir, diyor. Bu itibarla encümenimiz, 
bu fıkrai tefsiriyeyi huzuru âlinize sevketmiş-
tir. (Kâfi sesleri). 

REİS — Tefsir fıkrasını reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İS — Muğla mebusu Nuri Beyin, nüfus ka
nununa müzeyyel 2/97 numaralı kanun t ekli fil e 
soy adı hakkında 1/558 numaralı kainin lâyi
hası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazba
taları 

REİS — Soy adı lâyihasının heyeti umumi-
yesi hakkında müzakere bitmiş ve maddelere 
geçilmişti. Birinci maddeyi okutuyorum. 

Soy adı kanunu 

MADDE 1 — Her Türk öz adından başka 
soy adı da taşımaca mecburdur. 

REFE TB. (Bursa) — Efendim, birinci mad
denin tadili hakkında bazı maruzatta buluna
cağım. 

Cumartesi günü kanun lâyihasının heyeti 
umumiyesini müzakere ederken de arzetmiştim, 
bizde soy adı esasen mevcuttur. Kendi zatî mü-
talealarıma istinaden söz söylemiş olmamak için, 
dört bes <nin evvel Ankara vilâyetinde, Nüfus 
müdürü umumisile beraber, sicilleri tetkik et
tik ve gördük ki; Ankarada gerek şehirde ve 
gerek kövlerde aile ismi mevcut olmayan ve 
tescil edilmeyen tek bir fert yoktur. Yalnız 
sonradan gelmiş olan muhacirler, falan yer 
muhaciri, filân yer muhaciri diye kaydedil
miştir. Sicillerin tetkikatından bu neticeyi al
dıktan sonra, buradan bazı aile isimleri aldım, 
gördüm ki aile isimleri meselâ, insanların her 
hangi bazı evsafından, insanların bazı nakise-
lerinden alınıyor; dağ, dere, te^e isimleri, hay
vanat ve bunların tavsifi isimleri, acaba başka 
memleketlerde aile isimleri ne mahiyettedir. Bu-[1] 244 numaralı matbua zaptın sonundad-ır. 
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nun için de diğer bir vesikadan bahsedeceğim. 
(Larus ansiklopedik) dünyaca maruf bir eser
dir, bunu açtım ve gördüm ki bizde kullanılan 
aile isimleri hemen hemen tamamile mukabili 
olarak bazı memleketlerde de mevcuttur. Son
ra bizde bu günkü nüfus kaydinin esasını teşkil 
eden, 300 tarihindeki tahrirdir. Bu tahrire 
ait olan nizamname ve talimatname de 98 ta
rihinde yapılmıştır. Bizdeki nüfus sicillerinde-
ki mevcut olan şöhret, tamamen aile ismi ola

rak kaydedilmiştir. Talimatnamede diyor ki; şöh
retten maksat familyadır. Filân oğlu filân gi
bi. Demek oluyor ki, bütün memleketlerde 
mevcut olan aile isimleri bizde de ötedenberi var
dır, kanunun tarifi veçhile tescil edilmiştir. 

Şimdi bunu bir hak ve bir vazife olarak tanı
yacak olursak, bir defa tescil edilmiş olanlar 
vardır. 

thtimal ki, büyük şehirlerde - meselâ, İs
tanbul, izmir, Bursa gibi - aile ismi mukayyet ol
mayan bir çok aile vardır. Bunun sebebi, son 
zamanlarda bir çok mahlaslar kullanılmıştır. 
Yani isim olarak kullanılması mutat olmayan bir 
takım mahlaslar konulmağa başlamıştır. 

Sonra İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde 
meslekler mütenevvidir. Bundan dolayı aile 
ismini kullanmağa lüzum kalmamıştır. Bir ma
hallede birbirine benzeven bir kaç tane isim ola
bilir. Fakat, bunlar mesleklerile birbirinden 
ayrılırlar. Meselâ bir kaç tane Memet Ali olsa, 
tahsildar Memet Ali, kunduracı Memet Ali, ber
ber Memet Ali diye birbirinden ayrılır. Bu su
retle meslekler aile isimlerinin konmasına lüzum 
bırakmamıştır. 

Sonra memuriyet hayatında aile ismi kulla
nılmaz. Tescil ettirir, hiç bir vakit resmî evrak 
üzerinde kullanmaz. Bundan dolayı terkedil
miştir, Şu halde tahminle diyebilirim ki, Türki-
yede mevcut halkm % 95 inde, muhakkak ola
rak, aile ismi vardır ve bunun % 80 i tescil edil
miştir. Bendeniz hazırladığım maddei kanu-
niyede diyorum M: Bir defa nüfus sicillâtında 
kaydedilmiş olan aile isimleri başka bir mua
meleye hacet kalmaksımızm, mecburen kulla
nılsın Resmî muamelede kullanacak, imzasın
da kullanacak. Bunlar % 85, % 90 nı teşkil eder. 
Mütebakisi, aile ismi mevcut olup ta şimdi
ye kadar tescil ettirmemiş olanlar. Bunlar da 
her hangi bir vesika ile meselâ, şöyle tapu sene
dim vardır, yahut mahkemeden şöyle ilâmım 
vardır. Burada aile ismim şöyledir der. Bu vesi
kalara istinaden nüfus dairelerinde tescil yaptı
rırlar. 

Bunun haricinde, 3 üncü kısım vardır ki, 
şimdiye kadar hiç aile ismi kullanmamış olanlar. 
Bunlar da pek cüzidir. % 3 ve 5 arasındadır. 
Onlar da doğrudan doğruya bir beyanname ya
par, o beyannameyi tasdik ettirir ve tescil etti
rirler. Bunu ifade eder surette bir tadilname 
maddesi hazırladım. Kabulünü rica ediyorum. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Arkadaşlar; huzuru âlinizde itirafa 
mecburum ki Refet Beyefendinin mukaddemesi-
le neticesi arasındaki münasebeti bir türlü anla
yamadım. Türklerin aile ismi vardır, zaten yok 
diyen yoktur, fakat kullanmıyorlar. Bu kanu
nun maddesi, Türkleri bu atlarını kullanmağa 
mecbur edecektir. Soy adı olan onu kullanacak, 
olmayan da kendine bir ad bulacaktır. Türkler 
kendi asıl atlarını unutmuşlar ve bir takım sıfat
lar kullanmışlardır. Müftizade... her kazada bir 
müftü olduğuna göre ve her müftünün yirmi 
beş sene yaşadığını farzedersek bir asırda dört 
müftü sülâlesi ve her müftünün de beşer çocuğu 
olduğunu kabul edersek, bir kazada yirmi tane 
müftüzade olacaktır. Buna mukabil şehzade, bin-
başızade, kaymakamzade, valizade diye namüte
nahi bir takım sıfatlar takarak kendi asıl isim
lerini unutmuş olanlar çoktur. Hatta sarayın 
verdiği atlan kullananlar da vardır. Bunları 
kurtarmak istiyoruz. Lütfen kanunun ilk mad
desini okuyalım: 

MADDE 1 — Her Türk öz adından başka 
soy adı da taşımağa mecburdur. 

Şimdi Refet Beyefendinin bu maddeye itiraz
ları var mıdır? 

Efendiler, böyle teşettüte uğramış memleket
ler vardır. Her memleket bunu bir kanunla tak
yit etmiştir. Fransa, Almanya hatta bizimle be
raber ilerileyen Yeni İran Milleti dahi, Şahin-
şah Pehlevî Hazretleri sayesinde, bundan altı se
ne evvelisi böyle bir kanun kabul etmiştir 
(Şiddetli alkışlar). 

Biz bu kanunla her Türke, bir soy adı taşısın 
diye Meclisten rica ediyoruz. Bu madde üze
rinde Refet Beyefendile hiç bir tefrikamız ve 
münakaşamız yoktur. Lütfen kanunu kabul bu
yurun, diğer maddelerde söyleyecekleri varsa 
söylerler. Hükümetiniz ve encümen tafsilât ve
rir (Kabul, kabul sesleri). 

REİS — İki takrir vardır, okunacaktır. 
Yüksek Reisliğe 

« Madde 1 — Her Türk öz adından başka 
nüfus sicillinde kayitli soy adını da taşımağa ve 
bunu resmî ve hususî bütün işlerinde ve imza
sında kullanmaya ve sicilde soy adı kaydi ol
mayanlar ötedenberi taşımakta oldukları soy at
larını bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı 
ay zarfında resmî vesikalar göstererek veya 
doğdukları veya en az bir senedenberi oturduk
ları mahallin belediye ve köy idarelerinden tas
dikli beyannameler vererek ve şimdiye kadar 
soy adı taşımamış olanlar da bir at takmarak 
ve bu suretle bir beyanname vererek kaydettir
meğe mecburdurlar ». 

Bu ibarenin birinci madde olarak kabulünü 
teklif eylerim. 

Bursa 
Refet 
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REİS — Diğer takrir okunacaktır. 

Yükse kReisliğe 
Birinci maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif 

ederim. 
« Bu at, yeni at alan veya değiştirenler için, 

yabancı Biç bir dilden olamaz » . 
Çanakkale 

Ziya Gevher 
NÂZIM B. (Tokat) — Efendim, Refek Bey 

arkadaşımızın teklifi diğer maddelerde vardır. 
Yani mevcut olup bu kanunla teyit edilmekte 
olan soy atlarının tescili, diğer maddelerde sa
rahatle gösterilmiştir. Tabiî okumuşlardır. 

Ziya Gevher Beyin, takririne gelince; bura
da yabancı kelime yani bu kanunun mevkii me
riyete vazından sonra isimlerini değiştirmek 
isteyenlerin, vabancı kelime kullanmamalarını 
teklif ediyor. Yabancı kelime kullanmamak ar
zusunda müttefikiz. Yalnız bu kanunu müta-
lea buyurmuşlar ve görmüşlerdir ki, kanun he
yeti umumiyesi itibarile gayet geniş tutulmuş
tur. Yani güzel bir tesistir. Memleketimizde 
zaten mevcut olupta tatbik edilmemiş olan bir 
kaydi tatbik ediyoruz. Her kesin adı vardır. 
Fakat biraz da her kesin arzusunu düşünmek 
ve her kesin arzusuna muvafık olması lâzımdır. 
Binaenaleyh kanun serbest bırakmıştır. Bunun 
diğer bir sebebi de, atlar lisandan alınacaktır. 
Fakat lisandaki kelimeler mahduttur. At bul
mak kolay değildir. Bir insan kendi menşeini 
soy olarak alabilir ve mahzur da yoktur. Bu ke
lime ecnebi midir, değil midir, gibi takyidat 
teşevvüşe meydan verir. Bunun için Adliye 
encümeni bu ciheti serbest bırakmıştır. Bunun 
kanunla takyit etmek doğru değildir. Maama-
fih hakem Heveti Aliyenizdir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Maddedeki 
(soyadı da taşımağa mecburdur) ibaresi ilk oku
nuşta Refet Beyefendinin zannına hak verdi
recek mahiyettedir. Soyadı da demek şimdiye 
kadar Hiç soyadı bulunmadığı zannını verir. 

Acaba (Soy adını da taşımağa mecburdur) 
demek bütün bu zanları toplayarak kanunun, 
maddenin ruhunu ifade etmek itibarile, daha 
muvafık olmaz mı? 

ADLÎYE E. N. NÂZIM B. (Tokat) — Şüp
hesiz, bu tarzı hareketin saikı olan vaziyet, da
ima öz adları kullanmış olmamızdır. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Arkadaş
lar; benim verdiğim takrir ruhunuzda, dima
ğınızda ve kanınızdaki bir ateşin, şekil itibarile, 
dışarıya da çıkmasına âmil olan bir takrirdir. 
Nâzım Bey arkadaşımın neden dolayı bu takri
rin bir takım karışıklıkları mucip olacağını ve 
bir lisan meselesi olduğundan güçlükleri intaç 
edeceğini söylediklerini anlamadım. Eğer lisan 
meselesi ise, önümüzde konuştuğumuz ve mensup 
olduğumuz milletin lisanı kadar geniş ve kuv
vetli bir lisan daha yoktur. Lisanın hangi saha-

I sında olursa olsun, bu lisanı istediğiniz kadar ge
nişletebilirsiniz. isterim ki, mazbata muharriri 
Bey de buna iştirak etsinler. Ben diyorum ki, 
eğer mevcut isim yoksa ve yeni bir at almak 
istiyorsanız, Alpağuz dersiniz. Benim adım bu 
olacaktır (Alkışlar). Yeni ad alan veya adını 
değiştirmek için müracaat edenler, yabancı hiç 
bir kelime kullanamasınlar. Ben Alp adını al
mak isterken, behemehal diğer bir lisandan isim 
almak mecburiyetinde mi kalayım? 

Mademki bir hareket var, bu harekete mil
letimizi sevketmek lâzımdır. Mektepte Türkçe 
okutursanız, ismimize behemehal Türkçe bir isim 
ilâve etmek lâzımdır. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Efendim, Deminki maruzatımda ve Refet Beye
fendi de beyanatlarında Meclise arzettiler ki, 
Türklerin elyevm bir takım aile isimleri vardır. 
Bunlar mahiyet ve kaide itibarile bazan Türkçe 
lisanı haricindedirler. Bayraktar, Sancaktar, Ser
dar, Saraçoğlu, şu ve bu isimler ya bir sanatın 
verdiği veyahut er meydanında kazanılmış isim
lerdir. Bunlara ecnebi dersek, ya Türkçemize 
çevirmek lâzım, yahut kullanmamak lâzım. Bu 
bir. ikincisi bazı ecnebi kelimeler varsa yeri 4 
üncü maddedir. Oraya geleceğimiz vakit Ziya 
Gevher Bey arkadaşımızın mütalealan müzakere 
olunur. Yeri burası değildir. Bu bir hükümdür, 
her Türk öz adile beraber soy adını da kullan
mağa mecburdur. Hakkı Tarık Beyin takriri ye
rindedir, bendeniz kabul ediyorum. Tahmin edi
yorum ki, encümen de kabul eder. Meclisi Âli 
lütfen kabul buyurursa mesele kalmaz. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
takririmi Dahiliye vekili Beyefendi duymadılar. 
Ben Saracoğlunun veyahut Serdaroğlunun de
ğiştirilmesini söylemedim. Ben diyorum ki, ye
niden isim almak isteyenler veya değiştirecek
ler (Dördüncü maddede sesleri") ben bu madde
de teklif ediyorum, behemehal Türkçe kullana
caklardır. Çünkü diyorum ki, maddede her Türk 
öz adından başka soy adı da taşımağa mecbur
dur. Bu nasıl olmalıdır? Türkçe olmalıdır. (Bra
vo sesleri). Bunun yeri burasıdır. Ben soy adı
nın Türkçe olmasını istiyorum. Kimsenin adını 
değiştirin demedim. Açık söyliyeyim, ben kendi 
adımı değiştireceğim, Türkçe yapacağım. (Alkış
lar). 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

Efendim, Ziya Gevher Beyefendinin takririne 
saik olan ruha zannediyorum ki, esas itibarile iş
tirak etmeyecek arkadaş yoktur. Fakat arkada
şımızın bu teklifi üçüncü maddede olmak lâzım
dır. Birinci madde herkesin, bir soy adı taşımak 
mecburiyetini kaydediyor. Türkçe mi olacaktır, 
şu mu, bu mu olacaktır. Bu, üçüncü maddeye 
müteallik bir şeydir. Binaenaleyh Ziya Gevher 
Beyefendiden rica ederiz, bu teklifini üçüncü 
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maddenin müzakeresi sırasında versinler, bu 
madde kabul edilerek geçsin. 

ZÎYA GEVHER B. (Çanakkale) — Eğer ar
kadaşlar ve Dahliye vekili bey üçüncü maddeye 
konmasını kabul ederlerse üçüncü maddede ol
sun. 

REİS — Arkadaşlar mevzubahs değildir. Tak
rir sizindir. Burada mı, üçüncü maddede mi? 

ZÎYA GEVHER B. (Çanakkale) — O halde 
bu maddede reye konmasını istiyorum. 

REİS — Evvelâ Refet Beyin takririni reye 

koyacağım. Nazan dikkate alanlar . . . Almayan
la r . . . Nazan dikkate alınmamıştır. 

Ziya Gevher Beyin teklifini nazarı dikkate 
alanlar . . . Almayanlar... Alınmadı. 

Maddeyi aynen reye koyuyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Aynen kabul edilmiştir. 
Yalnız (adı da) yerine (adını da) olacaktır. 

Bugün müzakeremiz bitmiştir. Meclis perşem
be günü saat 15 te toplanacaktır. 

Kapanma saati: 17,20 

mm^< 

İstanbıılda yapılacak Adliye binası için Adliye icra daireleri emrinde bulunan 
paralardan 500 00ü lira ödünç alınmasına dair kanım layihasına 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Molla oğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Eşref B. 
Rasim Serataıroğlu B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aza adedi 
Reye iştirak 

Kabul 
edenler 
edenler 

1 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
M ünhaller 

317 
165 
165 

0 
0 

152 
0 

/ Kabul edenler J 

Balıkesir 
tfnvcr B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 

Memet Cav i t B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsnıdl 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. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Emin Aslan B. 
Kfaydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Eftzis 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

- 2 2 5 -
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Öümüşane 

Edip Servet B. 
Şevket B, 

İstanbul 
AliB. 
Ali Rana B. 
Halil Etem 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. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

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

Kars 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Muhtar B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Sırrı 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. 

Manisa 
Hikmet B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Turgut B. 
M ar aş 

Nuri B. 
Mardin 

Ali Rıza B. 
Mersin 

Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Ordu 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB . 
Atıf B. 
E s a t B . ••'•$ 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hullri B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
tsmail Memet B. 
Rasim B. 

Remzi 8 . 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

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

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

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Oevdet B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V.) 

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

Amasya 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

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

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. Â.) 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

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

- 2 2 6 
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Burdur 

Halit B. 
Bursa 

Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 
Refet B. (R. V.) 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
îsmet B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Şevket B. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi B. 
Hakâri 

İbrahim B. 
îçel 

timin B. 
Hakkı B. 

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

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Ham^i B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Afuhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazrm B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Rçşit Saffet B. 
Sırn B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kânı B. 
Memet Sabri B. 
Yakup Kadri B. 

M araş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
m 

Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (î. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Nuri B. 
Yunus Nadi B 

Muş 
Kıhcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Me
zun) 

Faik B. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. 

Ordu 
Ahm^t Ihs?n B. 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus 
Ruşeni B. 

Siirt 
Mahmut B. 

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

Stvaş 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

ürfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 
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Afyon - Antalya ve FiİyoS - .Ereğli hattının inşasına dair olan kanuna 
verijen re>*\er in neticesi 

( Kanun kabul edilmşitir ) 

Adana 
Ömer Resul B. 

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

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Rasiım Serataroğlu B. 
Rıfat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Menıet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

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

Bayazıt 
ihsan B. 

Bilecik 
îbrahim B s 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
177 
177 

0 
0 

140 
0 

/ Kabul edenler ] 

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. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
ibrahim B.
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
îsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Riza B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. ^ 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Al iB . 
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. 
Saraçoğlu Şükrü B. ^ 

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

Kars 
Ömer Kâmil B. 

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

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

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

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 

2 2 8 -
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Tevfik Fikret B. 
Kütahya 

Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Dr. Asım B. 

Etem B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil HulM B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 
Nâzım B. 

Resai 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. 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

I Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B, 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 

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

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 

Aydın 
Abidin B. 

Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

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

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekai B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
FaikB. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Azız Samih B. 

Saffet B. 
Erzurum 

Asım B. 
Aziz B. 
Naf i Atuf Bs 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Şevket B, 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 

^ 2 2 9 -
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Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimeoz B. 

izmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade TTamdi B. 

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

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Lûtfi Müfit B. 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

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

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

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hanm B. 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Muş 
Kıhcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

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

Ordu 
Ali Canip B. 

Hasan Cavit B. 
Samsun 

Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 
Kuşeni B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

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

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

=111=111=111=111= 

Liman işlerinin Hükümetçe idaresine «lair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

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

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 189 

Kabul edenler : 189 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 128 
Münhaller : 0 

/ Kabul edenler ] 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz Bs 

Ankara 
Hasan Yakup B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B . 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

- 2 3 0 -
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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 
Bayraktaroğlu Halit B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

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

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rıfat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum. 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Nabi Riza B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali 
Ali Üana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa "Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 

Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali R. 
Kem «ilettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ah m ot Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tovfils Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B . 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B . 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Anm-it îhsan B. 
Hamdi B. 
îsınaii B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
ZüMü B. 

Siirt 
Halil H u M B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

- 2 3 1 -



Mustafa Vasfı Ö, 
Nâzmı B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 

İ : 70 
Nebizade Hamdi B 
Raif B. 
Süleyman Srrn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 

18 -Ö-1934 ti : 2 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B,. 

Yozgat 
Ahmet, Cevdet B. 

Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 

/ Reye iştirak etv.ıeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V.) 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
AJımet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şalrir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Numan B. 

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

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

Bayazıt 
İhsan B. 
ÜbeyduUah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B . 

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

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 

Emin Fikri B. 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B9 

Çanktn 
Mustafa Abdülhalik 

Çorum 
Bekir Karameınet B„ 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

Diyarbokir 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

E elime 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz ' 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antap 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Şevket B, 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
AkçuraoğJ.u Yusuf B. 
(Mezun) 
Ah/met Hamdı B. (Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V,.) 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) ' 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. / 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun)) 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Dr. Suat B. 
Halil B. / 
Muhtar B. 

Kırklareli ( 
Dr. Fuat B. ' 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B 

Konya 
Naim Hazim B. 
Tahsin B. 

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

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. Vs) 

I Mahmut Nedim B. 
Manisa 

Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 
NuriB. 

Mardin 
î îrfan Ferit B. (1. A.) 

(Mezun) 
Mersin 

Ferit Celâl B. 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni B. 
Muş 

Kılıeoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet VefikB 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ali Canip B. 

Vdze 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacryunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B . 

— 2 3 2 -
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Mahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtü B. 
Sivas 

Necmettin Sadık B. 
Ziyaettin B. 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Hasan Yakup B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Rasih B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Basit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
FaikB. <7V 

Trabzon 
Paniş B, 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın -' 
Adnan B. ' 
Fuat ŞahİD B. \ 

Balıkesir 
"nver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Btçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

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

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 

• 1 9 3 4 C : 2 
Fatin B. 
Hasan B. (R. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf Bs 

Yahya Kemal B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B 
FuatB. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi AnUp 
Reşit B. 
Şahin B. 

»>e« 

Devle t m e m u r l a r ı a y l ı k l a r ı n ı n tevhi t ve t e a d ü l ü h a k k ı n d a k i k a n u n a bağ l 
2 n u m a r a l ı c e t v e l i n Z i r aa t vekâ le t i k ı s m ı n d a değiş ikl ik y a p ı l m a s ı n a d a i r 

k a n u n a ve r i l en r e y l e r i n ne t ices i 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 189 

Kabul edenler : 180 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 128 
Münhal ler : o 

/Kabul edenler] 
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Giresun 

Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali B. 
Ali Bana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
îbrahim B. 
Mükorrem B. 

Kars 
Faik B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 
Vuct B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AİİB. 
Kemfjlettin B. 
Ragıp B. 
Salâh attın B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lf lfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
îbrahim B. 
Naşit Hakkr B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât, Tl âsim B 
Vasıf B. 

Manisa 
OsT.ıan B. 

Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fıkı i B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan P>. 
Hamdi B. 
îsrrmii B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Dr. Asrm B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Yusuf Kemal B. 
Stvas 

ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadrı Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
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. 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 

/Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V. ) 
izzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazi fi Şerif 
Numan B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B, 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ismail Hakkı B. 

Kâzım Pş. (M. R.) 
B. Bay azıt 

thsan B. 
Übeydullah B 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 

- 2 3 4 -
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Falih Rıfltı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
îsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B, 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Oazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Şevket B. 

Oumüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
M eni e t Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Memet Nazif B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

I Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B, 
Sim B. ^ f 

Konya 
Naim Hazim B. 
Tahsin B. 

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

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 

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

Maras 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (t. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Kıiıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezuı 

I Faik B. 
G a l i p B •-'<•'\ 

| Ordu 
I .Mi Canip B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacryunus B. 
Ruşeni Bs 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

I Recep Zühtü B. 
Sıvat 

Necmettin Sadık B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Yasfı Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Trabzon 
üaniş B. 
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. 

) Rifat B. 

«•» 
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Divanı ınuhaselml Kadrosu hakUımlaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

Adana 
Ali Münif B, 
Hilmi B. 

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

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

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz Bs 

Ankara 
Hasan Yakup B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rıfat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

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

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal! er 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
317 
189 
189 

0 
0 

128 
0 

/ Kabul edenler J 

Vasfi Memet B. J 
Bayaztt 

Bayraktaroğlu Halit B. 
Bilecik 

ibrahim Bs 
Bolu 

Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
EsatB. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
NaciPş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf Bs 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Zeki Mesut B. 
Edirne 

Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Hasan Talisin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Ilışan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali B. 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 

Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
J.Irıstafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Muhittir. Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalottin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
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Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B, 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ilalit B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Tîize 
Akif B. 

AHB. 
AtıfB. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Eteni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

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

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadrı Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cel Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Mustafa Vasfı B. 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
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. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V.) 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 

Aydtn 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

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

Bayaztt 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çanktrt 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karnmemct B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Saffet B. 
Erzurum 

Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B, 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
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Dr. Refik B. (V.) 
I [asan Vasıf B. 
Hayrullah B. 

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

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Memet, Nazif B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Lûtfi Müfit B. 
Kocaeli 

ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
SırrıB. 

Konya 
Naim Hazım B. 
Tahsin B. 

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

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

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

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
trfau Ferit B. (î. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

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

Ordu 
Ali Canip B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Mahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtü B. 
Stvas 

Necmettin Sadık B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Kardhisar 
VasfiRaşit B. 

Tekirdağ 
Cemil Bf 
Faik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Hasan B. (R. V.) 

Vrfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahır B. 
Halil B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Yi ıksrk z i raa t enist i tüsti kamıntııı i ı ı ı bazı madde l e r i n in tadi l ine da i r k a m ı n a 
ve r i l en r e y l e r i n net icesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Aza âdedi : 317 
Reye iştirak edenler : 180 

Kabul edenler : 189 
Reddedenler : o 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 128 

Münhaller : 0 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Kardhisar 
Akosmanzade îzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Mollaoğlu Cemal B. 
Aksaray 

Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 

/ Ketimi edenler J 

İsmail Hakkı B. 
Nafiz B, 

Ankara 
Hasan Yakup B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Artvin 
İsım B. 
Memet Ali B 
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Aydtn 
Abidin B. 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

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

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 

BÜecik 
İbrahim B. 

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

Bursa 
Bakteriyolok Refte B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 
Talât B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Nabi Rıza B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut Bâ 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Ha^a Tarık B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
AliB. 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

/««tir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbraJhâm B. 

Mükerrem B. 
Kars 

Faik B. i 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B, 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Naşit Hakiki B. 
Ömer Davut B. 

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

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

M araş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Rçşit B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

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

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksada B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

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

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamda B. 

I : 7 0 

Raif B. 
Süleyman Sırrı B 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B 
Refet B. 

48-6-1934 C : 2 
Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
izzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazİfi Şerif B. 
Numan B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B, 
Tahsin B. 

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

Bayaztt 
ihsan B. 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 

Emin Fikri B. 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya R 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V., 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Memet Nazi f B 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazini B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
S i m B. 

Konya 
Naim Hazim B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Memet B. 

Muhlis B. (V.) 
Recep B. T 

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

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

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
îrfan Ferit B. (1. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

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

Ordu 
Ali Canip B. 

Bize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 
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Sinop 
Recep Zühtü 8. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

İ : 70 
Tekirdağ 

Cemil Bâ 
Faik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 

1 9 3 4 G : 2 
Hasan B. (R. V.) 

Vrfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
YaJıya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 
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Sıra NQ 231 
I-XII-1928 tarih ve 457 numaralı kararın tefsiri hakkında 
3/139 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Adliye 
encümenleri mazbatalarile askerî şahısların askerî makam
ların kararları aleyhine Şûrayi devlete müracaat edip ede
meyeceklerinin tefsiri hakkında 3/470 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

1 - XII . 1928 tarih ve 457 numaralı kararın tefsiri hakkmda 3/139 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 16-11 -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/345 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Sicilline göre tekaüt edilen bir zabitin Şûrayi devlete dava açması üzerine 457 numaralı B. M. 
Meclisi kararının tefsirine lüzum görüldüğü M. M. vekâletinin sureti merbut 13-11-932 tarihli 
ve 3414 numaralı tezkeresinde bildirilmektedir. 

Keyfiyetin tetkikile neticesinin işarına müsaade buyuruknasını rica ederim efendim, 
Başvekil 
İsmet 

M. M. vekâletinin 3414 ve 13 - Tl -1932 tarihli tezkeresi sureti 

Başvekâleti celileye 

Sicillen tekaüt edilen bir zabitin Şûrayi devlete dava ikame etmesi üzerine Şûrayi devletçe 
tetkik edilmek üzere mumaileyhin sicilli talep edilmiş ve 457 numaralı teşriî karara müsteniden 
sicil gönderilmemiştir. Şûrayi devlet reisliğinden Başvekâleti celileye yazılan tezkerede 457 nu
maralı teşriî kararın terfi hususatma dair olduğu, tekaüt edilmiş bir zabitin sicilline tevfiki mu
amele edilmediğine mütedair olarak ikame eylediği davanın Şûrayi devletçe rüyeti lâznngeleceği 
dermeyen edilmiş ve Başvekâleti celileden B. E. H. reisliğine yazılan tezkere üzerine key
fiyet Âli askerî şûrada tezekkür edilerek askerî şahısların Şûrayi devlete müracaatleri askerî 
esasata muvafık olmadığı, yalnız sicillen tekaüt edilerek ordu saflarından harice çıkmış olanların 
Şûrayi devlete dava ikame etmeleri halinde sicillin bir memuru mahsus tarafından Şûrayi dev
lete götürülüp ibraz ve izah edilmesinde mahzur bulunmadığı mütalea edilmiştir. Gerek vekâlet 
ve gerek Şûrayi devletçe olveçhile tatbik edilmek üzere keyfiyet hakkında tefsir ka ran ittihaz Du
yurulması için B. İM. M. ne arz ve iblâğma müsaade buyurulması maruzdur efendim. 



— 2 _ 
Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 28 
Esas No. 3/139 

21-V-1932 

Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisinin 457 numaralı kararının tefsirini isteyen Millî Müdafaa vekâletinin 
Başvekâlete takdim ettiği tezkeresi üzerine müzakere edilmek üzere encümenimize havale buyurul-
muş olduğundan bu tezkerenin tetkik ve müzakeresine başlanmış, ordunun disiplini üzerinde mü
essir ve sırf askerî mahiyeti haiz muamelât ve nıukarreratm, Şûrayi devlet kanununun 19 uncu 
maddesinin (A) fıkrasındaki idarî mukarrerattan sayılamayacağı kanaati hâsıl olmakla 457 numa
ralı kararın tefsirine lüzum görülmemiştir. Bu tribi askerî mukarrerat aleyhine itiraz için askerî, bir 
tetkik mercii ihdasında faide melhuz olup olmadığı Millî Müdafaa encümeninin tetkik ve takdirine 
bırakılmıştır. Havalesi mucibince Adliye ve Millî Müdafaa encümenlerine tevdi olunur. 

Da. En. Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 
Aza 

Çanakkale 
Şükrü 

R. V. 
Tekirdağ 
M. Faik 
Aza 
Kars 

Baha Tali 

M. M. 
Malatya 
Muttalip 
Aza 
Ordu 
îsmail 

Kâtip 
Muş 

H. Reşit 

Aza 
Rize 

Esat 

Aza 
Amasya 

Esat 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No- 33 
Esas No. 3/139 

17 -V -1934 

Yüksek Reisliğe 

Sicilline göre tekaüde sevkedilen bir zabitin Şûrayi devlete idarî dava açması ve Şûranın si
cilli istemesi üzerine 457 numaralı Büyük Millet Meclisi kararının tefsirine dair Başvekâletin 
16 - II - 1932 tarih ve 6/345 numaralı tezkeresile İra bapta Dahiliye encümenince tanzim olunan 
mazbata encümenimizce tetkik ve müzakere edildi: 

457 numaralı karar cidali milliye iştirak edip muhtelif cephelerde veya dahilî isyanların itfa
sında bilfiil hizmet ederek fevkalâde yararlık gösterenlerin takdirname veya bir derece terfi su
reti! e taltiflerine ve bunları idare eden Müdafaai hukuk reisi ve azalarile mücahit ve ınücahidelere 
istiklâl madalyası itasına dair olan 400 numaralı kanuna müteallik bir karar olup sicille göre teka
üde sevkedilenlere kabili tatbik görülmemiştir. Zabitlerin sicille göre terfi ve tekaütlükleri hak
kındaki muamelâtın idarî dava şeklinde Şûrayı devletçe tetkiki askerî inzibat noktai nazarından 
mahzurdan salim değildir. Sicille göre terfi ve tekaüt edilme gibi askerî muamelelerin gerek 
Şûrayi devlette tetkikine mâni olacak gerek kendi teşkilâtı içinde bir tetkik mercii ihdas edecek 
yeni bir tesis lüzumu derkârdır. 

Havalesi mucibince Millî Müdafaa encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 

Aza Aza Aza 
Kocaeli Konya Balıkesir 
Bagıp Ş. Swn Vasfi 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

Münir 

M. M. 
Kocaeli 

Salahattin 

Kâtip 
Trabzon 

Baif 

Aza 
Antalya 
Haydar 
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Askerî şahısların, askerî makamların kararlan aleyhine Şûrayı devlete müracaat edip edeme

yeceklerinin tefsiri hakkında 3/470 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T. G. 
Başvekâlet 19 - 7 -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: î/1526 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî şahısların terfi, tebdil, nakil ve tayinleri gibi askerî makamların kararları aleyhine Şû-
rayi devlete müracaat edip edemeyeceklerinin tefsiri hakkmda Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan 
13-III-1934 tarih ve 110294 sayılı tezkere ile bu hususta Şûrayi devlet reisliğinden gönderilen 
Tanzimat dairesile heyeti umumiye mazbataları suretleri yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

îşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Millî Müdafaa vekilliğinin 110294 sayılı ve 13 - III -1934 sayılı tezkeresi suretidir. 

Başvekâlet Yüksek makamına 

Askerliğin esaslarından biri ve en mühimmi pürüzsüz bir itaat olduğu malûmdur. En mükem
mel vesaiti harbiye ile mücehhez ordular dahi ancak bu esası muhafaza etmekle hedeflerine vâsıl ola
bilirler. İtaat âmirlere tam bir emniyet ve itimadı istilzam eder. İtaat, emniyet ve itimat esas
larını, en küçük mikyasta dahi olsa, sarsabilecek esbap ve avamilin orduya girmesi daima zararlı 
olmuştur. Ordu mensuplarından her birinin itaat vazifesine mukabil şahsî haklarını muhafaza 
için müteselsilen âmirlerine müracaat ve şikâyet haklan da vardır. Şikâyeti olan her âmir onu 
tetkika ve kanunî icaplarını yerine getirmeğe mecburdur. Hakkı ihkak edilemediğine kani olan 
müşteki daha mafevk âmire ve bu suretle en yüksek askerî makama kadar şikâyet hakkını mu
hafaza eder. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 40 mcı maddesi mucibince Başkumandanlık Büyük Millet Mecli
sinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç olduğundan müşteki nihayet Büyük Millet Meclisine de 
müracaat edebilir. Netekim bu yolda müracaatler vaki olmakta ve Büyük Millet Meclisinin Ar
zuhal encümeni tarafından tetkik olunmakta ve Büyük Meclisçe nihaî kararlara raptedilmek
tedir. 

Ordu mensupları için esasen takip olunacak yol bu iken bunu terkederek Şûrayi devlete mü
racaat edenler de vardır. Meselâ tayin olundukları yerlere gitmek istemeyen veya terfi edeme
yenlerin de Şûrayi devlete müracaat ederek makamatı askeriye aleyhine idarî dava açtıkları 
ve bu davaların rüyet edildiği vakidir. Bu hâdiseler ordunun yukarıdanberi arzedilen en mü
him esaslarını sarsıntıya uğratabilecek ihtilâtlar da vücude getirmek istidadındadır. Şûrayi dev
lete vukubulan bu müracaatler teşkilâtı esasiye kanununun 51 inci maddesinde (idarî dava ve 
ihtilâfların hallinin Şûrayi devlete ait olduğuna dair) bir hüküm mevcut olmasından ve Şûrayi 
devlet kanununda da bu esası ta&il eden ahkâmdan ileri gelmektedir. Lâkin ordu camiasında 
vazife almış askerî şahıslardan birinin askerî makamat tarafından vazife icabı ittihaz edilmiş as
kerî bir karar veya emir aleyhine kendi hakkı ihlâl edildiğinden bahisle vaki olacak şikâyeti
nin mercii mera/tip silsilesine tebaan yalnız mafevkleri olmak lâzımgeldiği cihetle askerî eşhasın 
idarî dava açmak için Devlet şûrasına müraeaatleri ancak askerî makamattan başka makamatla 
mülkiye devairinden çıkan mukarr erattan ve ordunun zaptu raptını alâkadar etmeyen maaş 
veya harcırah tediyesi ve avans mahsupları gibi hesap işlerinden şikâyet sadedinde vaki olabileceği 
ve terfi ve tebdil, nakil ve tayin gibi doğrudan doğruya askerî mafevklerin kararlarını alâkadar 
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eden zat işlerinden dolayı vukubulaeak hak mutalebelerile şikâyetlerin işbu idarî davalar maz
mununun şümulüne dahil olmadığı ve Büyük Millet Meclisinin 457 numaralı karan dahi bu nok
tayı teyit ettiği mütalea edilmektedir. 

Tekaüt, istifa ve terhis suretlerile ordudan ayrılmış ve askerî şahıs olmaktan çıkmış olan 
eşhasa gelince bunların hatta tekaütlerine sebep olan muamelât ve mukarrerat aleyhine Devlet 
şûrasına idarî dava açmalarında askerî inzibat noktasından bir mahzur görülmemektedir. 

Keyfiyetin tetkikile Büyük Millet Meclisince bir karara raptı Âli askerî şûrada tezekkür edil
miştir efendim. I, 

Şûrayı devlet tanzimat dairesinin 13 esas 14 karar numaralı ve 6 - IV -1934 tarihli 
f mazbatası sureti 

Askerî şahısların terfi, tebdil, nakil ve tayini gibi askerî makamların kararları aleyhine Şûra-
yi devlete müracaat edip edemeyeceklerinin tefsiri haıkkında Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan 
13 - I I I -1934 tarihli ve 110294 sayılı tezkere suretinin gönderildiği beyanile tetkik olunarak ibu 
husustaki mütaleanm (bildirilmesi hakkında Yüksek Başvekâletten Riyaseti Celileye yazılan 
17 - III -1934 tarihli ve 6/832 numaralı tezkere dairemize tevdi kılındığından okundu. 

Millî Müdafaa vekâletinin tezkeresinde «Askerliğin esaslarından ıbiri ve en mühimmi pürüzsüz 
bir itaat olup, itaat ise âmirlere tam bir emniyet ve itimadı istilzam ettiği ve itaat, emniyet ve iti
mat esaslarını en küçük mikyasta dahi olsa sarsabilecek esbap ve avamilin orduya -girmesi daima 
zararlı olduğu ve ordu mensuplarından her birinin itaat vazifesine mukabil şa>hsî haklarını mu
hafaza için müteselsilen âmirlerine müracaat ve şikâyet hakları mevcut bulunduğu ve şikâyeti 
alan her âmir onu tetkike ve kanuni icaplarını yerine getirmeğe mecbur olup hakkı ihkak edilmedi
ğine kani olan müşteki daha mafevk âmire ve bu suretle en yüksek askerî makama kadar şikâyet 
hakkını muhafaza ettiği ve teşkilâtı esasiye kanununun 40 inci maddesi mucibince başkumandan
lık Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç olduğundan müşteki nihayet Bü
yük Millet Meclisine de müracaat edebileceği ve nitekim bu yolda müracaatler vukubulmakta ve 
Büyük Millet Meclisi Arzuhal encümeni tarafından tetkik olunduktan sonra Büyük Millet Mec
lisince nihaî kararlara raptedilmekte olduğu ve ordu mensupları için esasen bu yolun takibi muk-
tazi iken Şûrayi devlete müracaatler vukubulmakta olup meselâ tayin olundukları yerlere gitmek 
istemeyenler veya terfi edemeyenlerin de Şûrayi devlete müracaat ederek makamatı askeriye aley
hine idarî dava açtıkları ve bu davaların rüyet edildiği vaki bulunduğu ve bu hâdiseler ordunun 
en mühim esaslarını sarsıntıya uğratabilecek ihtHâtlar vücude getirmek istidadında idiği ve Şûra
yi devlete vukubulan bu müracaatler teşkilâtı eskiye kanununun 51 inci maddesile Şûrayi devlet 
kanununun hükümlerinden ileri geldiği ve ordu camiasında vazife almış askerî şahıslardan birinin 
askerî makamat tarafından vazife icabı ittihaz edilmiş askerî bir karar veya emir aleyhine kendi 
hakkı ihlâl edildiğinden bahisle vaki olacak şikâyetinin mercii meratip silsilesine töbean yalnız 
mafevkleri olmak lâzımgeldiği cihetle askerî eşhasın idarî dava açmak için Devlet şûrasına müra-
caatleri ancak askerî makamattan başka makamatla mülkiye devairinden çıkan mukarrerattan ve 
ordunun zapt ve raptını alâkadar etmeyen maaş ve harcırah tediyesi ve avans mahsupları gibi hesap işle
rinden şikâyet sadedinde vaki olabileceği ve terfi, tebdil, nakil ve tayin gibi doğrudan askerî ma
kamların kararlarını alâkadar eden zat işlerinden dolayı vuku ibulacak hakkı mutalebelerile şikâ
yetlerin işbu idarî davalar mazmununun şümulüne dahil olmadığı ve Büyük Millet Meclisinin 457 
numaralı kararı dahi bu noktayı teyit ettiği mütalea kılındığı, tekaüt, istifa ve terhis suretlerile ordu
dan ayrılmış ve askerî şahıs olmaktan çıkmış olan eşhasa gelince bunların hatta tekaütlerine sebep 
olan muamelât ve mukarrerat aleyhine Devlet şûrasına idarî dava açmalarında askerî inzibat nok
tasından bir mahzur görülmemekte olduğu beyanile keyfiyetin tetkikile Büyük Millet Meclisince bir 
karara raptı Âli askerî şûrada tezekkür edildiği» dermeyan kılınmıştır. 

Tezkerede mevzubahs edilen Büyük Millet Meclisinin J457 numaralı ve 1 - XII - 1928 tarihli ka-
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rarında da cidali milliye iştirak eden zabitlerin 400 numaralı kanunun 1 inci maddesi mucibince 
taltife hak kazanması hizmet ve liyakat derecesinin meratibi askeriyece merbut bulunduğu makam sa
hibinin takdir ve kanaatine bağlı olup bu takdir ve kanaatin bilâhare her hangi bir heyet tara
fından haklı veya haksız olduğunun nazarî bir surette tetkik ve tayin edilmesinde kanunî ve maddî bir 
imkân ve isabet görülemediği ve buna mukabil Şûrayi devlet kanununun 19 uncu maddesinin A fık
rasında « İdarî muamelât ve mukarrerattan dolayı hukuku muhtel olanlar tarafından ikame olunan 
davalardan » bahsedilmekte olup halbuki ibir salâhiyet makamının kanunen haiz bulunduğu ve ba
husus meslek ve ihtisasın vücudunu da istilzam eden hakkı takdirini idarî muamelât ve mukarre
rat addetıaekte taltif kanununun ruh ve müeddasına mutabık görülmediği beyanile işbu esbap ve 
mülâhazattan dolayı Şûrayi devlet kanununun bu gibi mesail ile bir gûna alâkası olmadığı Heyeti 
umunaiyenin 10 uncu inikadının .birinci celsesinde tekarrür ettiği görülmüştür. 

İcabı düşünüldü : 
Mili Müdafaa vekâletinin noktai nazarı askerî eşhasın idarî dava açmak için Devlet şûrasına mü

racaatları ancak askerî makamattan başka makamatla mülkiye devairinden çıkan mukarrerattan ve ordu
nun zaptu raptım alâkadar etmeyen maaş ve harcırah tediyesi ve avans mahsupları gibi hesap işle
rinden şikâyet sadedinde vaki olabileceği ve terfi ve tebdil, nakil ve tayin gibi doğrudan askerî 
mafevklerin kararlarını alâkadar eden zat işlerinden dolayı vukubulacak hakkı mutalebelerile şikâ
yetlerin işbu idarî davalar mazmununun şümulüne dahil olmadığı merkezindedir. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 51 inci maddesinde Şûrayi devletin vazifeleri meyanında idarî 
dava ihtilâflarmm rüyet ve halli zikredildiği gibi 669 numaralı ve 23 teşrinisani 1341 tarihli 
Şûrayi devlet kanununun 19 uncu maddesinin A fıkrasında « rüyeti mehakimi adliyenin vazifesi 
haricinde bulunan mesail hakkındaki idarî muamelât ve mukarrerattan dolayı hukuku muhtel 
olanlar tarafından ikame olunan davalar » ve D fıkrasında da « İdarî mukarrerat ve muamelât 
hakkında salâhiyet ve şekil ve esas ve maksat cihetlerinden birile kanuna veyahut nizama muhale
fetinden dolayı iptali için alâkadarlar canibinden ikame edilen idarî davalardan vekillerin, valilerin 
mukarrerat ve muamelâtı aleyhinde olanlar» tasrih edilmiştir. 

Rüyeti mehakimi adliyenin vazifesi haricinde bulunan mesail kay dil e vazn kanun kazayı ad
liye mukabil kabul ettiği kazayı idarinin sahai şümulünü tesbit etmiş olup Şûrayi devlette ikam<e 
edilecek davalara esas ittihaz olunacak muamellât ve mukarreratı takyit eden idar vasfının ha
riç bıraktığı hususlar bilhassa adlî muamelât ve mukarrerat olduğu şüphesizdir. İdarî kazanın 
gayesi bilhassa devairi Hükümet tarafından fertler hakkında kanuna ve nizama muhalif olarak 
yapılması mümkün olan haksız muamelelerden dolayı fertlerin haklarının yerine getirilmesi ol
duğuna göre her hangi makamın her hangi fert hakkında yapacağı muamelelerden hiç birinin 
bu hükmün haricinde kalmayacağı tabiidir. Kanuna ve nizama mugayir yapılmış olan bir mu
amelenin başka suretle ıslahını temine muvaffak olamayan bir ferdin bu hakkı sureti mutla-
kada vazn kanun tarafından kabul edildikten sonra askerî şahısların istisnaen bu haktan mah
rum edilmesi cihetine gidilmesi bittabi varit olamaz. Kaldı ki vekâletin bütün bu mütaleatı 
medarı istinat ittihaz ettiği itaat mefhumunun bu yüzden haleldar olması mevzubahs olamayaca
ğında şüphe yoktur. Çünkü Büyük Millet Meclisi kararında da işaret edildiği veçhile bir salâ
hiyet makamının kanunen haiz bulunduğu hakkı takdir Şûrayi devletçe ötedenberi deavi idare 
tatbikatında idarî muamelât ve mukarrerattan addedilmektedir. 

Büyük Millet Meclisine her vatandaşın hakkı müracaati tabiî olup vekâletçe bu noktaya esas 
itibarile itiraz edilmeyerek yalnız başkumandanlığın Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti manevi-
yesinde mündemiç olmasına atfedilmek istenilmekte isede o noktanın bu cihetle alâkası görülemez. 
Şûrayi devlete kanunen verilen idarî kaza salâhiyeti de adlî mahkemelerde olduğu gibi Türk 
milleti namına icra edilmekte olduğundan ve esasen askerî itaati istihdaf eden muamelât tak
dire istinat edeceği cihetle idarî muamelât ve mukarreratm şümulüne dahil addedilmeyip bu
nun haricinde kalan ve kanun ve nizamnamelere muhalif olarak tatbik edilen muamele ve 
kararların kanun ve nizamnamelere muhalefetinden dolayı hukuku muhtel olanlar tara
fından hukukunun vikayesi için vaki olan müracatlerin ıslahı emrinde verilecek hükümlerin^ 



itaati haleldar etmesi yolunda bir tevehhüme mahal olmayacağından bu kabîl muamelelerin Şû-
rayi devletin dairei kazasından ıhariç addedilmesine ve bu yolda karar istihsaline lüzum ve ma
hal görülemeyeceği mütalea kılınmaktadır. 

Keyfiyetin bir kere de Heyeti Umumiyece müzakeresi zımnında Riyaseti celileye takdimi 
6 - IV -1934 tarihinde ittifakla kararlaştırıldı. 

Şûrayi devlet Heyeti umumiyesinin 73/70 sayılı ve 16 - IV -1934 tarihli mazbatası sureti 
Askerî şahısların terfi, tebdil, nakil ve tayinleri ıgiıbi askerî maıkamlarm kararlan aleyhine 

Şûrayi devlete müracaat edip edemiyeceklerinin tefsir yolu ile halline dair Millî Müdafaa vekâ
letince yapılan teklif ıhakkında Tanzimat dairesinin 6 - IV -1934 tarihli ve 13/14 numaralı maz
batası Heyeti umumiyede okundu. 

Kanuna uygun ve esbabı mucibeye müstenit görülen mazbata münderieatı 16 - IV -1934 ta
rihinde ittifakla kabul edildi. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 12-VI * 1934 

Karar No. 33 
Esas No. 3/139, 3/470 

Yüksek Reisliğe 

Askerî şahısların terfi, tebdil, nakil ve ta
yinleri gibi askerî makamların kararları aleyhi
ne Şûrayi devlete müracaat edip etmeyecekleri
nin tefsirine dair M. M. vekilliğinin tezkeresile 
bu hususta Şûrayi devlet reisliğinden alınan 
Tanzimat dairesinin ve heyeti umumiyenin maz
bataları suretlerinin gönderildiği hakkında olup 
encümenimize havale olunan ve işin tefsir yoli-
le hallini isteyen Başvekâletin 19 mayıs 1934 
tarihli ve 6/1526 numaralı tezkeresile; 

Sicilline göre tekaüt edilen bir zabitin Şûrayi 
devlete dava açması üzerine Büyük Millet Mec
lisinin 457 numaralı kararının tefsirine lüzum 
olduğu hakkında M. M. vekâletinin bağlı tezke
resi suretinin gönderildiğine dair olup Dahiliye 
ve Adliye encümenlerine havale edilmiş olan 
Başvekâletin 12-XI-1932 tarihli ve 6/345 nu
maralı tezkeresi üzerine bu gibi askerî mukarre-
rat aleyhine itiraz için askerî bir tetkik mercii 
ihdasından faide melhuz olup olmadığnın encü
menimizin tetkik ve takdirine bırakılması hak
kındaki 2 -V-1932 tarihli ve 3/139 numaralı 
Dahiliye encümeni mazbatası ve zabitlerin sicil
line göre terfi ve tekaütleri hakkındaki mua
melâtın idarî dava şeklinde Devlet şûrasınca 
tetkiki askerî inzibat noktai nazarından mah
zurdan salim olmadığını ve sicillen terfi ve te

kaüt edilme gibi askerî muamelelerin gerek Şû
rayi devlette tetkikine mâni olacak, gerek ken
di teşkilâtı içinde bir tetkik mercii ihdas edecek 
yeni bir tesise lüzumun derkâr olduğuna dair 
17-V-1934 tarihli ve 3/139 numaralı Adliye 
encümeni mazbatası; 

Encümenimize tevdi edilerek cümlesi M. M. 
vekili Beyin huzurile okundu ve müzakere edil
di. 

Gerçi Devlet ile fertler arasındaki ihtilâfın 
ıhalli için Devlet şûrasına müracaat edilmesi ve 
idarî dava açılması Şûrayi devletin teşkili ve 
vezaifi hakkındaki kanunun maddei mahsusa-
sı ahkâmından ise de, bir (hak kanaatile veya 
beşerî bir iğbirar ile haklı veya haksız terfi, 
nakil, tebdil, tayin gibi jhususat hakkında âmir
ler tarafından verilen kararlar aleyhine Dev
let şûrasına dava açarak yapılan işin aksine 
veya davanın reddine karar almak, sicil ita
sında kanaate müdahale ve nakil veya tebdil 
hususlarında da hiç bir suretle kabul edilme
yecek olan kumandaya iştirak gibi bir mana 
ifade edeceği ve böyle kendi teşekkülü haricin
de mafevk k a r a n (hakkında dava ikamesi ma
fevk ile madun arasmda emniyet ve itimadı sar
sacağı ve askerliğin esasını emniyet ve itimadı 
mütekabile üzerine müesses sağlam ıbir itaat 
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teşkil etmekte olmasına ve bu emniyet ve iti
madın hiç bir veçhile sarsılmayarak son dere
cede metanetine itina edilmesi askerliğin âli 
ihtiyacına uygun bulunmasına binaen bu bapta
ki endişenin hiç bir vakit bir vehimden ibaret 
olmayacağı ve esasen terfi ve tekaüt ve ceza 
ve muhakeme usulleri kendi hususî kanunları
na göre icra edilmekte olan askerî teşkilâtın 
şikâyet usulleri hakkında da henüz mevkii me
riyette olan ve Devlet şûrası teşkil ve vezaifi 
hakkındaki kanunda ilga edilmiş olduğuna da
ir bir kayit bulunmayan ve dahiliye kanunu na-
mile bir kanun ve ona zeyledilen ve kanun 
(mahiyetinde bulunan bir nizamname mevcut 
olduğu cihetle askerî eşhasın ve askerî memur
ların mafevk makamlar kararlan aleyhine ar-
zedilen hususat hakkında Devlet şûrasına mü
racaatının ancak Millî Müdafaa vekâletinin tez
keresinde beyan edilen cihetlere inhisar etmesi 
ve bu keyfiyetin esaslı bir surette halli için 
Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 
mündericatma iştirak edilmiştir. 

Bu suretle askerî mafevk makamlar karar
lan aleyhine şikyeât için bir tetkik mercii teş
kiline ve bu teşkilin, teşkilâtı esasiye kanunu-

MADDE 1 — Zazitan ile askerî memurların 
terfi, tebdil, nakil, tayin, tekaütlük hakkındaki 
şikâyetlerini tetkik etmek ve mukarrerat ittihaz 
eylemek üzere Büyük Erkânı Harbiye reisinin 
veya onun tarafından seçilecek bir zatin reis
liğinde "bulunmak ve aslî vazifelerini de gör
mek üzere ikisi Büyük erkânı harbiye dairesi 
reislerinden diğer ikisi de M. M. vekilliği daire 
reislerinden olmak üzere dört azalı «Zat isleri 
son tetkik mercii» namile bir encümen teşkil olu
nur. 

MADDE 2 — tşbu encümenin sureti teşek-

nun 42 nci maddesile Erkânı harbiye riyaseti 
teşkiline dair olan 429 nıumaralı mart 1340 
tarihli kanunun maddei mahsusası mucibince 
hazarda Başkumandanlığa niyabet etmekte olan 
Büyük erkânı harbiye reisinin riyasetinde veya 
intihap edeceği bir zatin riyasetinde ve tayin
leri Reisicumhurun tasdikma iktiran etmek ve 
lüzumunda içtima eylemek üzere ikisi Büyük 
erkânı harbiye rüesassmdan diğer ikisi de 
M. M. Vekâleti rüesasından olmak üzere dört 
azalı zat işleri son tetkik mercii namile bir en
cümen teşkiline ve bu encümenin mukarrer a tı
na itirazın ancak Büyük Millet Meclisine vaki 
olmasına ve keyfiyetin bir kanun lâyihası ile He
yeti umumiyenin nazarı tasvibine arzedilmesi
ne eneümenimizce karar verilmiştir. 
M. M. En. Rs. N. M. M. Kâ. Aza 

Diyarbekir Diyarbokir Elâziz Cebelibereket 
Kâzvm Kâzım A. Saffet Naci 

Aza Aza Aza Aza 
Konya Kars Kars Kırşehir 

Ali Fuat Muhittin Faik L. Müfit 
Aza Aza Aza 

Tokat Gümüşane Kastamonu 
Hüsnü Şevket A. Rıza 

külü Reisicumhurun tasdikma arzolunur. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılan husus
lar için zabitler ve askerî memurlar ile müteka
itler Devlet şûrasma müracaat edemezler. 

MADDE 4 — (Zat işleri son tetkik mercii) 
encümeninin mukarreratı aleyhine ancak Tür
kiye Büyük Millet Meclisine müracaat olunur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına M. M. ve
kili memurdur. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎNÎN TEKLÎFİ 

M. M vekâletinin zat işlerinin son tet
kik mercii encümeni teşkili "hakkında 

kamın lâyihası 





Sıca^219 
Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, avukatlık kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair 2/74 ve föimöşane metKJSU Hasan betimi ve 
Kayseri mebusu Sait Azmi Beylerin, af kanununa müzeyyel 
2/110 numaralı kanun teklifleri ve Adliye encümeni mazbatası 

Giresun mebusu Hakkı Tank Beyin, Avukatlık kanununun bazı maddelerini değiştiren kanu
nun 6 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair 2/74 numaralı kanun teklifi 

2 - V -1933 
Yüksek Reisliğe 

Avukatlık kanunu, bu kanuna göre çalışabilmek hakkını, önce yüksek mekteplerden çıkına avu
katlara tanımıştır; sonra bazı şahsî vasıflarla müktesep haklara yahut bazı yerlerin hususî ihtiyaç
larına bakarak dava vekili adile de avukatlık yapalbileeek kimse ve yapılacak yerler kabul et
miştir. Dava vekilleri ancak avukatların baro teşkil etmediği yerlerde çalışabilirler. Dava vekili 

adile çalışabilmek te ruhsatname almış olmağa bağlıdır. 
Bu dava vekillerinden bir kısmı vardır ki bunlar gerek tahsilleri ve tahsillerini yarıda bırakan 

vatan hizmetleri bakımından, gerek ruhsatname ile geçirdikleri zamanın uzunluğu ve muvaffaki
yetleri itibarilo bu günkü kanun hükmünde küçük bir değişiklik lüzumunu hatırlatır. Bunlar da 
bu gün sayısı beşi bulduğu yerlerde ya muhacerete veya bu işten vaz geçmeğe mecbur bırakılan 
dava vekilleri arasında olanlardır. Bunları bu aradan alıp hiç olmazsa adliyede küçük, büyük kısa 
bir vazife gördükten sonra dava vekilliği yapabilmek hakkını alanlar kadar bu işlerinde bir istik
rar teminatına mazhar kılmayı pek yerinde bulurum. Bu maksatladır ki avukatlık kanununda bir 
değiştirme teklifi takdim ediyorum. Orada saydığım kazanılmış vasıflara bir de yeniden bir imti
han kaydi daha koyduğuma göre gene baro teşekkül etmeyen yerlere münhasır kalacak olan bu 
müsaadenin kabulünde avukatlık kanununun korunması icap eden ruhuna bir aykırılık olmak şöyle 
dursun, bütün bu vasıfları kendi dürüst gayretlerile kazananlara haklı bir mükâfat vermek değeri 
bulurum. " Giresun mebusu 

H. Tank 

Kanun teklifi 

MADDE 1 — Avukatlık kanununun bazı maddelerini değiştiren 708 numaralı kanunun 6 ncı 
maddesine şu fıkra ilâve edilmiştir: 

(Beş dava vekili bulunmayan yerlerde bu suretle dava vekilliği yapanlardan evvelce Hukuk 
mektebinde talebe iken askerlik vazifesi dolayısile ayrılmaya mecbur olan ve bunlardan muvaf
fakiyetleri bulundukları yerlerin mahkemelerince musaddak olarak vekillik hizmetleri beş yılı dol
duranlar Adliye vekâletince gösterilen yeni bir imtihanda kazandıkları takdirde dava vekillerinin 
sayısı beşi geçse de vekilliğe devam edebilirler). 

MADDE 2 — Bu kanun hükmü neşri gününden başlar. 
MADDE 3 — Bu kanun hükmünü Adliye vekili yerine .getirir, Giresun 

/ ] H. Tarık 
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Günröşane mebusu H. Fehmi ve Kayseri mebusu Sait Azmi Beylerin af kanununa müzeyyel 2/110 

numaralı kanun tekliffi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

854 numaralı kanunun birinci maddesi hükümlerine tevfikan heyeti mahsusalarea Devlet hizmet 
ve müesseselerinde kullanamamalarına karar verilenlerin avukatlık ve dava vekilliği yapamayacak
ları 621 numaralı kararla kabul edilmiş ve bu kararın esbabı mucibesine dayanan 776 numaralı ka
rarla memurin kanununun birinci muvakkat maddesi hükümlerine göre tasfiye edilenlerinde avu
katlık ve dava vekilliği yapamayacakları karar altma alınmıştır. 

Hâkimler ve memurlardan tasfiyeye tâbi tutulanlar arasında sui şöhret sayılması pek tabiî olan 
irtikâp ve irtişa ile şaibedar olanlardan ve memuriyet vazifelerini suiistimal edenlerden başka, eh-

^ liyetsizlik gibi nisbî ve takdirî sebeplere ve evvelce manii memuriyet sayılmayan mahkûmiyetlere ve 
bunlara benzer sebeplere binaen tasfiye edilmiş olanlar da vardır. Bu gibilerden bir kısmı vaktin
de Şûrayi devlete idarî dava açarak tasfiye kararmı refettirmiş, bir kısmı da Büyük Millet Meclisi 

Aırzuhal encümeninin kararile tasfiye kararını bozdurmuştur. Gerek mazeret gerek ihmal yüzün
den vaktinde Şûrayi devlete ve Büyük Millet Meclisine müracaat edemeyen veya Büyük Millet Mec
lisine müracaat edipte tetkik sırası gelmeyen bir kısım da mezkûr 776 ve 803 numaralı kararlarla 
taleplerinin tetkiki ve geçim imkânlarını kaybetmişlerdir. Tasfiye kararlarının mutlak bir surette 
isabeti iddia edilemeyeceği gibi tasfiye edilenleri heyeti mahsusalarea haklarında Devlet hizmetinde 
ademi istihdamlarına karar verilenlerle bir tutmak ve cumhuriyetin 10 uncu yıl dönümü münasebetile 
yapılan aften namuskâr vatandaşları mahrum bırakmak ta doğru olamaz. 

Bu sebeplere dayanan işbu teklif lâyihası sonsuz saygılarımızla yüksek huzurunuza sunulmuş
tur. Müstacelen müzakeresini teklif ederiz. 8 - V - 1934 

Kayseri Gümüşane 
8. Azmi II. Fehmi 

2330 numaralı af kanununa müzeyyel kanun lâyihası 

Madde 1 — Memurin kanununun muvakkat maddesi hükümlerine göre tasfiye suretile memuriye
tinden çıkarılanlardan kanunî vasıf ve şartlan haiz olanlar avukatlık ve dava vekilliği yapabilirler. 

Ancak irtikâp ve irtişa sebebile veya (hâkimler kanununun neşrinden sonra memuriyet vazifele
rini suiistimalden hapse mahkûm olmaları yüzünden tasfiye edilmiş olanlar yukarıki fıkra hükmün
den istifade edemezler. 

Tasfiye kararlarında ehliyetsizlikleri sebep gösterilenler usulen imtihan vermedikçe avukatlık ve 
dava vekilliği yapamazlar. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye vekili memurdur. 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 7-VI-1934 

Karar No. 47 
Esas No. 2/74,110 

Yüksek Reisliğe 

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi ve Kayseri 
mebusu Sait Azmi Beyler tarafından memurin 
kanununun muvakkat maddesi hükümlerine gö
re tasfiye suretile memuriyetten çıkarılanların 
avukatlık veya dava vekilliği yapabilmelerine 
müsaade verilmesi hakkında 2330 numaralı af 
kanununa zeylolmak üzere yapdan kanun teklifi 
ile Giresun mebusu Hakkı Tank Bey tarafından 
Mektebi hukukta talebe iken askere alınanlar
dan, beş dava vekili bulunmayan mahallerde da
va vekilliği yapmak üzere kendilerine ruhsatna
me verilmiş olanların açdaeak yeni bir imtihan
da muvaffak oldukları takdirde bulundukları 
mahaldeki dava vekilleri adedi besi geçse de 
mesleklerine devam edebilecekleri yolunda yap
tığı kanun teklifi encümenimize havale buyurul-
makla teklif sahipleri ve Adliye vekili Saraçoğlu 
Şükrü Beyefendi huzurlarile tetkik ve müzakere 
olundu. 

Hasan Fehmi ve Sait Azmi Beylerin istedik
leri şey, irtikâp ve irtişa sebebile veya vazifele
rini suiistimalden hapse mahkûm olmaları yüzün
den tasfiye edilmiş olanlar hariç olmak üzere 
memurin kanununun muvakkat maddesi hüküm
lerine göre tasfiye edilmiş olanların avukatlık 
veya dava vekilliği yapmalarına müsaade veril
mesidir. 

Avukatlar, keza vazifesinin ifasında kendi
lerinden vaz geçilmeyecek bir zümre olup, hak 
ve adaletin tevziinde en büyük yardımı yapar
lar. Cumhuriyet devrinin büyük eserlerinden 
birisi de bu meslekin ehemmiyetini derpiş ede
rek bilâkaydüşart herkesin bu işi yapmasına 
müsaade etmemiş ve bu mesleki inzibat ve inti
zam altma alarak memleketi mütekâmil bir avu
katlık sınıfına mazhar eylemek gayesini takip 
eylemekte bulunmuş olmasıdır. Avukatlık kanu
nu mucibince avukat veya dava vekili ola
bilmek için ilmî ehliyetten başka manevî 
vasıflar da aranılmakta olması ve hâkim
ler kanunu mucibince yirmi sene avukat
lık yapanların Temyiz mahkemesine aza olabile

cekleri ve avukatlıkta geçen müddetin yarısı hâ
kimlik kıdemine zammedileceği cihetle avukat
ların hâkimlerle bir tutulmuş olması ve Meclisi 
Âlinin Heyeti mahsusaca bir daha Devlet hizme
tinde kullanılmamalanna karar verilenlerin avu
katlık dahi yapamayacaklarına karar vermiş ol
ması Cumhuriyet adliyesinde bu meslek için takip 
olunan gayenin filî eserleridir. Bu cümleden ol
mak üzere yine geçen sene Meclisi Âli tasfiye su
retile memuriyetten ayrılmış olanların dahi avu
katlık yapamayacaklarına karar vermiş bulun
maktadır. 

Bu vaziyeti göz önünde tutan encümenimiz 
ehliyetsizliklerinden dolayı memuriyetten çıkarıl
mış olanların avukatlık veya dava vekilliği yap
malarına müsaade eylemeği her şeyden evvel tu
tulan yoldan geri dönüş mahiyetinde telâkki eyle
diği gibi af ancak suçlar hakkında kalbili tatbik 
bir muamele olup âmmenin menfaatleri uğruna 
bir şahısta bulunması şart kılman ehliyet vasfını 
bertaraf etmek suretinde tatibiki mümkün ola
mayacağından af esasına müsteniden kabulü tek
lif olunan lâyihayı bu noktadan dahi kabul et
mek istememiştir. 

Böyle olmakla beraber Meclisi Âlinin son defa 
verdiği karadan mağdur olan vatandaşların va
ziyetleri de teemmüle muhtaç bir manzara arzet-
mektedir. 

Avukatlık kanununda memuriyetten azledil
miş olanların cevazı istihdam karan almadıkça 
avukat veya dava vekili olamayacaklarına dair 
mevcut olan hükme istinat ederek tasfiye edilmek 
suretile memur olmak vasfını zayi eyleoniş olan
lara ruhsatname verilemeyeceği hakkında Meclisi 
Âliden çıban 776 numaralı karardan evvel Adliye 
vekâletince tasfiye suretile memuriyetten ayrılan
ların cevazı istihdam kararı almalanna imkân ol
madığı mülâhaza edilerek bu gibilerden bir kıs
mına ruhsatname verildiği ve bu karardan sonra 
bu ruhsatnamelerin geri alındığı ve böylece ruh
satname alanlar vekâlete başlamış ve bir kısmı 
senelerce bu meslekte devam ederek vatandaşlar-
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dan bir kısmının işlerini deruhte eylemiş bulun
dukları halde bilâhare bu vaziyetlerinin muhtel 
olduğu ve bundan gerek kendileri gerek işleri de
ruhte edilenler mutazarrır oldukarı anlaşıdığın-
dan bu gibilerin vaziyetlerinin müktesep bir hak 
de kabulü tabiî görülerek bunların mesleklerine 
devamlarına müsaade verilmesi hakkaniyet icap
larına uygun telâkki edilmiştir. 

Bu meyanda hâkimlikten ıskat edilenlerin 
dahi avukatlık yapıp yapamayacakları dahi der
piş edilerek mevcut ahkâmda bunlar için kati 
bir memnuiyet mevcut olmadığı ve Şûrayi dev
let deavi dairesinin bu gibilerden bazıları hak
kında müsbet kararlar verdiği anlaşılmış olup 
halbuki hâkimlikten ıskatı icap eden ahval tas
fiye sebeplerinin ayni veya onlardan daha ağır 
bulunmasına nazaran kanun hükümlerindeki 
ahengi temin için bunların da avukatlık yapa-
maycakları hakkında katî bir hüküm vazolun-
muştur. 

Hakkı Tarık Beyin istediği de, beş dava ve
kili bulunmayan yerlerde vekâlet icrasına salahi
yetli olanlardan bir kısmının baro teşekkül et
meyen yerlerde vekâlet yapabilmelerine müsaa
de verilmesidir. 

Avukatlık kanununa göre bir kısmr baro te
şekkül etmeyen yerlerde, bir kısmı da beş dava 
vekili bulunmayan yerlerde vekâlet yapabilir 
iki sınıf dava vekili mevcut olup, bunlardan 

ADLÎYE ENCÜ3 

Avukatlık kanununa 

MADDE 1 — Avukatlık kanununun bazı 
maddelerini muaddil 708 numaralı kanunun al
tıncı maddesi hükmünce beş dava vekili bu
lunmayan yerlerde dava vekilliği yapmak üzere 
biHmtihan kendilerine ruhsatname verilmiş olan
lar baro teşekkül etmeyen yerlerde dahi dava 
vekilliği yapabilirler. 

Ancak bundan sonra bu gibilere ruhsatname 
verilmez. 

MUVAKKAT MADDE — Memurin kanunu
nun muvakkat maddesi hükümlerine göre tasfi
ye suretile memuriyetten çıkarılmış oldukları 
halde Büyük Millet Meclisinin 12 - VI - 1933 
tarih ve 776 numaralı kararından evvel kendile
rine avukatlık veya dava vekilliği ruhsatnamesi 

ikinci İP^PV daha ziyade hissolunan adlî ihtiyaç
ları karşılamak maksadile ihdas edilmiş olup, bu 
gün ise bu ihtiyaç hemen hemen bertaraf edil
diği ve avukatlıkta olduğu gibi dava vekilliğini 
de ehliyetli olanlara hasreylemek zamanı gel
diği için badema bu nevi dava vekillerine ruh
satname verilmemesi ve mevcut olanların da ba
ro teşekkül etmeyen yerlerde vekâlet yapabil
melerine müsaade olunarak, bundan sonra bir 
smıf dava vekili tanınması münasip görülmüş
tür. 

Kararlaştırılan bu esaslardan daimî mahiyeti 
haiz olanlar bir madde olarak yazılmış, diğerleri 
bir muvakkat maddede toplanmıştır. 

Encümenimizce hazırlanıp Yüksek Meclisin 
tasvibine arzı ittifakla kararlaştırılan lâyiha 
arz ve takdim olunur. 
Ad. En. Reisi Bu M. M. Kâtip 

Çorum Trabzon Trabzon 
Münir Raif Raif 

Aza Aza Aza 
Antalya Konya Çanakkale 
Haydar T. Fikret Osman Niyazi 

Aza Aza Aza Aza 
Antalya Kayseri Kocaeli Edirne 

Nmnan S. Azmi Ray ip Şeref 
Aza Aza Aza 

Konya Erzincan Tokat 
8. Sırrı Abdülhak Nâzım 

MENİNİN TEKLÎPt 

müzeyyel kanun lâyihası 

verilmiş olanlar avukatlık veya dava vekilliği ya
pabilirler. 

Ancak bu gibilerden memuriyet vazifesini 
suiistimalden hapse mahkûm olmaları veya irti
kâp ve irtişa sebebi veya avukatlık kanununun 
ikinci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı sebep
lerden birisi ile tasfiye edilmiş olanlar bu hü
kümden istifade edemezler. 

Hâkimler kanunu mucibince hâkimlikten is-
kat edilmiş olanlar avukatlık yapamazlar. 

MADDE 2 — Bu kanun hükümleri neşri ta
rihinden muteberdir. 

» 
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini Adliye 

i vekili yerine getirir. 



Sıra N, 99 a ilâve 
Nebatları kontrol ve temizleme müesseseleri yapılması 

hakkında 1/787 numaralı kanun lâyihası ve İktisat 
encümeni mazbatası 

îktısat encümeni mazbatası 

T. £.. M. M. 
İktisat encümeni 9 -VI -1934 

Karar No. 26 
Esas No. 1/787 

Yüksek Reisliğe 

Nebatları kontrol ve temizleme müesseseleri 
yapılması hakkında Hükmetçe hazırlanarak Bü
yük Meclise takdim edilen ve Ziraat ve Bütçe 

encümenleri tarafından tetkik olunup Umumî 
Heyetçe müzakeresine başlanmış olan kanun lâ
yihasının Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin 
kabul olunan takriri mucibince 9 - IV -1934 ta
rihinde encümenimize tevdi edilmesi üzerine Zi
raat vekili Muhlis Bey hazır olduğu halde tetki-
katta bulunuldu. 

Gerek Hükümet esbabı mucibesinden gerek 
lâyihayı bidayeten tetkik etmiş olan Ziraat ve 
Bütçe encümenlerinin mazbatalarından ve Zira
at vekili Beyin vaki beyanatından lâyihanın öte-
denberi muhtelif kanunlarla bazı hallerde mua
yene veya temizleme veya karantineye tâbi tu
tulması lâzımgelen nebatat, hayvanat ile mah
sulâtının fennin icap ettirdiği şekilde muaye
nesi, temizlenmesi veya karantine altında mu
hafazası için tesisat vücude getirilmesi düşünül
düğü ve bu tesisat için muktazi paranın defaten 
bütçelerden ayrılmasına imkân görülemediğin
den Ziraat bankasından temini ve bu suretle 
bir an evvel müesseseler vücude getirilip işletil
meğe başlanmakla beraber bedelinin uzunca bir 
müddet zarfında kısmen hizmet mukabili alı
nacak ücretten kısmen bütçelerden verilecek 
tahsisatlarla mukassatan ödenebilmesi gibi ko
laylıktan istifade gözetildiği anlaşılmış ve lâyi

hanın bu noktai nazardan esası sayam kabul gö
rülmekle beraber maddelerin yazılış tarzı bu ka
nunla bilûmum nebat ve hayvanlar ile mahsu
lâtının dışarıdan memlekete girerken veya mem
leketten dışarı çıkarken ve memleket dahilinde 
bir yerden diğer yere nakledilirken muayene ve 
temizlenmesi gibi umumî bir hükmü ihtiva etti
ği yolunda tereddüde meydan verecek halde gö
rüldüğünden esas maksadı gözeterek ve Ziraat 
bankasından para istikrazile bu tesisatın vekâ
letçe yapılmasından ziyade banka ile mukavele 
akti suretile bankaya yaptırılması ve işletilmesi 
tercih edilerek buna göre yeniden maddeler ter
tip edilmiştir. 

Hazırlanmış olan lâyiha Yüksek Heyetin tas
vibine arzolunur. 
lk. En. Reisi M. M. Kâtip 

Edirne 
Şakir 

Aza Aza Aza 
Ş. Karahisar İzmir Bursa 

İsmail M. Sadettin Rüştü 
Aza Aza Aza 

Mardin istanbul Gümüşane 
Ali Rıza Alâettin Edip Servet 

Aza Aza Aza Aza 
Zonguldak İstanbul Zonguldak Ankara 

Ragtp M. Yaşar Hasan Eşref 



İKTISAT ENCÜMENININ TADİLÎ 

Nebat ve hayvanlar ile mahsulâtının muayene ve 
temizleme işleri için kurulacak fennî müesseselere 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hususî kanunlarına göre bazı 
hallerde muayene veya temizlemeğe tâbi tutula
cak nebatlar ve hayvanlar ile mahsulâtının mua
yene ve temizleme işleri için îcra Vekilleri He
yetince tensip olunacak yerlerde fennî müesse
seler kurmak ve işletmek üzere Ziraat bankasile 
beş yüz bin liraya kadar taabhüdata girişmeğe 
Ziraat vekili salâhiyettardır. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ban
ka tarafından tesisata sarfedilecek paranın öde
me müddeti ve faiz miktarı Maliye ve Ziraat ve-
killerile Ziraat bankası arasında kararlaştırılır. 

Senelik taksitler bu müesseselerin işletme hasıla
tı ve Ziraat vekaleti bütçesine her sene kona
cak tahsisat ile ödenir. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı fennî 
müesseselerde hizmet mukabili almacak ücretler 
Maliye ve Ziraat vekaletlerince müştereken ta
yin olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



Sıra No 232 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Ziraat vekâfeti kısmında 

değişiklik yapılmasına dair I 1008,1068 numaralı kanun 
lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbataları 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki» kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin 
Ziraat vekâleti kısmmda değişiklik yapılmasına dair 1/1006 numaralı kanun 

lâyihası 

T. G. 
Başvekâlet 20 - V -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1301 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1452 sayılı teadül kanununa merbut iki numaralı cetvelin Ziraat vekilliğine ait kısmında deği
şiklik yapılması hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 13 - V - 1934 te Yüksek Meclise arzT 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

1 — Yüksek ziraat tahsillerini memleketimizde ikmal eden gençlerden bir kısmı mühim ziraat 
şubelerinde ihtisas yaptırılmak üzere ecnebi memleketlere gönderilmişti. Adetleri 17 ye ibaliğ olan 
bu gençler ihtisas tahsillerini bitirerek önümüzdeki malî sene başında memlekete dönmüş olacak
lardır. İhtisas şubeleri itibarile memleketin muhtelif ziraat mıntakalannda seyyar olarak çalıştırı
lacak olan bu gençlerin derhal faaliyete geçebilmesi için tavzif edilmeleri zaruridir. Şimdiki me
mur kadromuza nazaran bu efendilerin Devlet hizmetine alınmalarına imkân yoktur. Yetiştirdiği 
mahsulât itibarile hususiyeti haiz olan yerlere mıntaka ziraatinin inkişafını temin maksadile 
tayin edilecek olan bu gençler için 40 lira maaşlı 17 mıntaka mütehassıslığı teklif edilmiştir. 

2 — Ziraat mahsullerimize arız olan zararlı böcek ve hastalıklarla mücadele bakımından bü
yük bir ehemmiyeti haiz olan Ege mıntakasında evvelce bir mücadele müessesesi kurulmuştu. Bu 
müessese mıntakası haşerat ve hastalıklar mücadele teşkilâtının en salâhiyettar mercii olup muh
telif mücadele usullerini tesbit etmek ve yeniden zuhur eden haşerat ve emrazın mahiyetini tayin 
eylemek ve bu hususta fennî tetkikler yapmak gibi mühim vazifelerle mükelleftir. Bu müessese 
son zamanlarda incir, tütün narenciye, üzüm ve pamuk gibi en mühim ihracat mahsullerimize arız 
olan böcek ve hastalıklarla daha şümullü bir şekilde mücadele yapılması için ilmî tetkik ve taharri 
işlerini genişletmek mecburiyetinde bulunduğundan bu müessese teşkilâtının da bu günkü ihtiyacı 
karşılayacak bir surette tamamlanması zarurî görülmektedir. Bu itibarla da, Izmirdoki müessese için 
şimdilik 70 lira maaşlı mütehassıs bir müdürlük kadrosuna ihtiyaç görülmüştür. 

3 — Ormanların idare usullerinde bazı değişiklikler icrası elzem görülmüş ve bunun için Kocaeli 
vilâyeti ormanları ele alınarak burada mevcut teşkilâttan da istifade suretile, bir numune idaresi 
ihdası düşünülerek teşkilâta bu maksatla ufak bir ilâve yapılması zarurî görülmüştür. Bu teşkilâ
tın istilzam ettiği masraf vekâletimizin .1934 senesi bütçesi yekûnununa dahil bulunmuştur. 



— 2 — 
1452 numaralı teadül kanununa merbut iki numaralı cetvelde tadilât icrasına dair kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — 1452 numaralı teadül kanununamerbut iki numaralı cetvelin Ziraat vekâleti kısmı

na, merbut bir numaralı cetvelde yazılı memuriyetler ilâve olunmuştur. 
MADDE 2 — 1452 numaralı teadül kanununa merbut 2 numaralı cetvelin Ziraat vekâleti kıs

mından ime rbut 2 numaralı cetvelde yazılı memuriyetler çıkarılmıştır. 
MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1934 tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

M. M. V. Da. V. 
Zekai Ş. Kaya 

îk. V. S. î. M. V. 
M. Celâl Dr. Refik 

Bş. V. 
îsmet 
Mf. V. 

Hikmet 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V. 
Ali 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

G.Î.V. 
Ali Bana 

13 - V - 1934 
Mal. V. 
Fuat 
Zr.V. 

Muhlis 

( l ) numaralı cetvel 

Maaşı Adedi Memuriyeti 

40 17 Ziraat mıntakası mütehassısı 
70 1 » mücadele istasyonu müdürü 
70 1 Orman başmüdürü 
70 1 Amenajman heyeti reisi 
45 1 » başmühendisi 
25 15 Orman fen kontrolörü 

Der. 

9 
6 
6 
6 
8 

12 

Maaşı 

17,5 
16 

Adedi 

1 
7 

( 2) numaralı cetvel 

Memuriyeti 

Birinci sınıf orman kondöktörü 
İkinci y> » » 

Der. 

15 
16 

Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin 
Ziraat vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 1/1068 numaralı kanun lâyihası 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1589 

31 -V - 1934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1452 sayılı kanuna merbut (2) numaralı cetvelin tadiline dair Ziraat vekilliğince hazırlanan 
ve îcra vekilleri Heyetince 30 - V - 1934 te Yüksök Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibe ve teferruatile birlikte takdim olunmuştur. 

Başvekil 
îsmet 
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Esbabı mucibe 

Ehlî hayvanlarımızın sıhhatlerini korumak ve kendilerine zarar veren âmillerden kurtarmak ve 
hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar noktai nazarından gerek hayvanlarımızı ve gerek madde
lerini muzır olmayacak bir hale getirmek ve adetlerini çoğaltmak ve cinslerini iyileştirmek gibi her 
biri iktisadî ve sıhhî cepheden başlı başına ehemmiyeti haiz işleri ilmin istihdaf ettiği kemal ile ida
re eylemek ve yine vekâletimizce alınan ormancılık ıslahatı kararlarının ıbir dereceye kadar tatbik 
mevkiine konulabilmelerini temin etmek için vücutlerine katiyen ihtiyaç görülen vilâyet ve mües-
sesata muayene baytar ve orman memurluklarının ihdasına zaruret hâsıl olmuştur. Şöyle k i : 

Baytarî kısmı: ; «- > 
Etlik ve Pendik müesseselerinde bulunan iki serom müessesesi birleştirilerek hem masraftan ta

sarruf, hem de işin daha mütekâmil bir hale getirilmesi ve bir laboratuar dahilinde bulundurulma
sı için müdürlükleri lâğvedilerek lâburatuar müdürlüğü emrine verilmiştir. 

Hayvan harekâtı ve ihracatı biri birine bağlı olan İstanbul, izmir, Bursa ve Antalya vilâyetleri-
le bunların hinterlandında gerek harekât ve ihracatın kontrollerini temin ve buna mahsus talimat
namenin ehemmiyetle mütenasip olarak tatbiki için bir mıntaka mücadele mütehassıslığı. 

Baytarî teşkilâtı ihtiyaçlara cevap veremeyecek kadar zayıf olan ve kesif hayvan hareketleri 
hudutlarımıza kadar inkişaf eden memleketlerdeki salgın hayvan hastalıklarından hudutlarımızı 
korumak ve bir salgın halinde istilâyı mevzileştirmek ve anında imha eylemek ve sağlık zabıtası ka
nunu mucibince sistematik mücadeleye tâbi tutulması iktiza eden durin, ruam ve tüberküloz gibi 
hastalıklara karşı başladığımız mücadeleyi muvaffakiyetle intaç eylemek için de bazı mücadele reis 
ve baytarlarile hudut baytarlıkları bu teşkilât mesaisinin muvaffakiyetle tetevvücü için vikaye 
ve mücadele sahalarından gönderilecek marazî maddelerin tahlil ve teşhislerinin emniyet altına 
alınması için de bakteriyoloji ve seroloji müesseselerimizin alâkadar lâburatuarlarınm takviyesi 
maksadile preparetörlükler. 

Islaih ve teksir vadisinde semereli neticelerini filiyat sahasında gördüğümüz sunî sifat işle
rinin memleket dahilinde daha ziyade inkişaf et tiril imesi ve tatbikat sahalarının genişletilmesi 
lüzumuna binaen de ıslah müfettişliği ve aygır depoları sunî sifat mütehassısları ihdas edil
miştir. 

Orman kısmi: 
A) Şimdiye kadar orman teşkilâtı görmemiş olan yerlerdeki orman mevcudu ile bu kaynak

lardan doğacak Hazine varidatının alımına ve idarî mevzuatın tatbikına imkân bulabilmek ve 
idarî maksatların tevcih edilmek istenildiği Devlet ormanlarının işletmesinin ihzarında ilmî kudret
leri kâfi elemanlara istinat edebilmek için Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki ormaların genişliği ve 
elde mevcut vesait itibarile şimdilik (29) oraııan idaresi mıntakası ayrılmış ve (3) sınıf üzerine 
ilişik (2) numaralı cetvelde yazılı orman müdüriyetleri ihdas edilmiştir. 

B) Türkiyede mevcut ormanların genişliğine nisbetle idare umurunun en faal rolünü başar
mak vazifesini alan orman mühendislerinin hakikî ihtiyacın pek dununda bulunması bir kısım 
mühim ormanlar üzerinde fennî tatbikat ve murakabenin hakkile ifasını güçleştirmekte olma
sından dolayı orman fen kontrolörü unvanı altında şimdiye kadar yalnız muamelâtı idariyenin 
murakabesile mükellef tutulan memurinin vücudundan da istifade edilmek istenilmiş ve bunların 
dereceleri iki sınıfa ayrılarak orman fen kontrolörlerine hem idare muamelâtını murakabe ve 
tatbik etmek ve hem de orman mühendisleri umurunu gördürmek üzere birinci sınıf orman mü
hendisliği unvanı verilmiş ve bu dairede çalıştırılmaları ve Yüksek orman mektebinden çıkıp ta 
memuriyete orman mühendisliğile gireceklerin de ikinci sınıf orman mühendisliği unvanile mün
hasıran vezaifinde ve orman amenajman mühendislerinin de bu derece üzerinden bulundurulma
ları maksada uygun görülmüştür. 

C) a fıkrasında ihdası zarureti arz ve izah edilen orman müdüriyetlerinde çalıştırılmak üzere 
iki başkâtip konmuştur. 

D) Orman davalarının ve bilhassa tasarruf umuruna ait olacak idaremiz aleyhine açılan da
vaların çok büyük bir kemiyet göstermesi ve bunların mehakim nezdinde ve muhtelif safahatta 
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yakından mesuliyetle takip edilmesi çok büyük bir cephe teşkil etmekte olduğundan bu umu
run hakkile, vukufla idaresi için meslekî ehliyeti haiz muhakemat memurunun istihdamı zarurî 
görülmüştür. 

E) Devlet ormanlarının muasır milletlere mümasil bir surette işletilmesi teşkilâtı idariyenin 
bazı mertebe takviyesine lüzum göstermekte olup buna ihalen imkân bulunmaması lıasebile şim
dilik bir vilâyet dahilindeki ormanlar üzerinde icap eden memurinin teksifi ile hasılanın tetkik 
ve müt&leası düşünülmüş ve bu eüzütam için orman amenajman heyetlerinin faaliyeti zarurî bu-
1 ıınmuş olmakla ilişik cetvelde yazılı iki orman amenajman baş mühendisliği ihdas olunmuştur. 

Bütçe vaziyetinin darlığı düşüneesile Hükümetten tahsisat talebi imkânını göremeyen millî 
iktisadiyatımızın en mühim unsurlarından olan bu iki istihsal şubesinin yukarıda yazılı kadro 
ihtiyaçlarını karşılayacak parayı (1452) numaralı teadül kanununun 2 nci maddesine bağlı cet
velde tadilen kaldırılması icap eden memuriyetler maaşa tını karşılık alarak kendi bütçeleri için
den tasarruf yapmak suretile temin eylemek çaresini bulduğundan bağlı kanun lâyihası hazır
lar /niş ve takdim kılınmıştır. 

1452 numaralı kanuna merbut (2) numaralı cetvelin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna 
merbut (2) numaralı cetvelin Ziraat vekâleti kısmına hu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde ya
zılı kadro ilâve ve (2) numaralı cetvelde yazılı ıkadro tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 —• Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Ziraat ve Maliye vekilleri memurdur. 

30-V-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat Hikmet Ali 
tk. V. S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

[1] NUMARALI CETVEL 

1934 mali senesi için ihdası teklif olunan 

Memuriyeti 

(1) Sınıf orman müdürü 
(2) > » » 
(3) » » » 
(1) * » mühendisi 
(2) » » » 
Orman başkâtibi 

» » -
Muhakemat memuru 
Orman amenajman başmühendisi 

» » mühendisi 

Derecesi 

7 
8 
9 

10 
11 
13 
14 
10 
7 

11 

Adedi 

2 
4 

15 
30 
92 

1 
1 
1 
2 

18 

Maaşı 

55 
45 
40 
35 
30 
22 
20 
35 
55 
30 

Senelik 
tutarı 

3 960 
6 048 

19 440 
35 280 
92 736 

792 
720 

1 176 
3 960 

18 144 

182 256 
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[1] IRTMARALI GBTVBL 

Lüzumu hasebüe yeniden Hıdam-ve 1452 numamh teadül kanununun 2 nei maddesine bağlı cetvele 
ilâvesi icap eden memuriyetler 

Derece 

6 
7 

10 
11 
11 
11 
11 

Unvanı meamriyeti 

Mıntaka mücadele mütehassıslığı 
1 inci sınıi ıbaytar müdürü ve mücadele re
isliği 
İkinci smjf-ıbaytar müdürlüğü, mücadele re
isleri ve ıslah müfettişleri 
Üçüncü sınıf ıbaytar müdürlüğü, ıbirinci sı
nıl mücadele ıbayt&rı ve ıslah müfettişi 
Dördüncü sınıf baytar müdürlüğü 
Serom preparatörü 
Aygır depoları ve sunî sıfat mütehassıslığı 
Bakteriyoloji preparatörü 
Birinci sınıf müdür ve ikinci sınıf mücadele 
baytarı ve ihudut baytarları 

Adet Maaşı Tutan Aylığı Yıllığı 

1 

2 

5 

2 
3 
5 
3 
1 

11 

70 

55 

45 

40 
35 
30 
30 
30 

30 

210 

165 

126 

108 
98 
84 
84 
84 

84 

210 

330 

630 

216 
294 
420 
252 
84 

924 

2 520 

3 960 

7 560 

2 592 
3 528 
5 040 
3 024 
1 008 

11 088 

[2] NUMARALI CETVEL 

1452 numaralı teadül kanununun ikinci maddsine bağlı cetvelde tadilen lâğvi icap 
eden memuriyetler 

40 320 

Derece Unvanı memuriyeti Adet Maaşı Tıstan Ayhffl 

7 Serom müdürü 
12 Laboratuar asistanlığı 
12 Bakteriyoloji asistanlığı 
12 Serom asistanlığı 
12 Birinci sınıf sıhhiye ve muayene baytarlığı 
13 Serom asistanlığı 
13 Aygır deposu 'baytarlığı 
13 İkinci sınıf sıhjjiye ve muayene baytarlığı 
14 Birinci sınıf muavin baytar 
15 ikinci sınıf muavin baytar 

2 
4 
2 
4 
1 

... 1 
3 
21 
1 
9 

55 
25. 
25 
25 
25 
32 
22 
J22 
20 
17,5 

165 
75 
75 
75 
75 
66 
66 
66 
60 
56 

330. 
soo 
150 
300 
75 
66 
198 

.1 286 
60 
504 

3 960 
3 600 
1 800 
3 600 
900 
792 

2, 376 
16 632 

720 
6 048 
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[2] NUMARALI CETVEL 

1933 mali senesi bütçesine dahil olup bu kere lâğvi teklif edilen 

Memuriyeti 

Dördüncü sınıf orman müdürü 
Beşinci smıf orman müdürü 
Orman fen kontrolörü 
Orman mühendisi 
Dava takip memuru 
Orman amenajman başmühendisi 
Orman amenajman mühendisi 
Orman muamelât ve cibayet memuru 

Derecesi 

10 
11 
12 
13 
13 
8 
12 
19 

Adedi 

9 
10 
30 
92 
1 
2 
18 
87 

Maaşı 

35 
30 
25 
22 
22 
45 
25 
10 

Senelik 
tutarı 

10 584 
10 080 
27 000 
72 864 

792 
3 024 

16 200 
41 760 

182 304 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 151 
Esas No. 1/1008 

1068 
Yüksek Reisliğe 

10-VI-1934 

Devlet memurları aylıkları hakkındaki 1452 
sayılı kanuna bağlı (2) numaralı cetvelin Ziraat 
vekâletine ait kısmında baz tadilât icrasına "dair 
olup Başvekâletin 20 ve 31 mayıs 1934 tarihli 
tezkeresile Yüksek Meclise arzedilen kanun lâ
yihaları Ziraat vekili Muhlis Beyin huzurile 
encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif olunan lâyihalar esbabı mucibelerin-
de izah olunan sebepler dolayısile encümenimiz-
ce kabul edilmiş ve her iki lâyiha birlişetirilmek 
suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umu

mî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek 
Reisliğe takdim olunmuştur. 
Reis vekili 
İsparta 
Mükerrem 
Çorum 
Mustafa 

Girseun 
Kâzım 

Kırklareli 
M. Nahit 

M. M. 
Bayazrt 

Elâziz Erzurum 
H. Tahsin Aziz 

Kayseri 
A. Hümi 

Manisa 
M. Turgut 

Bursa 
Dr. Galip 

Erzurum 
Asım 

Konya 
A. Muzaffer 

Yozgat 
8. Sırrı 



BÜTÇE ENGÜMENÎNIN TEKLÎFÎ 
Ziraat vekaleti kadro cetvelinde bazı değişiklikler 

yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşlarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nunun ikinci maddesine bağlı cetvelin Ziraat ve
kâleti kısmında aşağıda yazılı değişiklikler ya
pılmıştır: 

A - Bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde 
derece, adet ve maaşları gösterilen memuriyet
ler ait oldukları kısımlara ilâve olunmuştur. 

B - Bu kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde 
derece, adet ve maaşları gösterilen memuriyetler 
ait oldukları kısımlardan çıkanlmıştr. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

-# 



[1] NUMARALI CBTVBL 

Derece MemuTÎyetine iıev'i Sayı Aylık 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
13 

'14 
10 

Başmüdür 
Birinci sınıf müdü* 
îtein^i » ^ 
Üçüncü » » 
Birinci » mühendis 
îkinci » » 
Başkâtip 

» 
Muhakemat memuru 

Lâbmftâm$ar"müâmrltir(fü kısmına 
11 Müstahzar 3 30 

Ö*ma¥;ibareleri kısmına 
1 70 
2 55 
4 45 

15 40 
30 35 

105 30 
1 22 
1 20 
1 35 

Amenajman heyetleri kısmına 
6 Reis 1 70 
7 Başmühendis 2 55 

11 Mühendis 18 30 

Ziraat memurları kısmına 
9 Mmtaka mütehassısı 17 40 
6 Mücadele istasyonu müdürü 1 70 

Baytar idareleri kısmına 
6 Mıntaka mücadele mütehassısı 1 70 
7 Birinci sınıf müdür ve mücadele reisleri 2 55 
8 îkinci » » » » 5 45 
9 Üçüncü » » birinci sınıf mü

cadele baytarı, ıslah mmtaka müfettiş
leri 2 40 

10 Dördüncü sınıf müdür 3 35 
11 Beşinci sınıf müdür ve ikinci sınıf mü

cadele baytarı ve hudut baytarları 11 30 

Bakteriyolojihane kısmına 
11 Müstahzır 1 30 

S er om darülistihzarları kısmına 
11 Müstahzır 2 30 

Aygır depoları kısmına 
11 Sunî sifat mütehassısı 3 30 



Derece 

12 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
19 
13 

8 
12 

12 
13 
14 
15 
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[2] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetine nev'i 

Lahuratuarlar müdürlüğü kısmmdaı 
Asistan 

Orman idareleri kısmından 
Dördüncü sınıf müdür 
Beşinci » » ' 
Fen kontrolörü 
Mühendis 
Birinci sınıf kondoktör 
İkinci » » 
Cibayet ve muamelât memurları 
Takibi dava memuru 

Amanejman heyetleri kısmından 
Başmühendis 
Mühendis 

Baytar idareleri kısmından 
Birinci sınıf sıhhiye ve muayene baytarı 
İkinci » » » » 
Birinci » muavin baytar 
İkinci » » » 

Sayı 

l 

4 

9 
10 
30 

110 
1 
7 

87 
1 

1 
18 

1 
21 

1 
9 

Aylık 

25 

35 
30 
25 
22 
17,5 
16 
10 
22 

45 
25 

25 
22 
20 
17,5 

Bakteriyolojihane kısmından 
12 Asistan 2 25 

S er om darülistihzarları kısmından 
7 Müdür 

12 Başasistan 
13 Asistan 

Aygır depoları kısmından 
13 Depo baytarı 3 22 

2 
4 
1 

55 
25 
22 





Sıra No 234 
İstanbütoa yapılacak Adliye binası için adliye icra daireleri 
enirinde bulunan paralardan 500 000 lira ödünç alınmasına 
dair 1/994 numaralı kantin Jâythası ve Adliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

lltc. 
Başvekâlet 12-V1933 

fcararlar müdürlüğü 
Şayf: 0/J2O3 

B. M, M. Yüksek Reisliğine 
^tanbulda 'yeniden yapılacak Adliye binası için Adliye İcra Daireleri emrinde bulunan 

'paralardan beş yüz bin lira ödünç alınması hakkında Adliye vekâletince hazırlanan ve İcra 
tyekfHeri Heyetince 8-V-iQ34 te tadilen Yük<ek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibeşile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

İstanbul mahkeme ve Adliye dairelerinin bir arada kurulmasını temin edebilecek millî em
lâkten 'münasip bir binanın bulunamaması yüzümden mahkeme ve dairelerin başka başka yer
lerde ve mehabeti temin edemeyen ve mahkeme ittihazına da elverişli olmayan binalarda yer-
İçirilmesi Adliye $eref ve ihtiyacile mütenasip olmadığı gibi iş sahiplerini de müşkül bir 
vaziyette bırakmaktadır. 

Bu hal karşısında İstanbul mahkeme ve Adliye dairelerinin hepsini içine alabilecek merkezî 
Bir yerde bir binanın 'inşası zarurî bulunmaktadır. Bütçede bu binanın inşası için karşılık te
minine imkân bulunamamasına ve esasen 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 362 nci 
maddesi ile muvakkat maddesinin 7 nci bendi mucibince icra dairelerinde bulunup ta sahipleri 
tarafından aranılmayan paralar 5 eylül 935 tarihinden itibaren tedricen Hazineye intikal edeceğine 
göre Adliye icra dairelerinde mevcut olupşimdiye kadar »fcîfkadarları tarafından aranılmamış olan 
paralardan 500 000 Hra ödünç alınarak binanın inşa ettirilmesi ve bu borcun icra ve iflâs kanununa 
tevfikan Hazine lehine sahiplerinin talep haklan düşecek paralarla ödenmesi münasip görülerek 
jşbu-'fenuh7 lâyihası tanzim kılınmıştır, 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 41 
Ems No, 1/994 

3-YI-1934 

Yüksek reisliğe 

İstanbul da yapılacak Adliye binası için icra 
daireleri emrinde bulunan paralardan 500 000 
liranın Maliye vekâleti tarafından ödünç alın
ması hakkında tanzim edilip Başvekâletin 
12-V-t 1934 tarih ve 6/1203 sayılı tezkeresile 
Adliye encümenine havale edilen kanun lâyi
hası Adliye vekili bey hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere olundu: 

İstanbul Adliye binasının yanması sebebile 
yeniden bina yapmak için İstanbul icra daire
leri emrinde mevcut olan paralardan inşaat ve 
tefrişat bedeline yetecek miktarda görülen 
500 000 liranın Hazinece faizsiz olarak istikraz 
edilmesi işleri çok olan ve yangm sebebile 
iş sahiplerini ve mahkemeleri sıkmtrya sokan bu 
hale çare bulmak için bina vücude getirmesini 
temin noktasından lâyiha musip ve muvafık gö
rülmüştür. 

Lâyihanın dördüncü maddesinde tasrih edil
miş olduğu veçhile icra daireleri emrinde bu
lunan paralar 2004 numaralı kanunun 362 nci 
maddesi hükmi!e bu kanunun neşrinden evvel 
hıfzedilmekte bulunan para ve eşya hakkmda 
muvakkat maddenin yedinci bendi mucibince 
Hazinenin ödünç alacağı paranın mahsubu müm
kün olduğundan bundan istifade edilerek îstan-
bu vilâyeti Adliye binasının bir an evvel ya

pılmasındaki faide aşikârdır. 
Encümen birinci maddede ödünç alınacak 

para için şimdiye kadar aranmayan para kay-
dini zait görerek maddeyi yeniden yazmıştır. 

Sahiplerinin bahsedilen kanun hükümlerine 
fföre talep haklan düşmemiş olanlara alacakla
rını ödemek için Maliye vekâletince kayit ve 
şarttan ari mecburiyet ifade eden şekilde hü
küm konması muvafık görülerek 4 üncü madde 
bu suretle kaleme alınmıştır. 

Lâyiha bu tadilâtla encümence ittifakla ka
bul edilmiş olmakla havalesi mucibince Bütçe 
encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Re
isliğe takdim olunur. 

Ad. E. Reisi 
Çorum 
Münir 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Antalya 
Numan 

Aza 
Konya 

Ş. Sırrı 

M. M . 
Kocaeli 

Salâhattin 
Aza 

Edirne 
H. Hayri 
Aza 

Konya 

Kâtip 
Trabzon 

Baif 
Aza. 

Kayseri 
S. Azmi 
Aza 

Manisa 
T, Fikret Befih Ş. înce 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Aza 
Balıkesir 

Vasfı 

T. B. M. M. 
Bütçe encümieni 

M. No. 159 
Esas No. 1/994 

Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

13 - VI - 1934 

Istanbulda yeniden yapılacak Adliye binası 
için Adliye icra daireleri emrinde bulunan para
lardan 500 000 lira ödünç alınması hakkmda olup 
Başvekâletin 12 mayıs 1934 tarih ve 6/1203 nu
maralı tezkeresile Yüksek Meclisin tasvibine ar-

zolunan kanun lâyihası Adliye encümeni mazba-
tasile birlikte encümenimize tevdi edilmekle Ad
liye ve Maliye Vekilleri Beyler hazır oldukları 
halde okundu ve görüşüldü. 

Istanbulda yeniden bir Adliye binası inşası 



ehcümenimizce de lâzım ve tiıuvafık görülmüştür. 
Ancak halen icra daireleri emrinde bulunup hu
susî kanunlanna göre müruru zamana uğrayarak 
Hazineye intikal edecek paralardan 500 000 lira
ya kadar olan miktarının bu işe tahsisine ve bu
nun tahakkukuna intizaren bu inşaat için iktiza 
eden paranın Maliye vekâletince malî bir müesse
seden ya istikraz aktı veya hesabı cari açtırılma
sı şeklinde temini mümkün ve daha uygun görü
lerek lâyiha bu esas dahilinde değiştirilmiştir. 

3 _ 
Hazırlanan lâyiha müstaceîen müzakere buyü-

rulmak üzere Umumî heyetin yüksek tasvibine 
arzolünur. 

Reis R. V, 
Burdur İsparta Bursa Elâziz 
M. Şeref Mükerrem Dr. Galip II. Tahsin 
Erzurum Erzurum İzmir Kırklareli 
Asım Aziz Kâzım. M. Nakit 

Giresun Manisa Konya Yozgat 
Kâzım M. Turgut A. Muzaffer 8. Sim 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

tstanbulda yeniden yapılacak adliye binası için 
Adliye, icra dairleri emrinde bulunan paralardan 
500 000 lira ödünç alınmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — MaUye vekâleti Adliye icra 
daireleri emrinde mevcut olup alâkadarları 
tarafından şimdiye kadar aranmayan paralar
dan 500 000 lirasını faizsiz ödünç olarak alma
ğa mezundur. 

MADDE 2 — Maliye vekaleti işbu parayı Is-
tanbulda yeniden yapılacak adliye binası için 
Adliye vekâletince lüzum gösterilecek yer ve 
proje ve plân ve inşa ve murakabe ve tesis ve 
tefriş ve nakliye ve saire gibi masraflara tah
sise ve bunlar için gelecek senelere sari taah
hüt icrasına mezundur. 

MADDE 3 — İşbu meblâğdan artan para
lar 2107 numaralı kanunla verilen hapishane
ler inşası tahsisatına ilâve olunur. 

MADDE 4 — Maliye vekâletinin bu borcu 
2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 362 nci 
maddesi ve muvakkat maddenin 7 nci bendi 
mucibince Hazineye intikal edecek paralarla 
mahsup ve müruru zamana uğramayan kısmı 
Adliye vekâleti bütçesine konacak tahsisattan 
ashabına tesviye olunur. 

MADDE 5 — Birinci madde mucibince alı
nacak paradan her sene tediye edilecek kısmı 
bir taraftan o senenin varidat bütçesine irat 
ve diğer taraftan Maliye bütçesinde açılacak 
hususî bir fasla tahsisat kaydolunur. 

MADDE 6 — Bu kanunun meriyeti 1 hazi
ran 1934 tarihinden başlar. 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

îstanbulda yapılacak Adliye binası için. 
Maliye vekâletinin ödünç para almasına 

dair kamın lâyihası 

MADDE 1 — İstanbul vüâyeti icra-dairelem 
emrinde bulunan paralardan Maliye vekâleti fa
izsiz olarak beş yüz bin lira ödünç almağa me
zundur. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Maliye vekâleti bu borcu iki 
bin dört numaralı icra ve iflâs kanununun üç 
yüz altmış ikinci maddesile muvakkat maddesi
nin yedinci bendi mucibince Hazineye intikal 
edecek paralarla mahsup eder. 

Sahiplerinin talep hakkı düşmeyen kısmı Ma
liye vekâleti tarafından icra dairelerine ödenir. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen 
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İstanbul Adliye binası inşası için 500 000 
liraya kadar istikraz yapılmasına dair 

kanun lâyihası ı 

MADDE 1 — İcra daireleri emrinde olup hu
susî kanunlarına göre müruru zamana uğraya
rak Hazineye intikal eden veya edecek olan 
paralar ile ödenmek ye ikinci maddede gösteri
len hususlara sarf olunmak üzere beş yüz bin li
raya kadar istikraz aktine veya hesabı cari aç
tırmağa ve bu suretle ele geçecek paraları îs-
tanbulda yeniden yapılacak Adliye binası için 
Adliye vekaletince lüzum gösterilecek yer ve 
proje ve plân ve inşa ve murakabe ve tesis ve 
tefriş ve nakliye ve saire gibi masraflara tahsise 
ve bunlar için gelecek senelere sari taahhüde gi
rişmeğe Maliye vekili mezundur. 

Bu hizmetlerden artan paralar 2107 numa
ralı kanun ile verilen hapisaneler inşası tah
sisatına ilâve olunur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince te
min olunacak paradan her sene tediye olunacak 
kısmı bir taraftan o senenin varidat bütçesinde 
açılacak hususî bir fasla irat ve diğer taraftan 
Maliye vekâleti bütçesinde açılacak hususî fasla 
tahsisat kaydolunur. 

MADDE 3 -
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 
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MADÖİ3 7 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
8-V-1934 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 
tk. V. S. I. M. V. 
M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

Mf. V. 
Hikmet 
G. I. V. 

Ali Rana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 

Zr. V. 
Muhlis 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen 



MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
rayı Adliye re Maliye vekilleri memurdur. 

»-•-« 





Sıra m 235 
İzmir liman ve körfez işlerinin Hükümetçe idaresi toakfcmfcte 

1/734 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe 
wc&rneTflefi mwtart̂ hrrr 

r. c. 
Başvekâlet 29-V-1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Saju: $İJ17V 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İzmir liman ve körfez işlerinin Hükümetçe idaresi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 

ve İcra Vekilleri Heyetince 28-V-933 te VÜksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı muc&esüe birlikte Yüksek huzurlarına sunukıwşfewv efendim. 

Başvekil 
Jmtt 

Esbabı mucibe lâyihası 

Malûmu âlileri olduğu veçhile liman işleri mtihtelîf sebeplerle amme hizmetlerindendir. An
cak bu 'hizmetin iîası için İhtiyarı zarurî olan masraflartn Devletçe derhal ihtiyarına imkân 
olmayacağı ve ayni zamanda limanlarda çalışmakta olan merakip ashabının zararına meydan 
verilmemesi nazarı itibare alınarak 618 numaralı kanunla fou hizmetleri ifa için Hazinenin iş
tirak edeceği anonim şirketler tesisine müsaade edilmişti. 

Şimdiye kadar İstanbul, îzmir, Trabzon ve Mersin limanlarında bu şirketler tesis edilmiş 
ve iörayi faaliyet eklemekte buhunmuştur. 

fzmir Liman şirketinin bir buçuk milyon liradan ibaret sermayesi elyevm tamamen Hazine 
mali bulunmakta olup bundan başka şirketin (299 94*1-) liralrk ihtiyat akçesi ve (63 916) li
ra da sigorta karşılığı mevcuttur. 

Hissedarları 'beşten aşağı olan şirketlerin tasfiyesi ticaret kanunu htitanünce sarurî olduğu 
gibi en az menfaat ile sbu a^ome hizmetini ifayi istihdaf eden 'bir şirkete sermayesini kastı ti
caret ile kuUaîiaeağı tabiî olan eşhası hususiyenin iştira&e r»#bet etmeyeceği de t»biî olması
na ve yukarıda arzedildiği veçhile mezkûr kanunla hiamslsi aaıımenin ifası maksut bulunduğu
na göre ne şirketin senede % 4 ten ziyade faide verecek vfe eşhası iştirake teşvik edecek bir 
şekle konmak suretile ipkası ve ne de büsbütün tasf iyesüe uman işlerinin serbest bırakılması 
caiz görülememektedir. 

Diğerleri hakkında da imkân ıhâsıl oldukça Meclisi Âliden salâhiyet istenilmek üzere İzmir 
Liman şirketi yerine mülhak bütçe ile idare edilir bir Liman idaresi ikamesi ^muvafık görül 
müş ve bu şekle ifrağı halinde Devlet murakabesinin daha ciddi ve esask surette tesis ile mu
amelâtının bir kat daha selâmeti temin olunacağı düşünülmüştür. 

Bu mülâhazarlar ihzar edilen kanun lâyihasının birinci maddesi Hükümete bu salâhiyetin 
verilmesini natıktır. 

ikinci madde; tasfiye neticesinde Hazineye intikal edecek olan mal ve paraların yeni ida
reye devrini tazammum eder. 



Üçüncü madde; yeni müessesenin teşkil edildiği sene tetkik olunacak vaziyetine göre büt
çe, (kadro ve mütedavil sermayesinin bizzarur Hükikaetçe tesbiti için kanunî salâhiyet itasına 
ve müteakip seneler için 1660 numaralı kanun ve müzeyyelâtı mucibince mülhak bütçe ile ida
re edileceğine dairdir. 

Dördüncü madde; şirketin haiz olduğu imtiyazların tahmil, tahliye, (körfez, su, dalgıçlık gibi 
mütenevvi işlerden ibaret bulunmasına ve icabında bunlardan bir kısmının (belediye veya bir şir
kete devri için Hükümetin salâMyettar olması faideli olacağına binaen tertip edilmiştir. 

Beşinci ve altıncı maddeler ahkâmı umumiyemize binaen yazılmıştır. 

İktisat encümeni mazabatası 

T.B.M.M. 
iktisat encümeni 9 - VI -1934 

Karar No. 25 
Esas Na. 1/734 

Yüksek Reisliğe 

izmir liman ve körfez işlerinin Hükümetçe 
idaresi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanıp 
ve İcra. Vekilleri Heyetince 28 - V -1933 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve 
Başvekâletin 2 9 - V - 9 3 3 tarih ve 6/1671 sayılı 
tezkeresine bağlı olarak gönderilip encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası ve buna 
2eyioıarak îznıir liman ve körfez işlerinin Hü
kümetçe idaresi hakkındaki kanun lâyihasındaki 
hükümlerinin İstanbul liman şirketi hakkında da 
cereyan edeceğine dair lâyihaya bir fıkra ilâ
vesi hakkında Başvekâletin 2 - VI -1934 tarih ve 
6/1734 sayılı tezkeresi Maliye müsteşarı hazır 
olduğu halde müzakere ve tetkik olundu. 

Hükümet esbabı mucibe lâyihasına ve müs
teşar beyin verdiği izahata göre İzmir liman 
ve körfez işleri şirketin bütün hisselerinin 
ve İstanbul liman şirketi hisselerinin he
men hemen meemuıına yakın bir miktarının 
Hükümete intikal etmiş bulunmasından naşi his
seleri beşten aşağı olan şirketlerin ticaret ka
nunu mucibince tasfiyesi zarurî olduğu gibi en 
az menfaat ile bu âmme hizmetinin ifasının mem
leket iktisadiyatı üzerinde yapacağı iyi tesiri 
itibarile kanun lâyihası esası şayanı kabul gö
rülmüş ve bazı maddeler ona göre yeniden ter
tip edilmiştir. 

Birinci maddede lâyiha Hükümetin İstanbul 
limanına da teşmilini temin etmekle beraber ma
hiyetleri itibarile âmme hizmeti olan liman 

işlerinin imkân hâsıl oldukça peyderpey bu ka
nun hükmüne tâbi tutulması maksadını göze
terek sermayenin tamamı Devlete intikal etmiş 
olan kaydi yerine sermayenin en az dörtte üçü 
Devlete intikal etmiş liman şirketlerinin tasfi
yesi ve hizmetlerinin yeni tesis edlecek mülhak 
bütçeli birer liman idaresine tahvili esası ko
nulmuş ve liman hizmetlerile yakın münasebatı 
olan rıhtım, deniz veya rıhtım üzerindeki sey
rüsefer yani vapur ve tramvay işlerinin imkân 
olan yerlerde liman idarelerine devri yolunda 
maddeye bir hüküm ilâve edilmiştir. 

İkinci ve üçüncü maddelerde kanunun İzmir 
liman ve körfez işlerine münhasır olmayıp diğer 
limanlara da teşmili neticesi olarak ifadede icap 
eden bazı değişiklikler yapılmış ve tasfiye edile
cek liman şirketlerinde kalmış hususî alâkaların 
daha evvel kesilebijmesi için mevcut liman şirket
leri hisse senetlerinden eşhas yedinde bulunanla
rın başa baş Maliyece satın alınması maksadile 
Hükümete salâhiyet verilmesi muvafık görülmüş 
ve gerek şirketlerin tasfiyesi neticesinde idarele
re devredilecek hizmetlerden gerek birinci madde 
mucibince bu dairelere Hükümetçe devri kabul 
olunarak rıhtım ve saire gibi işlerden münhası
ran bu idarelerin bulundukları şehir halkmı alâ
kadar eden tramvay ve vapur işletmesi gibi iş
lerin o şehirler belediyelerine devri şayanı tercih 
sayılmış ve bu iki noktai nazar iki muvakkat mad
de ile ifade edilmiştir ve beşinci, altıncı maddeler 



_ 3 -
dördüncü ve beşinci olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

îk. E. Reisi M. M. Kâtip 
Edirne Ş. Karahisar Afyon Karahisar 
Şakır Ismaü 

Aza Aza Aza Aza 
izmir Bursa Ankara Mardin 

M. Sadettin Rüştü Eşref Ali Rıza 

Aza Aza Aza Aza 
istanbul Grümüşane 

M. Yaşar Edip Servet 
Limanlarımızı ve bilhassa istanbul limanını 
tam bir Devlet inhisar ve murakabesi altına 
alan bu kanunu büyük bir memnuniyetle 
kabul ediyorum ve limanların iktisat vekâle

tine bağlanması mütaleasındayım. 
istanbul 

Alâettin Cemil 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 156 
Esas No. 1/734 

12-VI-1934 

Yüksek Reisliğe 

Liman şirketlerinin hükmî şahsiyeti haiz 
Devlet müesseseleri haline getirilmesine dair 
Hükümetçe hazırlanıp Başvekâletin 29 mayıs 
1933 tarih ve 6/1671 numaralı tezkeresile Bü
yük Meclise takdim olunan kanun lâyihası ve 
esbabı mucibe mazbatası ve olbapta sonradan 
Başvekâletten gönderilen 2 haziran 1934 tarih 
ve 6/1734 numaralı tezkere ile îbu hususa dair 
İktisat encümeninin mazbatası encümenimize de 
havale Duyurulmakla Maliye vekili Bey hazır 
olduğu halde okundu ve görüşüldü. 

Hükümetin esbabı mucibesinde ve İktisat en
cümeni mazbatasında dermeyan olunduğu üze
re sermayelerinin dörtte üçü veya daha fazlası 
Hazineye ait olan bu şirketlerin Devlet müesse
sesi halinde idaresi ve bütçelerinin Büyük Mec
lisçe tasdiki lüzumlu ve faydalı göörülerek lâyi
ha esas itibarile encümenimizce de kabul edil
miştir. Birinci ve üçüncü maddelerde cüzî ta
diller yapılmış ve ancak liman dahil ve civarın
daki bazı hizmetlerin vasrtalarile beraber mahal

lî belediyelerine devri hakkında esaslı bir tet-
kikat yapılarak bunun müstakil ibir lâyiha^ ile 
Büyük Meclise arzedileceği Maliye vekili Bey 
tarafından izah edilmekle muvakkat ikinci 
madde tayyolunmuş ve diğer maddeler aynen 
kabul olunmuştur. 

Bu esaslar dahilinde hazırlanan kanun lâ
yihası müstacelen müzakere edilmek üzere Yük
sek Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis vekili 
Burdur İsparta Bursa 
M. Şeref Mükerrem Dr. Galip 
Elâziz Erzurum izmir 

H. Tahsin Asım Kâzım 
Giresun Konya Kırklareli 
Kâzım A. Muzaffer Şevket 

Hükümetin teklif ettiği kanun lâyihasının ipka 
edilmesi mütaleasındayım 

Erzurum 
Aziz 



HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

İzmir liman ve körfez işlerinin Hükü
metçe idaresi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 618 sayılı liman kanununa göre 
teşkil edilmiş olan ve sermayesi tamamen Ha
zineye intikal eden tzmir liman ve körfez işleri 
inhisarı türk anonim şirketinin tasfiyesi halinde 
bu şirketin haiz olduğu hak ve salâhiyetleri 
kullanmak ve imtiyaz mevzuunu teşkil eden hiz
metleri yapmak üzere; 

Maliye vekilliğine merbut ve hükmî şahsiyeti 
hais bir idare tesisine Hükümet mezundur. 

MADDE 2 — Şirketin tasfiyesi neticesinde 
Devlete intikal edecek olan mallar ve paralar 
bu idareye devredilir. 

MADENİ 3 — İdarenin, teşkil edildiği malî 
sene içindeki bütçe ve kadrosu ve mütedavil 
sermayesi miktarı İcra Vekilleri Heyetince ta
yin ve tesbit edilir. Müteakip senelerde 1660 
numaralı kanun ve zeyilleri dairesinde mülhak 
bütçe ile idare olunur. 

MADDE 4 — Tasfiye edilecek şirketin haiz 
olduğu imtiyaz haklarından bir kısmım ayırarak 
belediyeye veya bir şirkete devretmeğe Hükü
met masumdur. 

4 — 
İKTISAT ENCÜMENININ TADÎLÎ 

Liman işlerinin Hükümetçe idaresine 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 618. aajplı kanuna göre teşkil 
edilmiş olup liman şirketlerinin sermayesinin 
dörtte üçü Hazineye intikal edenlerin tasfiyesi 
için usulen karar almağa Maliye vekili salahi
yetlidir. 

Tasfiye neticesinde bu şirketlerin haiz oldu
ğu hak ve salâhiyetler ve imtiyaz mevzuunu 
teşkil edön hizmetler Maliye vekilliğine merbut 
ve hükmî şahsiyeti haiz idarelere devrolunur. 
Bu limanlardaki rıhtımlar dahi Hazineye inti
kal ettikçe bu idareler tarafından işletilir. 

MADDE 2 — Şirketlerin tasfiyesi neticesin
de Devlete intikal edecek alan mallar ve para
lar vecibelerile birlikte bu idarelere geçer. 

MADDE 3 — İdarelerin, teşkil edildiği malî 
sene içindeki bütçe ve kadrosu ve mütedavil 
sermayesi miktarı İcra Vekilleri Heyetince ta
yin ve tesbit edilir. Müteakip senelerde 1660 nu
maralı kanun ve zeyilleri dairesinde mülhak büt
çe ile idare olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Şirketlerin 
tasfiyesinden evvel veya tasfiyesi sırasmda şir
kette hissedar olanların hisselerini başabaş sa
tın almağa Maliye vekili salahiyetlidir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Limanlar da
hilinde veya civarında ve imtiyaz mevzuunda 
bulunan şehirlere ait nakil hizmetleri vasıtasile 
birlikte İcra Vekilleri kararile belediyelere pa
rasız devrolunabilir. 

MADDE 5 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TE&BİBt : 

Liman işlerinin Hükümetçe idaresine 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 618 sayılı kanuna göre teşkil 
edilmiş olan liman şirketlerinden sermayesinin 
dörtte üçü veya daha fazlası Hazineye intikal 
edenlerin tasfiyesi için usulen karar almağa 
Maliye vekili salahiyetlidir. Tasfiye neticesinde 
bu şirketlerin haiz olduğu hak ve salâhiyetler 
ve imtiyaz mevzuunu teşkil eden hizmetler Ma
liye vekilliğine bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz 
olmak üzere teşkil edilecek idarelere devrolunur. 
Bu limanlardaki rıhtımlar dahi Hazineye inti
kal ettikçe bu idareler tarafından işletilir. 

MADDE 2 — Şirketlerin tasfiyesi neticesinde 
Devlete intikal edecek olan mallar ve paralar 
vecibelerile birlikte bu idarelere geçer. 

MADDE 3 — İdarelerin teşkil edeceği 1934 
malî senesi içindeki bütçe ve kadrosu ve müte-
davil sermayesi miktarı İcra Vekilleri Heyetince 
tayin ve tesbit olunur. Bu müesseseler 1935 malî 
senesinden itibaren 1660 numaralı kanun ve ze
yilleri hükümleri dairesinde mülhak bütçe ile 
idare olunur. 

Şirketlerin yeni idarelere devri münasebetile 
tanzim olunacak blânçolan ve eski kadroları 
bu idarelerin 1935 senesi bütçelerine bağlı ola
rak Büyük Meclise arzolunur. 

MADDE 4 — Liman inhisar idarelerinin 
mevzuları dahilindeki hizmetlerden almacak üc
ret tarifeleri İktisat vekâletinin tasdiki ile ineri 
olur. 

MUVAKKAT MADDE — Şirketlerin tasfi
yesinden evvel veya tasfiyesi sırasında şirkette 
hissedar olanların hisselerini başabaş satın al
mağa Maliye vekili salahiyetlidir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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MADDE 6 — İşbu kanunun icrasına İcra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya 
Mf. V. Na. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi 
S. t M. V. G. î. V. 

28-V-1933 
M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Ahdülhdlik 

îk. V. 
M. Celâl 

Zr.V. 
Dr. Befik Ali Bana Muhlis 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 
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MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye vekili memurdur. 

/ 

>•< 





Sim No 2 4 3 
Atyon Karahisar- Antalya ive Fftyos - €regfi +rat1arfnfn mşa-
sma dair oları kanunlara müzeyyel I 1070 numaralı kanun 

lâyihası ve flütçe encümeni mazbatası 

Başvekâlet $ . yi. ıgşj 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı 611639 
B. M» M. Yüksek Reisliğine 

Afyon - Antalya ve Filyos - Ereğli hatlarının inşasına mütedair olan 2134 ve 2214 sayılı 
kanunlara zeylen Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4-VI-934 toplanışında 
Yüksek Meclise arzı -kararlaştırılan kamın lâyihası esbabı raueibesile birlikte takdim otamuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Afyon - Antalya hattı ile Filyos - Ereğli hattının Çatal ağzı veya Zonguldak kdmür havzasına 
icadar olan kısmının derhal inşasına başlanması için icap eden tahsisatın 1934 bütçesinde 
derpiş edilmesi mümkün olamamış ve hâlbuki bu inşaata derhal başlanması Millî Müdafaa kararı 
sırasında tesblt csüİmiş olduğumdan Hazinece 1934 bütçe kanununun 4 üncü maddesi mucibince 
çıkarılacak bir sene vadeli bonolarla 1emin olunacak mebaliğden lüzum görülen miktarının bu 
inşaata tahsisi düşünülerek muktazi -muamelenin ifasma salâhiyet istihsali .jnaksadile merbut 
kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 13 - VI -1934 

M. No. 163 
Esas No. î/1070 

Yüksek Reisliğe 

Afyon - Antalya Te Filyos - Ereğli hatlarının 
inşasına mütedair olan kanunlara zeylen Nafıa 
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 6J»azi-
ran 1934 tarih ve 6/1639 numaralı tezkeresile 

Yüksek Meclisin tasvibine arzolunan kanun lâ
yihası Maliye vekili Fuat Bey hazır olduğu hal-
deriatkik olundu. 

Afyon - Antalya ve Filyos - Ereğli hatlarının 
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inşasından dolayı 1934 malî senesi içinde Öden- Reisliğe takdim olunur. 
mesi lâzımgelen mebaliğin temini maksadile 
teklif olunan bu lâyiha esas itibarile encümeni-
mizee de muvafık görülmüş ve ancak bu lâyiha 
hükmünün 1934 malî senesi bütçe kanununun 18 
inci maddesine bir fıkra olarak tezyil edilmek 
suretile intacı daha uygun olacağı mülâhaza edil
miştir. Bu esasa göre hazırlanan kanun lâyihası 
müstacelen müzakere olunmak ricasile Yüksek 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Bursa 
Dr. Galip 

Kırklareli 
M. Nahit 

Reis vekili 
İsparta 

Mükerrem 

Erzurum 
Asım 
Giresun 
Kâzım 

Bu M. M. 
Manisa 

M. Turgut 

İzmir 
Kâzım 
Elâziz 

H, Tahsin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Afyon - Antalya ve Filyos - Ereğli hatlarının 
inşasına mütedair olan 2134 ve 2214 numaralı ka

nunlara müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hazinece fevkalâde menabiden 
temin edilecek mebaliğden Afyon - Antalya ve 
Filyos - Ereğli hatlarına mahsus 2134 ve 2214 
numaralı kanunlara tevfikan yapılacak işlerin 
istilzam ettiği bilûmum masrafların ve istihdam 
edilecek memurin ve müstahdemin ücretlerinin 
tesviyesine îcra Vekilleri Heyetince tahsis edi
lecek mebaliğ bir taraftan varidat bütçesine irat 
ve diğer taraftan Nafıa bütçesinde açılacak hu
susî fasıllara tahsisat olarak kayit ve sarf olunur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

4 -VI-1934 
Bş. V. 
İsmet 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
îk. V. 

M. Celâl 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mal. V. 
Fuat 

S. t. M. V. 

M. M. V. 
Zekâi 

Mf. V. 
Hikmet 

G. î. V. 
Ali Rana 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
Zr. V. 

Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

2134 ve 2214 numaralı kanunlar mucibince inşası 
mukarrer Afyon - Antalya ve Filyos - Ereğli hat
ları için 1934 malî senesi zarfında vaki olacak 
masarif karşılığı hakkında 1934 malî senesi mu-
vazenei umumiye, kanununun 18 inci maddesine 

bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî senesi muvazenei 
umumiye kanununun 18 inci maddesine aşağıda
ki fıkra ilâve olunmuştur: 

Ayni suretle husule gelecek paralardan Af
yon - Antalya ve Filyos - Ereğli hatlarına mahsus 
2134 ve 2214 numaralı kanunlara tevfikan yapı
lacak işlerin istilzam ettiği bütün masrafların 
ve istihdam edilecek memur ve müstahdemler 
ücretlerinin tesviyesine İcra Vekilleri Heyetin
ce tahsis edilecek mebaliğ bir taraftan varidat 
bütçesine irat, diğer taraftan Nafıa bütçesinde 
açılacak hususî fasıllara tahsisat olarak kayit 
ve sarfolunur. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 



Sıra No 240 
İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline dair olan kanu
nun I inci maddesinin değiştirilmesi hakkında I 969numaralı 
kanun lâyihası ve Maarif encümeni mazbatasile ilk ve £>rta 
tedrisat muaHimterinîn terfi ve tecıriyetef i hakkındaki 4<«nu -
nun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair I /M)T8 numaralı 
kaıwn lâyihası ve Maarif Jve Bütçe ̂ «eümeıılefhnıafcbateiarı 

Ok ve orta tedıisftt muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanunun»bazı msddefepinin 
taditoe dair olan kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi > fetkfcmda! î/969 numaıralı 

kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 24 ~IV-t 934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 611071 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyelerine ait 1702 sayılı kanunun bazı mad
delerinin tadiline dair olan 25-V1I-931 tarih ve 1880 sayjlı kanunun i inci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12 - IV - 1934 te 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı, mucibesile birlikte .arzedilmiştir 
efendim. 

Başvekil 
Jsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Orta derecedeki mekteplerimizi daha mükemmel ve. gayelerine daha ..uygun bir hale getirmek 
için 1934-1935 ders yılı başından itibaren bu mekteplerin ders saatlerinde ve program tanrıda 
esaslı değişiklikler yapılacak ve muallimler ders saatleri haricinde müzakere ile de mükellef 
tutulacaklar ve buna mukabil kendilerine ücret verilecektir. 

Kanunî şartlan haiz kâfi derecede muallim bulunmaması yüzünden gerek lise sınıflarında 
ve gerek orta derecedeki sınıf ve mekteplerde ders okutan muallimlere ilâve olarak verilecek 
derslerin miktarı da haftada 5 saatten 6 ya çıkarılmıştır. 

Muallimlik, yorucu ve yıpratıcı bir meslek olduğu için, muallimlikte kıdemi 25 seneyi 
doldurmuş olanların rızaları olmadıkça ilâve ders ile mükellef tutulmaları muvafık görülmemiş, 
yalnız müzakere vazifesinin yapmak mecburiyeti tahmil edilmiştir. 

Haftanın bütün saatlerinde ders okutmakla meşgul olacak bir muallimin tedrisatından faide 
beklemek doğru görülemediği için muallimlerimizin hususî ve resmî mektep ve müesseselerde 
haftada deruhte edecekleri ders saatleri adedi azami 24 saat olarak tespit edilmiştir. 

Bu sebeple kanun lâyihası teklif olunmuştur. 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 16 -V -1934 

Karar No. 8 
Esas No. 1/969 

Yüksek Reisliğe 

1880 sayılı ıkanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında olup Başvekâletin 28 
nisan 1934 tarih ve 6/1071 numaralı tezkeresile 
Yüksek Meclise tevdi olunan ve encümenimi
ze havale edilen kanun lâyihası ve eshabı mu-
ciıbesi üzerinde ıkonuşuldu: 

Bu lâyihanın esbabı mucibe mazbatasında 
kanunun tedvinindeki maksat izah edilirken: 
Orta derecedeki mekteplerimizi daha mükem
mel ve /gayelerine daha uygun bir hale getir
mek için 1934 - 1935 ders ydı başından itiba
ren !bu mekteplerin ders saatlerinde ve prog
ramlarında esaslı değişiklikler yapdacağı ve 
ibu meyanda muallimlerin ders saatleri haricin
de müzakere ile de mükellef tutulacakları zik
redilmektedir. 

Müfredat programları mekteplerin tedrisi 
ve terlbiyevî bünyesini tayin etmesi itibarile 
tadil ve tanzimi hususî bir ehemmiyeti haiz
dir. Bilhassa orta tahsil gibi memleketin iş 
ve kültür hayatının anasırını yetiştirmek ve 
istikaımetlendirmek gibi en çetin bir vazifeyi 
yüklenmiş hir tahsil cihadının müfredat prog
ramlarının tanzimi mevzuıbaihs olunca bu ehem
miyet daha (büyür. Bu sebepledir ki Yüksek 
Meclisçe kabul edilen 10-Yi-1933 tarih ve 
2287 sayılı Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ka
nunu ile toplanması icap eden Maarif şûrası
nın vazifeleri arasında mektep programlarının 
tayini de verilmiştir. Türk çocuğunun yüksek 
zekâsile ve onun vatan ve dünya içinde yap
mağa hazırlandığı (büyük vazife ile mütenasip 
hir müfredat programının tanzimi ancak salâ-
hiyettar heyetlerin- etraflı tetkiki erile mümkün 
olabilir. 

Bu nokta üzerinde encümenimizle beraber 
olduğunu beyan eden Maarif vekili Beyefendi 
orta tahsil programlarında bu sene esasen bir 
tadilât yapılmayacağını ve hazırlanmakta olan 
tadilâtın ise ancak gelecek seneye kadar bi
tebileceği cihetle önümüzdeki yd içinde Şûra
nın tetkikma verileceğini söylemişler ve teklif 

edilen bu kanunun gelecek yd içinde çıkması 
muhtemel olan bazı idarî müşkülleri önlemek 
için hazırlanmış ve Yüksek Meclise arzedilmiş 
bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

Filvaki esbabı mucibe mazbatasının diğer kı
sımlarında yürütülen mütalealar eneümenimiz-
ce de varit görülmüş ve şimdiki programlara 
dahil derslerin daha iyi verilebilmesini temin 
için kanunun heyeti umumiyesile şayanı müza
kere olduğu kabul edilmiştir. Kanunun unvanı 
1880 numaralı kanunun birinci maddesinin tadi
li hakkında kanun lâyihasıdır. Halbuki Hü
kümetten gelen teklifte bu maddenin tadilinden 
başka yeni hükmü mutazammın bir madde ko
nulmuş olmasına ve encümenimizce de uzun gö
rülen maddenin parçalanarak yeni maddeler ha
linde tedvin edilmesine binaen kanunun unvanı 
«1880 numaralı kanunun birinci maddesinin 
lâğvile bu kanuna 'bazı maddeler konulması 
hakkında kanun lâyihası» şeklinde değiştiril
mesi muvafık görülmüştür. Muallimlere ders 
okutmaktan başkaca müzakere vazifesi de tah
mil edilmektedir. Ücrete tâbi olan bu müza
kere saatlerinin azamî miktarının tayini mü
nasip görülerek kanunun birinci maddesi buna 
göre değiştirilmiştir. Kanunun istihdaf eylediği 
maksatlardan biri de Hükümet mazbatasında 
beyan edildiği üzere haftanın bütün saatlerinde 
ders okutmakla meşgul olacak bir muallimin 
tedrisatından fayda beklemek doğru görülme
diği içitı muallimlerin hususî ve resmî mektep 
ve müesseselerde haftada deruhte edecekleri 
ders saatleri adedinin 24 saat olarak tesbit edil
miş olması ve muallimin bu miktardan başka 
hiç bir mektepte üzerine ders alamamasıdır. 

Mazbatada işaret edildiği veçhile resmî ve 
hususî orta tahsil müesseselerinde muallimlerin 
alacakları ders saatleri yekûnunun bu suretle 
tahdidini encümenimiz de yerinde bulmuş ve 
yukarıda azamî miktarın kanuna ithalini mu
vafık bulduğunu müzakere saatleri ile birlikte 
bu yekûnu lise muallimleri için 26, orta mektep 
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muallimleri için de 28 saat olarak tesbit eyle
miştir. Diğer bazı tadillerle encümenimizde ha
zırlanan kanun lâyihası Yüksek Meclisin tas
vibine sunulmuştur. 
Mf. E. Reisi M. M. Kâtip 

Erzurum Afyon Karahisar Sinop 
Nafi Atuf î. Alâettin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1880 numaralı kanunun birinci maddesinin tadi
line dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 25 - VII -1931 tarihli ve 
1880 numaralı kanunun birinci maddesi aşağı
daki şekilde tadil olunmuştur: 

Orta tedrisat mektepleri muallimlerinden 
kıdemlerine göre aldıkları maaşlara mukabil lise 
sınıflarında ders okutanlar haftada azamî 15, 
orta dereceli sınıf ve mekteplerde ders okutan
lar haftada azamî 18 saat ders vermekle mükel
lef tutulurlar. Bu suretle 15 veya 18 saatlik der
si üzerine alan bir muallim ihtisası dahilinde 
münhal bulunan azamî 6 saatlik ders grupunu 
da ücret mukabilinde maarif mekteplerinde ve
ya askerî mekteplerde tedris etmeğe mecbur 
tutulabilir. Bundan başka her muallim, vekâ
letçe kendisine tahsis olunan müzakere saatle
rinde de talebeyi idare etmeğe mecburdur. 

Lise muallimlerinden 21 saatlik mecburî ders 
grupunu tedris edenlere muvafakat ettikleri 
takdirde ücret mukabilinde 3 saatlik ders daha 
verilebilir. 

İlâve ders ve müzakerelerden istinkâf etmek 
esas vazifeden istifa etmiş sayılmayı mucip olur. 

Muallimlikte 25 seneyi doldurmuş olanlar 
rızaları olmadıkça ilâve ders ile mükellef tutul
mazlar. Yalnız müzakere vazifesini yapmak 
mecburiyetindedirler. 

Uhdelerinde müdürlük muavinlik bulunan 
muallimler haftada azamî 12 saat ders okutmak
la mükellef tutulurlar. Müdüre ayrıca müzake
re saatleri verilmez. Yalnız muavinlere vekâle
tin münasip göreceği miktarda müzakere sa
ati tahsis olunabilir. 

Orta. tedrisat mekteplerinde ders ve müza
kere deruhde eden muallimlere ve memurlara 

Aza Aza Aza 
Urf a izmir Mersin 

Refet O. Z. Hamdı Ferit Celal 
Aza Aza 

Ordu Trabzon 
Hamdi Halil Nihat 

MAARİF ENCÜMENİNİN TADlLl 

1880 numaralı kanunun birinci madde
sinin lâğvile bu kanuna bazı maddeler 

ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Oıi» tedrisat muallimlerinden 

lise ve muadili sınıflarında ders okutanlar hafta
da en çok on beş ders ve iki saat müzakere, or
ta derecedeki sınıflarda ders okutanlar on sekiz 
saat ders ve dört saat te müzakere ile mükellef 
tutulurlar. Bu suretle vazife alan muallimlere 
ihtisasları dahilinde olmak üzere maarif mektep
lerinde veya askerî mekteplerde ücret mukabi
linde en çok altı saatilk ders daha verilebilir. 

Lise muallimlerine bu mecburiyet dışında 
muvafakat ettikleri takdirde ücreti mukabilinde 
üç saatlik daha ders verilebilir. 

Muallimin kabulüne mecbur olduğu vazife
lerin her hangi birinden istinkâf etmesi esas va
zifeden istifa etmiş sayılmasını mucip olur. 

Uhdelerinde müdürlük, muavinlik bulunan 
muallimler haftada en çok on iki saat ders okut
makla (Bu on iki saatte müzakere saatleri dahil
dir) mükellef tutulurlar. 
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haftada/okutacağı her ders saat için ayda 4 li
radan; 8 liraya ve her müzakere saati için de iki 
liradan dört liraya kadar ücret verilir. Ancak 
orta tedrisat muallimliği evsafım haiz olup ta 
orta tedrisat mekteplerinde muallimlik eden 
mütekaitlere 10 haziranı 1930 tarihli ve 1702 nu
maralı kanunun birinci ve ikinci maddelerinde 
gösterilen mebde maaşı derecesi üzerinden ve 
maaş tahsisatından ücret verilir. 

Maarif vekâleti lüzum gördükçe ecnebi lisa
nı muallimlikleri için kadrosunda ayırdığı ma
aş mukabilinde ecnebi tabiiyetinde bulunan li
san muallimi dahi kullanabilir. 

Muallim ve memurlara verilen ücretlerle 
mütekaitlerin" alacakları muallimlik maaşlan ve 
ecnebi tabiiyetinde bulunan lisan muallimlerine 
verilecek maaşlar müktesep halt teşkil etmezler. 

İKİNCİ MADDE — Orta tedrisat muallim
leri resmî ve hususî mektepler ve müesseselerde 
haftada 24 saatten fazla ders deruhde edemez
ler. 

MADDE 2 — Orta tedrisat muallimliği evsa
fını haiz olupta orta tedrisat mekteplerinde ders 
okutan memurlarla, yukarıdaki maddeye göre 
ücretli ders deruhde eden muallimlere haftada 
okutacakları her ders saati için ayda dört lira
dan 8 liraya ve her müzakere saati için de iki li
radan dört liraya kadar ücret verilir. Kanunî 
evsafı haiz olupta orta tedrisat mekteplerinde 
muallimlik eden mütekaitlere 10 haziran 1930 
tarihli ve 1702 numaralı kanunun birinci ve 
ikinci maddelerinde gösterilen mebde maaşı de
recesi üzerinden ve maaş tahsisatından ücrat ve
rilir. 

Maarif vekâleti lüzum gördükçe ecnebi lisa
nı muallimlikleri için. kadrosunda ayırdığı maaş 
mukabilinde ecnebi tabiiyetinde bulunan lisan 
muallimi dahi kullanabilir, 

MADDE 3 — Muallim ve memurlara verilen 
ücretlerle mütekaitlerin alacakları ücretler mük
tesep hak teşkil etmez. 

MADDE 4 — Muallimlikte 25 seneyi doldur
muş olanlar nsalan olamadıkça ilâve ders ile 
mükellef tutulmazlar. Yalnız müzakere vazi
fesini yapmak mecburiyetindedirler . 

MADDÎT 5 — 25 - VII -1931 tarjhji ve 1880 
numaralı kanunun birinci maddesi mülgadır. 

MADDE 6 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1 eylül 1934 

tarihinden muteberdir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hüküm
lerini icraya Maliye ve Maarif vekilleri memur
dur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

H. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 

îk. V. ' S. I. M. V. 
M. Celâl I)r. Refik 

1 2 - I V -
M. M. V. 

Zekâi 
Mf. V. 

Hikmet 

a. t v. 
Ali Rana 

1934 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
Zr. V. 
Muhlis 

MADDE 7 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

îlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanunun 7 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair 1/1018 numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1323 

20V-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanunun 7 nci maddesi
nin tadili hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince i 9-V-934 te Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına 
sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Mekteplerin terbiye ve tedris işlerinin düzgün idare edilmesi müdürlerin ve muavinlerin 
liyakat ve kudretlerine bağlı olduğundan kıymetli idare unsurları yetiştirilmesi ve mekteplerde 
terbiye ve tedris vazifelerinin mükemmel bir şekilde yapılması için idare hizmetlerinin arzu 
edilir birer iş haline konulması zaruridir. İdare kabiliyeti tebarüz eden değerli talim unsurla
rını ayni zamanda mekteplerin başına getirerek idare hizmetlerinde de kendilerinden istifade 
mecburiyetindeyiz. 

Buğun idarî vazifelere tahsis edilen makam ücretlerinin tahmil edilen külfetle mütenasip 
olmaması yüzünden bir çok mekteplerimize değerli ve tecrübeli müdür ve muavinler bulmak 
kabil olamamaktadır. 

Kendilerinden bu sahada isrifade umulan bir çok muallimler yukarıda arzolunan sebeple 
bir mektep idaresinin maddî ve manevî mesuliyeti altına girmek istememektedirler. Mektep 
idareciliğinin rağbet olunur bir iş haline getirilmesi için makam ücretlerinin mektepteki talebe 
miktarile ve mektebin leylî ve neharî veya pansiyonlu bulunuşuna göre yeniden tanzimine ve 
tezyidine zaruret görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu maksatla teklif edilmiştir. 

Evvelce pansiyonu bulunan mekteplerin müdür ve muavinlerine pansiyondaki hizmetleri 



— 6 — 
için 2005 numaralı hanunla ayrıca pansiyonlar tahsisatından da ilâve ücret farkı verilmesi 
kabul edilmişti. Pansiyonlu bir mektep leylî teşkilâtı olan bir mektep bulunduğuna göre ve 
makam ücretleri vekâletimizce tesbit olunurken bu esasa göre ücretler tayin edileceğine naza
ran pansiyondaki hizmetler için başkaca ücret verilmesinden sarfınazar edilmiş ve yalnız bütün 
makam ücretlerinin umumî bütçeye tahmil etmemek için bu ücretlerin bir kısmını tahsisatları 
müsait pansiyonlar varidatından temin etmek üzere kanun lâyihasına ayrı bir madde ilâve 
olunmuştur. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 

Karar No. 9 
Esas No. 1/1018 

27-V-1934 

Yüksek Reisliğe 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki kanunun yedinci mad
desinin tadiline dair Başvekâleti Celileden ge
len 20-V-1934 tarih ve 1323 numaralı kanun 
lâyihası ve esbabı mucibesi encümenimizde 
Maarif vekili Hikmet ve müsteşar Rıdvan Na
fiz, Talim ve tenbiye reisi İhsan ve Orta ted
risat umum müdürü Hasan Âli Beyefendilerin 
ıhuzurile müzakere edildi: 

Lise ve orta mekteplerin ıslahı düşünülür
ken idare makamının takviyesi ve /bu makama 
geçecek unsurların iyi hazırlanıp yetiştiriknesi 
lâzımdır. Müzakere esnasında anlaşıldığına gö
re şimdiye kadar idare makamları için derece 
ve terfi sıraları .gözetilmemiştir. Mekteplerde 
muavinlik ve müdürlük makamları varsa da 
muavinliği çok yerde en genç ve en yeni mu
allimler kabul etmiş ve bunlar arasından mü
dürler seçilememiştir. Müdürlük makamına en 
liyakatli görülen muallimler getirilmiştir. Hal-
ıbuki tedrisat ve idare ayrı ayrı şeylerdir. 
Tedriste muvaffakiyetleri dolayısile ıbir mu
allimin ıbirden müdürlük makamına getirilmesi 
doğru olamaz. Vekâlet hu ıhalden acı tecrübeler 
aldığını söylemiştir. Bu lâyiha muavinliği iki
ye ayırarak hir ıbaşmuavinlik ihdas etmektedir. 
Genç muallimlerden idare kabiliyeti görülenlere 
muavinlik vazifesi verilecek, tecrübeleri ve li
yakatleri görüldükçe fbaşmuavinliğe geçirilecek
lerdir. Bu makamda da temayüz edenler mü
dürlük makamına çıkabileceklerdir. Ücretlere ge
lince muavinler için halen mevcut olan azamî ve 

asgarî hadlere dokunulmamıştır. Muavinler as
garî hadden başlayarak hizmetlerine göre azamî 
hadde çıkacaklardır. 

Başmuavinlik için ayrı ıbir had kabul edil
miştir. Bu makama gelenler müdürlük için nam
zettirler. Muvaffak olanlara müdürlük kapısı 
açıktır. 

Müdürlük makamının da azamî haddi biraz 
arttırılmıştır. Fakat bu azamî had bundan sonra 
müdürlerin görülecek hizmetlerine ve mektep
lerinin ıslahmdaki muvaffakiyetlerine göre ve
rilecektir. 

Neharî ve leyli mekteplerde makam ücretle
ri umumî muvazeneden ve leyliliği kalkıp ta 
pansiyonlu olan lise ve orta mekteplerde neharî 
ücreti umumî muvazeneden ve leylilik masrafı 
da pansiyonlardan verilmekte idi. Neharî ve ley
lî mekteplerin ücretleri umumî muvazene
den verilecekse de pansiyonlu mekteple
rin ücretleri (birleştirilerek pansiyon mas
rafından tediye olunacaktır. Ancak pansi
yon varidatı müsait olmayan yerlerde umumî 
muvazeneden verilecektir. Bu lâyiha orta tedrisat 
mekteplerinin müdür ve muavinlerinin ücretleri 
hakkındaki hükümleri ihtiva ettiğinden ismi 
ona göre değiştirilmiştir. 

İkinci maddesinde ücretler asgarî ve azamî 
hadlerinin takdirinde « Mektebin leylî, neharî 
ve pansiyonlu oluşuna ve talehe mevcudunun 
azlığına ve çokluğuna göre» tesbiti düşünülmüş 
ise de işin güçlüğü ve mesuliyetinin büyüklüğü 
mektebin şeklinden ve talebe mevcudundan ziya-
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de mekteplerin derece ve ehemmiyetinden ileri bul olunan kanun lâyihası Yüksek Meclisin tas-
geleeeğînden encümence bu fıkra değiştirilerek 
«Mekteplerin derece ve ehemmiyetine göre» de
nilmiştir. 

Bu lâyiha bazı kanunların hükümlerini de
ğiştirdiğinden « Bu kanuna uymayan hükümler 
kaldırılmıştır » ibaresile bir madde ilâve edil
miştir. 

Arzolunan esas ve tadillerle encümence ka-

dikma sunulmuştur. 

Maarif En. Reisi M. M. 
Erzurum Afyon K. 

Haydar 

Aza Aza Aza 
Ordu Trabzon Urfa 

, Hamdı IIalil Nihat Refet 

Kâtip 
Sinop 

/. Alâettin 

Aza 
Muş 

K. 0. Hakkı 

HÜKÜMETIN T E K L Î F Î 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi 
ve tecziyeleri hakkındaki kanunun 7 nci 

/maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
BlRÎNCl MADDE — 1702 numaralı ve 15 

haziran 1930 tarihli kanunun 7 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Orta tedrisat mektepleri müdür, başmuavin 
ve muavinlerine, muallimlik maaşlarından baş
ka teadül kanununun beşinci maddesi mucibince 
idarî vazifelerine mukabil aşağıda gösterilmiş 
olan asgarî ve azamî hadler dahilinde ücretler 
verilir: 

Ayda ücret 
Lira 

Lise ve muallim mektepleri 
müdürleri 

Orta mektep müdürleri lise ve 
muallim mektebi başmuavinleri 

Muavinler 

90-150 

50- 90 
35- 50 

İKİNCİ MADDE — Bir müdür, başmuavin 
veya muavine verilecek ücret birinci maddede 
gösterilen hadler dahilinde ve mektebin leylî, 
neharî veya pansiyonlu oluşuna, talebe mevcudu
nun azlık ve çokluğuna göre Maarif vekâle
tince tesbit olunur. Pansiyonu olan mekteplerde 
müdür ve muavinlere bundan başka ücret veril
mez. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Varidatı müsait pan
siyonlu mekteplerin müdür, başmuavin ve mu
avin ücretleri tamamen pansiyon tahsisatından, 
neharî mekteplerle pansiyonu olmayan leylî ve
ya pansiyon varidatı müsait bulunmayan pansi
yonlu mekteplerin müdür, başmuavin ve mu-

MAARİF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Orta tedrisat mektepleri müdür ve muavinlerinin 
ücretleri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bir müdür, başmuavin veya 
muavine verilecek ücret birinci maddede gös
terilen hadler dahilinde mekteplerin derece ve 
ehemmiyetine göre Maarif vekâletince tesbit 
olunur. Pansiyonu olan mekteplerde müdür ve 
muavinlere bundan başka ücret verilmez. 

MADDE 3 — Varidatı müsait pansiyonlu 
mekteplerin müdür, başmuavin ve muavin üc
retleri tamamen pansiyon tahsisatından, ne
harî mekteplerle pansiyonu olmayan leylî veya 
pansiyon varidatı müsait bulunmayan pansi
yonlu mekteplerin müdür, başmuavin ve mu-
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avin ücretleri umumî bütçeden verilir. Müdür, 
başmuavin ve muavinlere umumî bütçeden ve
rilecek ücretler bütçe ile tayin olunmuş olan 
miktarı, pansiyonlardan verilecek miktar da her 
sene bütçe kanununa bağlı «N» cetveli üe tes-
bit olunan haddi hiç bir suretle tecavüz etti
rilemez. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — 2005 numaralı pan
siyonlar kanununun 3 üncü maddesinin müdür
lere verilecek ücret hakkındaki hükmü mülga
dır. 

BEŞÎNCÎ MADDE 
tarihinden muteberdir. 

Bu kanun 1 eylül 1934 

ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükümle
rini icraya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

19-V-1934 
Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Fuat 
îk. V. S. î. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. 
Zehâi 

Mf. V. 
Hikmet 

G. I. V. 
Ali Bana 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

Zr. V. 
Muhlis 

avin ücretleri umumî bütçeden verilir. Müdür, 
başmuavin ve muavinlere umumî bütçeden ve
rilecek ücretler bütçe ile tayin olunur. Pan
siyonlardan verilecek miktar da her sene büt
çe kanununa bağlı (N) cetveli ile tesbit olunur. 
Bunlara başkaca hiç bir suretle zam yapılamaz. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
olduğu gibi kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanuna uymayan hükümler 
kaldırılmıştır. 

MADDE 6 — Hükümetin beşinci maddesi ol
duğu gibi kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Hükümetin altıncı maddesi ol
duğu gibi kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 160 
Esas No. 1/969, 1018 

13-VI-1934 

Yüksek Reisliğe 

îlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyelerine ait 1702 numaralı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dair olan 1880 sayılı ka
nunun birinci maddesi ile 1702 numaralı kanu
nun yedinci maddesinin değiştirilmesi 'hakkın
da Maarif vekilliğince hazırlanan ve Başvekâle
tin 28 nisan ve 20 mayıs 1934 tarihli tezkerele-
rile Yüksek Meclisin tasvibine arzolunan ve tet
kik edilmek üzere Maarif ve Bütçe encümenleri
ne havale (buyurai an kanun lâyihaları Maarif 
vekili Hikmet Beyin huzurile müzakere olundu. 

1880 sayılı kanunun birinci maddesine ait ta
dil teklifinin esbabı mucibe lâyihasında izah 

edildiği üzere işbu kanun lâyihası 1934 - 1935 
ders yılında lise ve orta mekteplerde yapılacak 
ıslahatın icaplarını temin için hazırlanmış ve bu 
maksatla muallimlerin ders saatleri haricinde 
müzakere ile mükellef tutulmaları ve buna mu
kabil muayyen bir ücret almaları, muallim azlı
ğını karşılamak üzere muallimlere verilecek ilâ
ve saatlerin haftada beşten altıya çıkardması 
ve muallimlerin kendilerine tevdi edilen vazife
yi iyice yapabilmelerine imkân vermek için haf
tada okutabilecekleri ders saatlerinin azamî bir 
had ile tahdidi teklif olunmuştur. 

Esas itibarile bu teklifi muvafık bulan encü-
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ötenimiz Maarif encümeni tarafından tadilen 
haaîfoiaaış olan metin üzerinden maddelerin 
tetkikine geçmiş ve biriner maddeyi tadilen; 
ikinci maddeyi, memurların ancak zaruret ha
linde muallimlikte kullanabilmeğini ifade ede
cek t i r hüküm ilâve ederek kezaHk tadilen ve 
diğer maddeleri aynen kabul etmiştir. 

İ70Ö .numaralı5 kanunun yedinci maddesinin 
tadiline dair olan lâyihanın esbabı mucibesin-
den Ve Vekil Beyin verdiği izahattan anlaşıldı
ğına göre Maarif vekaleti idare Akabiljyeti^te
barüz e4en değerli talim unsurlarmdan idare 
işlerinde istifade etmek mecburiyetinde bulun
makta ve bu günkü makam ücretleri derece ve 
nisbetleribn ihtiyacı temine kâfi olmadığı mü-
taleasile makam ücretlerinin yeniden tanzimi 
için salahiyet istemektedir. 

Mekteplerin terbiye ve tedris işlerinin mun
tazam bir şekilde idare edilmesi müdürlerin ve 
muavinlerin liyakât ve kudretlerine bağli oldu
ğu gibi kıymetli idare unsurları yetiştirilmesi 
ve mekteplerde terbiye ve idare işlerinin düzgün 
gitmesi için idare hizmetlerinin istekle kabul 
edilen bir iş haline getirilmesi de lâzımdır. Bu 
cihet bu kanun lâyihası ile bir maddesinin ta
dili teklif olunan 1702 numaralı kanunda dahi 
esas itibarile nazan dikkate alınmıştır. 

Ancak 1702 numaralı kanunun 7 nci mad
desinde tesbit edilen makam ücreti nisbet ve 
derecelerinin ihtiyaca uygunluk noktasından tat
bikatta müşkülât gösterdiği tecrübeye nazaran 

salâhiyettar makam tarafından temin edilmekte 
bulunduğundan encümenimiz bu teminatı na
zan itibara alarak teklif 'edilen kanun lâyi
hasını esas itibarile kabul etmiş ve maddelerin 
müzakeresine geçmiştir. 

Hükümetin teklif eylediği kanun lâyihasında 
1702 numaralı kanunun 7 nci maddesile tesbit 
edilmiş olan derecelerin ne suretle tadil edil
diğini gösteren yeni dereceler teklif edilmek
tedir. iEncümenimiz bu tadilleri mevcut olduğu 
temin edilen zaruretin icaplarına göre tayin 
cihetine gitmiş ve bu suretle Hükümetçe teklif 
edilen azamî ve asgarî makam ücretlerini adet 
üzerine tesbit etmek üzere lâyihayı tadilen ka
bul etmiştir. Yapılan değişikliklere uygun ola
rak lâyihaya muvakkat bir madde ilâve olun
muştur. 

Alâkalan münasebetile her iki lâyiha bir
leştirilerek yeniden tanzim olunan kanun lâyi
hası müstacelen müzakere Duyurulmak üzere 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Bütçe E. Reisi 
Burdur 

M. Şeref 
-•Aza ,. 
Bursa 

Dr. Galip * 
Aza 

Giresun 
Kâzvm 

Eeis vekili 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

• Erzurum 
Aziz 
Aza 

Kırklareli 
M.Nahit 

Bu M. M. 
Konya , 

A. Muzaffer 
Aza 

Erzurum 
Asım 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1702 ve 1889 numaralı kanunların tadiline dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — İlk ve orta tedrisat muallimle
rinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 numa
ralı kanunun 3 üncü maddesini tadil eden 25 
temmuz 1931 tarih ve 1880 numaralı kanunun 
birinci maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edil
miştir: 

A) Orta tedrisat muallimlerinden lise ve mu
adili sınıflarında ders okutanlar haftada on beş 
ders ve iki saat müzakere, orta derecedeki sı
nıflarda ders okutanlar on sekiz saat ders ve 
dört saat te müzakere ile mükellef tutu

lurlar. Ancak teşkilâtı müsait olmayan 
mahallerde muallimler bu mecburî ders 
ve müzakere saatlerinden daha az miktarda ders 
ve müzakere saati verilmesi caizdir. Bu suretle 
vazife alan muallimlere ihtisasları dahilinde ol
mak üzere Maarif mekteplerinde veya askerî 
mekteplerde ücret mukabilinde en çok altı saat
lik ders daha verilebilir. 

Lise muallimlerine bu mecburiyet dışmda 
muvafakat ettikleri takdirde, ücret mukabilinde 
üç saatlik daha ders verüebiHr, 
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Muallimin kabulüne mecbur olduğu vazife

lerin her hangi birinden istinkâf etmesi esas va
zifeden istifa etmiş sayılmasını mucip olur. 

Uhdelerinde müdürlük, başmuavinlik ve mu
avinlik bulunan muallimler haftada en çok on 
iki saat ders okutmakla (Bu on iki saatte mü
zakere saatleri dahildir) mükellef tutulurlar. 

B) Orta tedrisat muallimliği evsafını haiz 
olupta meslekten muallim bulunmaması dolayı-
sile zaruret halinde orta tedrisat mekteplerinde 
muallimliğe tayin olunan memurlarla (A) fıkra
sına göre ücretli ders deruhde eden muallim
lere haftada okutacakları her ders saati için 
ayda dört liradan sekiz liraya ve her müzake
re saati için de iki liradan dört liraya kadar 
ücret verilir. Kanunî evsafı haiz olupta orta 
tedrisat mekteplerinde muallimlik eden müte
kaitlere 10 haziran 1930 tarih ve 1702 numaralı 
kanunun birinci ve ikinci maddelerinde gös
terilen mebde maaşı derecesi üzerinden ve ma
aş tahsisatından ücret verilir. 

Maarif vekâleti lüzum gördükçe ecnebi li
sanı muallimlikleri için kadrosunda ayırdığı 
maaş mukabilinde ecnebi tabiiyetinde bulu
nan lisan muallimi dahi kullanabilir. 

C) Muallim ve memurlara verilen ücretler
le mütekaitlerin alacakları ücretler ve ecnebi 
tabiiyetinde olan lisan muallimlerine verilecek 
maaşlar müktesep hak teşkil etmez. 

Ç) Muallimlikte yirmi beş seneyi doldur
muş olanlar rızaları olmadıkça ilâve ders ile 
mükellef tutulmazlar, yalnız müzakere vazife
sini yapmak mecburiyetindedirler. 

D) Orta tedrisat muallimleri resmî ve hu
susî mektepler ve müesseselerde haftada yirmi 
dört saatten fazla ders deruhte edemezler. 

MADDE 2 — ilk ve orta tedrisat muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 10 ha
ziran 1930 tarih ve 1702 numaralı kanunun 7 
nci maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edil
miştir : 

Orta tedrisat mektepleri müdür, başmua-
vin ve muavinlerine muallimlik maaşlarından 
başka mekteplerdeM ve pansiyonlardaki idarî 
vazifelerine mukabil 1452 numaralı kanunun 
5 inci maddesine tevfikan ücret verilir. Bu 
ücretler varidatı müsait pansiyonlu mektep
lerde kısmen umumî bütçeden, kısmen pansi
yonlar tahsisatından, neharî mekteplerle pan

siyonu olmayan leylî ve varidatı müsait bu
lunmayan pansiyonlu mekteplerde tamamen 
umumî bütçeden verilir. Bu ücretlere ait kad
ro bu kanuna bağlı cetvelde gösterilmiştir. 

Cetvelde gösterilen ücretler azamî olup 
mekteplerin derece ve ehemmiyetine göre Ma
arif vekilliğince tesbit olunur. 

Bu ücretlerden ne miktarının pansiyonlar 
tahsisatından verileceği her sene bütçe kanun
ları ile tesbit edilir. 

MUVAKKAT MADDE — 1934 malî senesi 
içinde pansiyonlarda vazife alan müdür, baş-
muavin ve muavinlere bu kanun mucibince ve
rilecek makam ücretlerinin pansiyonlar tahsi
satından verilecek kısmı 1934 malî senesi mu
vazene! umumiye kanununun 13 üncü madde
sine bağlı (N) cetvelinde gösterilmiş olan mik
tarlardır. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 eylül 1934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

ise ve muallim mektepleri müdürleri 

Adet 

3 
2 

12 
19 
5 
4 
3 

Ücret 
Lira 

150 
125 
100 
90 
85 
80 
70 

48 

Orta mektep müdürleri 

Adet 

6 
21 
22 
22 
8 

Ücret 
Lira 

85 
60 
50 
45 
40 

79 
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Başmuavinler 

Adet 

3 
4 
5 
5 

10 
21 

Ücret 
Lira 

80 
70 
60 
50 
45 
40 

48 

Adet 

10 
10 

148 

Muavinler 
Ücret 
Lira 

45 
40 
35 

168 





Sıra NQ 239 
Muhasebei umumiye kanununa müzeyyel 1/874 numaralı 

kanun lâyihası ve Divanı muhasebat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet î&-XH- 1933 

Kararlar müdürlüğü 
Say* : 6f3503 

B. M, M. Yüksek Reisliğine 
1050 sayılı muhasebei umumiye kanununa zeylen Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra 

Vekilleri Heyetince 9-XII-933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesüe birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Bütçe esaslarından başlıcası veenmühimmi hiç şüphesiz ki tevazündür. Bürçeierde tevazünü 

temin etmek tahsisat fevkinde taahhüdata girişilmesini menetmekle mümkündür. Malî intizamın 
salim bir tarzda cereyanını behemehal görmek arzusunda bulunan Yüksek Meclis, muhasebei 
umumiye kanunumuzla bilhassa 50 inci maddenin ilk fıkrasile (Vekillerin bütçe ile verilen 
tahsisattan fazla taahhüdat ve sarfiyatta bulunamayacaklarına) dair hüküm vazedilmek suretile bu 
arzularını izhar buyurmuşlardır. 

Bununla beraber taahhütle alâkadar oian zevatın mesuliyetlerinin şekil ve derecesi hakkında 
kanunda bir kayit bulunmamış ve bu itibarla sarfiyat yapılmadıkça taahhüdata ait evrak ve 
muamelât Divanı muhasebatın tetkik ve murakabesinden geçmemekte bulunmuş olmasına binaen-
dir ki gösterilen bütün itina ve yapılan takyitlere rağmen zaman zaman bu emri kanunî hilâfına 
taahhüde girişildiğine ve bu suretle Hazineye karşı emri vaki şeklinde bir çok borç tahmil ve 
husumet tevcih edilmiş olduğuna şahit oluyoruz. Bu yüzden tahaddüs eden ve mahkeme ilâm-
larile Hazineye tahmil ettirilen külfetler bizzarur mahkûmunbih borçlar tertibinden eda edil
mekte veya 1932 bütçe kanununun i l inci maddesinde olduğu gibi istisnaî hükümler vaz ve 
tedbirler alınmak suretile itfa çareleri aranılmaktadır. Beklenilmeyen bu gayri tabiî hadisata 
nihayet vermek ve Devlet namına yapılacak taahhüdatın salim bir tarzda cereyanını temin 
edebilmek için âmiri italarla alâkadar tahakkuk memurlarının ayrı ayrı ve şahsan masuliyet-
lerini tayin eden bir müeyyideye lüzum bulunduğu için bağlı kanun lâyihası kaleme alınmıştır. 
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Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di M. encümeni 19-IV-1934 

Karar No. 3 
Esas No. 1/824 

Yüksek Reisliğe 

1050 sayılı muhasebei umumiye kanununa 
tezyil edilmek üzere Başvekâletin 16 - XII 1933 
tarih ve 6/3593 numaralı tezkeresile Meclisi 
Aliye takdim kılınan kanun lâyihası encümeni
mize havale edilmekle tetkik ve müzakere edildi: 

Kanun lâyihasına bağlı esbabı mucibede ser-
dolunan mütaleaya encümenimizce de iştirak 
edilerek kanun lâyihası aynen kabul edilmiş ve 
havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
kılınmak üzere Yüksek Reisliğe takdimine ka-

1050 numaralı muhasebei umumiye kanununa 
tezyil edilmek üzere Başvekâletin 16 - XII -1932 
tarih ve 6/3593 numaralı tezkeresile Yüksek 
Meclise takdim edilip encümenimize havale bu-
yurulan kanun lâyihasile esbabı muei'besi Maliye 
vekili ve müsteşarı Beyler hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Bütçe ile verilen tahsisattan fazla taahhüt 
ve sarfiyatta bulunulması muhasebei umumiye 
kanunile sarahaten menedilmiştir. Ancak taah
hütlerle alâkadar memurların mesuliyet derece
lerinin tamamile tayin edilmemiş olması ve sar
fiyat yapılmadıkça taahhütlere ait evrak ve mu
amelelerin Davanı muhasebata gelmemesi mera-
nuiyet hilâfına taahhütlerin kablessarf önüne 
geçilememesine ve bilâhare bir emri vaki halin
de Hazineye borç tahakkuk etmesine ve bunla
rın tediyesi için de istisnaî hükümler konulma
sına meydan vermektedir. Bu hallerin önüne 
geçmek için bu işlerle alâkalı âmiri italarla ta
hakkuk memurlarının şahsan zaman mesuliyet-

rar verilmiştir. 
Di. Mu. En. Reisi M. M. Kâtip 

Niğde Kırşehir Yozgat 
Faik Sungur 

Aza Aza Aza 
Çankırı Ankara İstanbul 
Rıfat Hasan Hayrullah 

Aza Aza Aza Aza 
Giresun Kütahya Samsun Maras 

A. Şevket Ömer Ruşeni Abdülkadir 

lerini tayin edici hükümler konulmak icap et
miş ve lâyiha bu maksatla tanzim ve sevkedil-
miştir. 

Encümenimiz esbabı mucibeyi varit ve lâyi
hadaki metinleri muvafık bularak aynen kabul 
etmiştir. Ancak hususî mezuniyetlerle ati sene
lere sari olarak yapılan mukavelelerin her se
neye ait tahsisatının taallûk ettiği seneler büt
çesinin tanziminde nazarı itibare alınması ve ih
mal edenler için cezaî hükümler konulması en
cümenimizce muvafık görülmüş, birinci mad
deye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Bundan evvel encümenimize havale olunup 
dört unsur halinde mütalea olunarak o suretle 
tedvin edilen vergi bakayasının tasfiyesine ve 
mükelleflere bazı kolaylrklar gösterilmesine dair 
olan kanunun müruru zaman maddelerinin dai
mî hükümleri ihtiva eden muhasebei umumiye 
kanununa ilâvesi muvafık görülmüştür. 

Filhakika masraflara ait müruru zaman hük
mü muhasebei umumiye kanununda mevcut ol-

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 16-V-1934 

Karar No. 32 
Esas No. 1/824 

Yüksek Reisliğe 
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duğu halde varidat müruru zamanı ya hususî 
kanunlarında tasrih edilmekte veya muhasebei 
umumiye kanununa göre sakit 'kalarak umumî 
hükümlere tâbi olup olmayacağı üzerinde mü
nakaşalar yapdmaktadır. 

Encümenimiz bu ihtilâfları sarih mahiyette 
halleder şekilde teklifleri tadil etmiş ve muha
sebei umumiye kanununun varidat kısmında 44 
üncü maddeyi ilâve etmiştir. 

Divanı muhasebat kanunile muhasebei umu
miye kanununun mütenazır olmasını temi nen 
avansları verdiren dairelerin sarfiyatı katiye 
evrakını celp ve muhasibe teslim etmeyen âmir
lerin mesuliyeti iştiraklerine dair yeni Divanı 
muhasebat kanununa bir hüküm ilâve edilmişti. 
Bu hüküm muhasebei umumiye kanununun 88 

Muhasebei umumiye kanununa zeylen tanzim 
olunup Başvekâletin 16 - XII - 1933 tarih ve 
6/3593 numaralı tezkeresile Yüksek Meclisin tas
vibine arzolunan kanun lâyihası Maliye encüme
ni nu.;;;).ılasile birlikte encümenimize tevdi edil
mekle; Maliye Vekili Beyin huzurile okundu ve 
konuşuldu. 

Tahsisat harici sarfiyattan dolayı âmiri ita
larla tahakkuk vazifesile mükellef olan memurla
rın mesuliyeti hakkında Hükümetçe hazırlanan 
bu lâyiha esas itibarile encümenimizce de muva
fık görülmüştür. 

Tadil dolayısile Maliye encümeni tarafından 
mezkûr kanunda Hükümetin teklifine bazı tadil
ler ilâve edilmiştir. Muhasebei umumiye kanu
nunda bazı değişiklikler icrasına encümenimiz de 
kani olup ancak bunun müzakere esnasında hazır 
bulunan Maliye vekili Bey tarafından dahi izah 

inci maddesine de ilâve edümek suretile madde 
tadil olunmuştur. 

Hükümetin üçüncü maddesi dördüncü ve 
dördüncü maddesi heşinci madde olarak kabul 
olunmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 

Gümüşane İsparta Aydın 
E. Fehmi Kemal Turan Adnan 
Aza Aza Aza Aza 

Diyarbekir tçel Kastamonu Balıkesir 
Zülfü Emin Refik Pertev 

Aza Aza Aza 
Urfa istanbul izmir 

Bahçet Hamdi M. Kâmil 

edildiği veçhile Hükümetçe bu yolda esaslı ve umu
mî tetkikler yapılarak bunların ayrıca bir lâyiha 
ile Büyük Meclise şevki münasip olacağı mütalea 
olunarak Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiş 
ve yalnız ikinci maddede eüzî bir tadil yapılmış
tır. 

Bu esasa göre hazırlanan layiha müstacelen 
müzakere olunmak üzere Umumî heyetin tasvibi
ne arzolunur. 

Ileis Reisvekil i 
Burdur İsparta Bursa Elâziz 

M. Şeref Mükerrem Dr. Galip II. Tahsin 
Erzurum Erzurum izmir Giresun 

Asım Aziz Kâzım Kâzım 
Konya Kırkla reli Yozgat 

A. Muzaffer M. Nahit S. Sırrı 
Kırklareli Manisa 

Şevket M. Turgut 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 13 - VI - 1934 

M. No. 157 
Esas No. 1/824 

Yüksek Reisliğe 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1050 numaralı muhasebei umumiye ka
nununa müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1050 numaralı muhasebei umu
miye kanununun 50 nci maddesinin ikinci fık
rası ile 51 ve 52 nci maddeleri hükümleri ve 
48 inci madde ile mevzu istisnalar haricinde Dev
let namma her hangi bir taahhüde girişilmeden 
evvel tahakkuk memurları seneleri bütçesinde 
kendi daire ve kıtası için ayrılmış tahsisat mev
cut ve kifayet edecek miktarda olup olmadı -
ğmı tetkik ve âmiri itaya tahriren bildirmeğe 
ve âmiri italar da bunu aramağa mecburdurlar. 
Kâfi derecede tahsisat temin edilmedikçe ta
ahhüt evrakı tanzim olunamaz ve mukaveleye 
girişilemez. 

MADDE 2 — Tahsisat mevcut olmadığının bi
rinci madde mucibince âmiri itaya tahriren bildi
rilmemesi veya tahsisat yok iken mevcutmuş gibi 
gösterilmesi sebebile her hangi bir taahhüde gi
rişilmesi halinde tahakkuk memurları doğru
dan doğruya ve şahsan mesul tutulurlar. Tah
sisat olmadığı âmiri itaya tahriren bildirilme
sine rağmen veya âmiri itaca tahsisat olup ol
madığının araştırılmasına lüzum görülmeden gi
rişilen taahhütlerden doğan şahsî mesuliyet 
âmiri itaya racidir. Bu suretle tahsisat harici 
yapılan taahhüdat neticesinde tediyat vukubul-
muş ise kanunen muhasibi mesule teveccüh eden 
mesuliyette âmiri ita ve tahakkuk memurları da 
müşterektirler. 

Birinci fıkradaki tahakkuk memurlarile 
ikinci derece âmiri italarının ve muhasiplerin 
tahsisat haricindeki taahhüt ve tediyelerinden 
dolayı zaman ile mesuliyetlerine Divanı muha
sebatça hükmolunur. Tahsisat harici taahhüt bi
rinci derece âmiri itanm tahrirî emrine müstenit 
ise keyfiyet Divanı muhasebatça üç aylık rapor
larla Büyük Millet Meclisine arzolunur. 

4 _ 
MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1050 numaralı muhasebei umumiye kanununa 
müzeyy el kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1050 numaralı muhasebei umu
miye kanununun 50 nci maddesinin 2 nci fık
rası ile 51 ve 52 nci maddeleri hükümleri ve 
48 inci madde ile mevzu istisnalar dışmda Dev
let namına her hangi bir taahhüde girişilme
den evvel tahakkuk memurları seneleri büt
çesinde kendi daire ve kıtası için ayrılmış tah
sisat mevcut ve kifayet edecek miktarda olup 
olmadığını tetkik etmeğe ve âmiri itaya tahri
ren bildirmeğe ve âmiri italar da bunu arama
ğa mecburdurlar. Kâfi derecede tahsisat temin 
edilmedikçe taahhüt evrakı tanzim olunamaz 
ve mukaveleye girişilemez. Kesbikatiyet eden 
mukavelelerin müsaadei mahsusasma göre ati 
senelere intikal edecek tahsisatlarım ait olduk
ları seneler bütçelerinin tanziminde derpiş 
etmek alâkadar makam ve daireler için mec
buri olup hilâfında hareket eden ikinci dere
ce âmiri italarla tahakkuk memurlarına ve va-
zifedarlara üç aylığa kadar maaş katı cezası 
hükmedilir. 

MADDE 2 — Tahsisat mevcut olmadığının 
birinci madde mucibince âmiri itaya tahriren 
bildirilmemesi veya tahsisat yok iken mev
cutmuş gibi gösterilmesi sebebile her hangi 
bir taahhüde girişilmesi halinde tahakkuk me
murları doğrudan doğruya ve şahsen mesul tu
tulurlar. Tahsisat olmadığı âmiri itaya tah
riren bildirilmesine rağmen veya âmiri itaca 
tahsisat olup olmadığının araştırılmasına lü
zum görülmeden girişilen taahhütlerden doğan 
şahsî mesuliyet âmiri itaya racidir. Bu suret
le tahsisat harici yapılan taahhüt neticesinde 
tediyat vukubulmuş ise kanunen muhasibi me
sule teveccüh eden mesuliyette âmiri ita ve ta
hakkuk memurları da müşterektir. 

Birinci fıkradaki tahakkuk memurlarile 
ikinci derece âmiri itaların ve muhasiplerin 
tahsisat haricindeki taahhüt ve tediyelerinden 
dolayı zaman ile mesuliyetlerine Divanı mu
hasebatça hükmolunur. Tahsisat harici taah
hüt birinci derece âmiri itanın tahrirî emrine 
müstenit ise keyfiyet Divanı muhasebatça üç 

i aylık raporlarla Büyük Millet Meclisine arzolu-
' nur. 
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BÜTÇE ENCÜME&î^tN TADÎLÎ 

1050 mmtavali mMh&sehti umumiye kmumum 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi kabul e k 
miştir. 

MADDE 2 — Tahaaat mevout abmüğm* 
birinci madde mucibince âmiri üa#a tsfawm 
bildirilmemesi vey» tahsûat yek iken ̂ ı&erçmt-
muş gibi gösterilmesi sebebüe h#r nasgi bir Ur-. 
ahhüde g-ürişiloidsi balintte tHh»kk»k ısesraıifo? 
doğrudan doğruya Hazineye karşı şahsen mesul 
tutulurlar. Tahsisat olmadığı âmiri itaya tahri
ren bildirilmesine rağmen veya âmiri itScâ tah
sisat olup olmadığının araştırılmasına lüzum gö
rülmeden girişflen taaMHlerden doğam şahsî 
mesule* tanri itaya ra*idfcr. Btı «uretle tahsi
sat harisi yapılan taahhtidat ııetieestecte tetfiyat 
vukubulmuş ise kasunen muhasibi mesule tevec
cüh ©den «jesuliyette ânriri ita ve taüaCkkök me
murları da î»aştere*tfrler. 

Birinci likradaki taihakkuk mentürlarîle ikin
ci derece âmiri itaların ve muhasiplerin tahsisat 
haricindeki taahhüt ve tediyelerinden dolayı 
tazmin île mesuliyetlerine Divanı muhasebatça 
hükmorunur. Tahsisat harici taahhüt birinci 
derece âmiri itanm tahrirî emrine müstenit ise 
keyfiyet Divanı muhasebatça üç aylık raporlar
la Bttyük Millet Meclisine arzohumr. 



6 _ 
Mal. E. 

MADDE 3 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir: 

Hususî kanunlarında müruru zaman haddi 
gösterilmemiş olan vergi ve resimlerde müruru 
zaman, bunların tahakkuk ettirildiği malî sene
nin hitamından itibaren on senedir. 

Bir kaç senede istifası kanunları icabmdan 
olan vergilerde müruru zaman müddeti her tak
sit için o taksitin taallûk ettiği senenin hita
mından başlar. 

Vergi, resim ve iltizam bedellerinden dolayı 
gayrimenkul kayitlerine yapılan ve kanunlarına 
göre müruru zamana uğrayan hacizler kendili
ğinden kalkar. 

Ait olduğu vergi kanunlarında tahsil için 
mevzu müruru zaman müddeti geçmezden evvel 
müekllef hakkında alman haciz ve hapis kara-
rmm tatbikina başlanılmış olması müruru za
manı kateder. 

Müruru zaman hükümlerini tahsil ve takip 
ile mükellef olanları muhasebei umumiye kanu
nunun tayin ettiği mesuliyetten kurtaramaz. 

Muhasibin sunu taksirinden mütevellit ol
mayarak beş sene tahsil olunamayan ve tahsili 
mümteni bulunduğu dairesinin tetkikatı ve ma
hallî idare heyetinin mazbatasile tevsik olunan 
mütehakkak varidat bakayasmm terkini bir 
cetvel ile Büyük Millet Meclisine arzolunur. 

MADDE 4 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir. 

Her mutemet senenin son gününde avans ak
çesinden nezdinde kalan mebaliği henüz mah
subu icra ettiremediği tediye evrakile birlikte 
tamamile muhasibe iade edip hesabım kapatma
ğa ve muhasip dahi bu hesabı aramağa mec
burdur. Aksi takdirde mutemet zimmettar ad
dolunarak hangi sınıf ve meslekten olursa olsun 
Maliye vekilinin talebi üzerine memuriyeti asli
yesinden ihraç edileceği gibi muhasip dahi me
murin kanununun ahkâmma göre tecziye olu
nur. Mutemet zimmetinde kalan mebaliğ tahsili 
emval kanununa tevfikan faizile beraber tahsil 
edilir. 

Muhasipler gibi avanslar verdiren daireler 
I dahi sarfiyatı katiye evrakını celp ve muhase-
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B. E. 
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MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdin 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ifaya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

9-12-933 
Başvekil Ad. V. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Zekâi Zekâi Ş.Kaya 

Ha. V. Mal. V. V. Mf. V. 
Dr Tevfik Rüştü Ş. Kaya Hikmet 
Na. V. tk. V. S. î. M. V. V. G. î. V. 
Fuat M. Celâl Muhlis Ali Bana 
Zr. V. 

Muhlis 

Mal. E. 

beye teslim ettirmekle mükelleftir. Takip etme
dikleri takdirde muhasebe terettüp eden me
suliyetin ayni lüzum müzekkeresini veren daire 
âmirine de teveccüh eder. 

MADDE 5 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

MADDE 6 — Hükümetin dördüncü madde
si aynen 



Ö. E. 

HADDE 3 — Hükümetin teklifi kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi kabul edil
miştir. 

-.*.- »»*« 



m< 



Stra No 248 
» 

İdare Heyetinin, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Divanı 
muhasebata ait kısmında değişiklik yapılması hakkında 2 79 

numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 

25-V-934 
Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebat riyasetinin 25-V-1933 tarih ve 13075/128 numaralı tezkeresine bağlı 
olarak alınan ve Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı 
kanuna merbut 2 numaralı cetvelin kısmen tadilini havi tanzim ve rapten takdim kılınan 
(A) işaretli cetvelde gösterilen derece ve maaşlar hakkında riyaseti müşarünileyhanın esbabı 
mucibesinde zikrolunan mütalaaya binaen tadil ve kabulüne müteallik olan atideki mevaddı 
kanuniyeyi arz ve teklif eyleriz. 

İdare âmiri İdare âmiri İdare âmiri 
/ . Ferit B. O. 

Halit 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 16 - VI - 1934 

M. No. 168 
Esas No. 2/79 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları maaşlarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 1452 numaralı kanuna merbut 
(2) numaralı cetvelin kısmen tadili hakkındaki 
Divanı muhasebat Reisliğinin 25 - V - 1933 tarih 
ve 13075/147 numaralı tezkeresi üzerine Meclisi 
Âli îdare amirliklerince tanzim olunup havale 
buyurulan kanun lâyihası ve merbutu bulunan 
(A) cetveli Divanı muhasebat reisi Seyfi Bey ha
zır olduğu halde encümenimizce tetkik olundu. 

Divanı muhasebatın vazife ve salâhiyetine da
ir olup ahiren Umumî heyetçe kabul olunan ka
nuna nazaran pek mühim vazifeler tevdii suretile 
mevcut işleri iki kat artan Divanı mezkûrun em

sali müessesat derecesine çıkarılması encümeni
mizce muvafık görülmüş ve tadilen kabul olunan 
kanun lâyihası ve merbutu bulunan cetvel müsta-
celen müzakere buyurulmak üzere Umumî heye
tin yüksek tasvibine arzolunur. 

B. E. R. Bu M. M. Kâtip 
Burdur Konya Tokat Bursa 

M. Şeref A. Muzaffer Süreyya Dr. Galip 

Erzurum Giresun îzmir Kayseri 
Asım Kâzım Kâzım A. Hilmi 

Manisa Sivas Yozgat 
M. Turgut M. Remzi S. Sırrı 
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İDARE HEYETÎNÎN TEKLÎF! 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatmm 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı 
kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Divanı mu
hasebat memurlanna ait kısmı yerine işbu ka
nuna merbut (A) işaretli cetvel konulmuştur. 

MADDE 2 — İşbu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — îşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Divanı muhasebat kadrosu hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşlarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı 
kanuna bağlı (2) numaralı cetvelin Divanı mu
hasebata ait kısmı yerine bu kanuna bağlı cet
vel konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun 31 temmuz 1934 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi Reisi tarafından icra olunur. 

idare heyetinin teklifine bağlı cetvel 
Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

1 
2 
3 
3 
7 
8 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
3 
6 

Reisi evvel 
» sani 

Aza 
Müddeiumumi 

» muavini 
» » 

Başmurakıp 
Birinci sınıf murakıp 
îkinci » » 
Üçüncü » » 
Bilinci sınıf murakıp muavini 
îkinci » » » 
Başkâtip 

» muavini 
7 Şube müdürleri (Sınıf 1) 
9 » » ( » 2) 

10 Mümeyyiz 
11 Levazım ve ayniyat memuru 
12 Tasnif memuru (Sınıf D 
14 » » ( » 2) 
14 Dosya memuru 
12 Zabıt kâtibi 
14 Mukayyit (Sınıf 1) 
15 » ( » 2) 
14 Kâtip ( » 1) 
15 » ( » 2) 

1 
4 

12 
1 
2 
1 

12 
43 
28 
41 
27 
24 

1 
1 
3 
2 
5 
1 
9 
9 
5 
4 

18 
34 
8 
5 

150 
125 
100 
100 
55 
45 
70 
55 
45 
40 
35 
30 

100 
70 
55 
40 
35 
30 
25 
20 
20 
25 
20 
17,5 
20 
17,5 

301 
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Bütçe encümeninin tadiline bağh 

CETVEL 

Derece 

1 
2 
3 
3 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
4 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
12 
14 
14 
14 
15 
14 
15 

> Memuriyetin nevi 

Birinci reis 
Daire reisleri 
Aza 
Müddeiumumi 

» muavini 
» » 

Temyiz raportörleri 
Başmurakıp 
Birinci smıf murakıp 
îkinci » » 
Üçüncü » » 
Birinci smıf muavin 
îkinci » » 
Başkâtip 

» muavini 
Şube müdürleri 

» » 
Mümeyyiz 
Levazım ve ayniyat memuru 
Zabıt kâtibi 
Tasnif memuru 

» » 
Dosya memuru 
Mukayyit (Smıf 1) 

» ( » 2) 
Birinci smıf kâtip 
îkinci » » 

Adet 

1 
4 

12 
1 
2 
1 
2 

12 
52 
16 
35 
30 
24 

1 
1 
2 
2 
4 
1 
6 
5 
5 
4 

25 
37 
8 
5 

Maaş 

150 
125 
100 
100 
55 
45 
80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
90 
70 
55 
40 
35 
30 
25 
25 
20 
20 
20 
17,5 
20 
17,5 





Sıra No 238 
Yuks£k zirâat enstitüsü kanununa müzeyyef I 1052 
nuamralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 

ntazbataları 

T. C. 
»Boşpmiet 24-V*&34 

KcsMfrlar müdürlüğü 
$İ*yı: 6/1483 

T. B/M. "M. Yüksek Rengine 

22&1 sayılı Yüksek ziraat enstitüsü kanununa zeyten .Ziraat vekâletince hazırlanan ve 
Lora Vekilleri Heyetince 23-V-934 te Yüksek Meclise arzı karıarlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibe mazbatası ve,£iraat vekâletinin 23-V-934 tadh ve 14914. sayılı tezkeresi suretleri ile 
birlikte Yüksek huzurluna sunulmuştur efendim, 

Bftşvefcil 
İsmet 

2191 numaralı Ankara Y&fcsek Ziraat Enstitüsü kanununa zeyl kânun 
lâyihası esbabı mucibesidir 

Z&mt bilgilerimizi muasır medeniyet ziraat ilimleri mertebesine yüksçkferoek ,ve buaiarı 
ülkemizde tatbik edecek kudrette mütehassıs elemanlar yetiştirmek üzere Cumhuriyetin irfan 
veriminden doğan ve feyizli semereleri yakında ele alınacak olan Vüksek Ziraat Enstitüsü 
teşkilatı meyanına orman fenninin temel dlirjaJeri de konulmuş ve bu suretle ilk devre orman 
tedrisatı imkânları hazırlanmıştır. 

Orman tahsilinin ikinci devre tedrisatını meslekî ve tatbikî nazariyatı teşkil etmektedir. Bu 
sebeple Yüksek Ziraat Enstittisünde ilk devre hazırlık derslerini bitiren efendilerin ikinci dtvre 
tahsillerine devamları ve orman mühendisi unvanile Devlet teşkilâtına eklenmeleri içm Yükstk 
arman mektebiifie gönderitereleri Uzamdır. 

Halbuki Yüfcsek ornaan-mektebim eskiden el sürülmemiş teşkilâtı, bu meslek zaruretlerinin 
gelecekteki dileklerine uygun hazırlanan namzetlerin, ilnû ihtiyaçlarım karşılayarmyacaktır. 
Yüksek £iraat Enstitüsümin, Yüksek orman mektebinde- ikmali tahsile gönderilecek tm nam
zetleri ise hazırlık tahsillerini bitirmek üzeredirler. Binâenaleyh Yüksek Ziraat Enstitüsünde 
orman hazırlık detsi görenlerin baftedıMarı sistemli tafsillerinin silsiiesîtri takipleri için Yükâek 
orm*n mektebinin bu mertebeye1'yükselltilmesi zamanı gelmiştir. Bu zarureteHre tedrisatın ktare 
usullerine kaynaştırılması lüzumuna binaendir ki Yüksek orman mektebi lâğvedilerek Yüksek 
Ziraat Enstitüsüne yeniden kurulan « Orman Fakültesi » ilâve olunmuştur. 

Bu fakültenin meslek ihtisasını veren tedrisatında tatbikat imkânlarına da malikiyeti için ikinci 
devre tedrisatının ormanlık bir mıntakada yapılması ana maksada bağlı görülerek Yüksek 
Ziraat Enstitüsü kanununa zeyl ve bu kadroya eklenmek üzere tanzim olunan ilişik kanun lâyihası 
kadrosile birlikte sunulmuştur. 
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Ziraat encümeni mazabatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 

Karar No. 13 
Esas No. 1/1052 

3-Yi-1934 

Yüksek Reisliğe 

2291 sayrh Yüksek Ziraat enstitüsü kanunu
na zeyil olmak üzere Ziraat vekilliğince hazırla
nıp İcra Vekilleri Heyetinin 23-V-1934 tarihli 
kararı ve Başvekâleti celilenin 6/1483 numaralı 
tezkeresile Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
ve encümenimize havale buyurulan kanun lâyi
hası okunup konuşuldu. 

Ziraat fenni gibi ormancılık bilgisinin de 
en son ihtiyaçları karşılayacak derecede olması 
için buna ait derslerin Yüksek Ziraat enstitü
süne ilâve edilecek orman fakültesinde okutul
ması erıcümenimizce çok yerinde görülmüş ve 
maddelerde yapılan ufak değişikliklerle lâyiha 
kabul edilmiş ve kanundaki baytar kelimesinin 

bir takım sanat erbabına da verilmiş bir isim 
olması itibarile bunun yerine milletler arasında 
kullanılan veteriner kelimesi konulmuştur. 

Havaleleri mucibince Bütçe encümenine tev
di buyunılmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Zr. E. Reisi 
İzmir 

M. Rahmi 
Aza 

Maraş 
Nuri 
Aza 

Sinop 
Hulusi 

M. M. 
Aksaray 
Yaşar 
Aza 

İstanbul 
Mitat 
Aza 

Konya 
M.Lûtfi 

Kâtip 
Bolu 

Aza 
Denizli 
Yusuf 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 155 
Esas No. 1/1052 

Yüksek Reisliğe 

12-VI-1934 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü kanununa 
zeylen tanzim olunup Ziraat encümeni mazbata-
sile birlikte encümenimize tevdi edilen kanun 
lâyihası Ziraat vekili Muhlis Beyin huzurile en-
cümenimizce de tetkik edildi. 

Yüksek orman mektebinin lâğvile Ankara 
Yüksek ziraat enstitüsüne bir orman fakültesi 
ilâvesi hakkında olan bu kanun lâyihası esas 
itibarile enoümenknizce de kabul olunmuş ve 
şekle ait bazı değişiklikle yeniden hazırlanan 

kanun lâyihası müstacelen müzakere edilmek 
üzere Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis vekili 
İsparta 

Mükerrem 
Erzurum 

Aziz 

Bursa 
Dr. Galip 

Elâziz 
II. Tahsin 

Erzurum 
Âsim 

Konya 
A. Muzaffer 

Giresun 
Kâzını 

Manisa 
M, Turgut 

Kırklareli 
M. Nakit 

Yozgat 
8. Strn 
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ÖÜKÛMETlN TEKLİFİ 

2291 numaralı Ankara Yüksek ziraat enstitüm 
kanununa müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara Yüksek ziraat enstitü
sü kanununun ikinci maddesinin birinci fıkra
sı olan ( Enstitü: Tabiî ilimler, Ziraat, Baytar, 
Ziraat sanatları namile dört fakülteden mü
rekkep akademik bir müessesedir) cümlesinin 
tayyi ile (Enstitü. Tabiî ilimler, Ziraat, Baytar, 
ziraat sanattan ve orman namile beş fakülteden 
mürekkep Akademik bir müessesedir) cümlesi 
ikame edilmiştir. 

MADDE 2 — 2291 numaralı kanunun 1 nu
maralı cetveline bu kanuna bağlı 1 numaralı 
cetvel, 2 numaralı cetveline bu kanuna bağlı iki 
numaralı cetvel, 3 numaralı cetveline bu kanuna 
bağlı 3 numaralı cetvel ve 4 numaralı cetveline 
bu kanuna bağlı 4 numaralı cetveller ilâve olun
muştur. 

MADDE 3 — 1452 numaralı kanuna bağlı 2 
numaralı cetvelin Ziraat vekâleti kısmında, 
Yüksek orman mektebi başlığı altındaki kadro 
ile 1933 malî senesi bütçe kanununun beşinci 
maddesine bağlı (D) cetvelinin Ziraat vekâleti 
kısmındaki (Yüksek orman mektebi) başlığı al
tındaki kadro tayyedilmiş ve 1934 bütçesinin 651 
memurlar maaşı, 654 vilâyet müstahdemleri üc
reti ve 682 - 1 Yüksek orman mektebi fasılla
rında mevcut tahsisattan ayrılacak 55 890 lira 
Yüksek ziraat enstitüsü mülhak bütçesine yar
dım olarak verilmiştir. 

MADDE 4 — Orman fakültesinin ikinci dev
re meslek, ihtisas tedrisatı orman olan mmtaka-
da yapılır. 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TADİL ŞEKLÎ 

2291 numaralı Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 
kanununun ikinci maddesinin değiştirilmesi 

ve buna bazı maddeler eklenmesi hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek ziraat enstitüsü kanu
nunun ikinci maddesinin birinci fıkrasına (or
man) kelimesi eklenmek ve (baytar) yerine 
(veteriner) konmak suretile bu maddenin birin
ci fıkrası (Enstitü : Tabiî ilimler, ziraat, vete
riner, baytar, ziraat sanatları ve orman namile 
beş fakülteden mürekkep akademik bir müesse
sedir) suretide değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — 2291 numaralı kanunun 1, 2, 
3, 4 sayılı cetvellerine bu kanundaki 1, 2, 3, 4 
sayılı cetveller eklenmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü kanununun bazt 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara Yüksek ziraat ens
titüsü hakkındaki 10 haziran 1933 tarih ve 2291 
numaralı kanunun 2 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

«Enstitü; tabiî ilimler, ziraat, veteriner 
baytar, ziraat sanatleri ve orman» namile beş 
fakülteden mürekkep akademik bir müessese
dir. Ders okutur. Kendi sahasında ilmî ve fen
nî araştırmalar yapar, reyler ve fikirler verir 
ve neşriyatta bulunur. Orman fakültesinin ihti
sas tedrisatı orman olan mmtakalarda yapılır. 

MADDE 2 — 2291 numaralı kanunun 27 in
ci maddesine bağlı (1) ve (2) numaralı cetvel
lerde gösterilen kadrolar bu kanuna bağlı (1) ve 
(2) numaralı cetvellerde gösterildiği üzere de 
getirilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1452 numaralı 
kanuna bağlı (2) numaralı cetvelin Ziraat ve
kâleti kısmında (Yüksek orman mektebi) başlı
ğı altındaki kadro çıkarılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Ankara Yüksek 
ziraat enstitüsü 1934 malî senesi bütçe kanunu
nun 3 üncü maddesine bağlı (C) işaretli cetve
le bu kanuna bağlı (3) numaralı cetvelde gös
terilen memuriyetler ve mezkûr bütçe kanunu-
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MADDE 5 — Bu kanun 30 mayıs 1934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun 30 eylül 1934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini Zi
raat vekili yürütür. 

MADDE 6 — Bu ka: 
Ziraat vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Fuat 
Ik. V. S. 1. M. V. 

M. Celal Dr. Refik 

ti hükümlerini icraya 

23-V-1934 
M. M. V. Da. V. 

Zekâi Ş. Kaya 
Mf. V. Na. V. 

Hikmet Ali 
G. î. V. Zr. V. 

Ali Bana Muhlis 



B. E. 

nıın 4 üncü maddesine bağlı (D) işaretli cetvele 
de bu kanuna bağlı (4) numaralı cetvelde gös
terilen müstahdemler ilave olunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 1934 malî sene
si Ziraat vekâleti bütçesinin 712 inci memurlar 
maaşı faslından 13 120; 715 inci vilâyat müs
tahdemleri ücreti faslından 7 860 ve 746 ncı fas
lın birinci Yüksek orman mektebi maddesinden 
30 000 lira ki ceman 50 980 lira 741 inci fasla 
nakledilerek Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 
1934 bütçesine yardım olarak verilir ve umumî 
bütçeden yapılmış olan tediyelere ait senetler 
de nakit yerine devrolunur. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 1934 malî senesi 
muvazenei umumiye kanununun 5 inci madde
sine merbut (D) cetvelinin Ziraat vekâleti kıs
mında (Yüksek orman mektebi) başlığı altında
ki kadro çıkarılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun 29 teşrinievvel 1934 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 



Derece 

— 8 — 

Hükümetin teklifi 

[1] NUMARALI CETVELE ÎLÂVE 

Memuriyetin nevi 

Tedris heyeti azamî kadrosu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Ordinaryüs 
» 

Profesör 
» 

Doçent 
» 

Şef 
Başasistan 
Asistan 

» 

(Sır 
( 
( 
( 
( 
( 

( 
( 

uf : 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

D 
2) 
D 
2) 
D 
2) 

D 
2) 

Adet 

2 
2 
3 
3 
4 
6 
6 
6 
6 
8 

Maaş 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 

Derece 

Bütçe encümeninin tadili 

[1] NUMARALI CETVEL 

Tedris heyeti azamî kadrosu 

Memuriyetin nevi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Ordinaryüs (Sınıf 1) 
» 

Profesör 
» 

Doçent 
» 

Şef 
Başasistan 
Asistan 

» 

( » 2) 
( » D 
( » 2) 
( » D 
( » 2) 

( » 1) 
( » 2) 

Adet 

13 
19 
19 
29 
20 
31 
31 
30 
32 
43 

Maaş 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 



. 9 _ 

Hükümetin teklifi 

[2] NUMARALI OBTVBLE tLAVB 

İdare memulları kadrosu 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 
, H H * , ;,i\ 

İ l îdaifö mejnüru 
12 Katip r 

İS İfuit 
İ2 ^ t e m e t 
14 Muharebe kâtibi 
14 Ayniyat kâtibi 
J | Depo memuru 

Bütçe encümeninin tadili 

[2] NUMARALI CBTVBL 

tdare memurları kadrosu 

Derece Memuriyetin nevi ' Adet Maaş 

4 idarî müşavir 
7 Muhasebe müdürü 

11 Muhasebe başkâtibi 
14 Muhasebe kâtibi 
11 Veznedar 
8 Daire müdürü 

11 Başkâtip 
12 Kâtip 
14 » 
10 Talebe yurdu âmiri 
12 Muit 
14 » muavini 
11 îdare memuru 
12 Mutemet 
10 Ayniyat muhasibi 
12 » kâtibi 
14 » » 
14 Depo memuru 
11 Eczacı 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2M; 

2 
1 

90 
55 
30 
20 
30 
45 
30 
25 
20 
35 
25 
20 
30 
55 
35 
25 
20 
20 
30 

1 30 
1 25 
1 25 
1 25 
1 20 
1 2Q 
1 20 
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Hükümetin tekUf i 

De-
rece 

6 
7 

8 

9 

10 

Memuriyetin nevi 
. . î > - - • - • • -

Doçent 
Ş e t , 

Baş asistan 

Asistan (Sınıf 1) 

Asistan (Sınıf: 2) 

Âdet 

4 
1 

2 

2 

4 

Maaş 

70 
55 

45 

40 

35 

(55 liranrn, mukabili olan 160 lira ücret 
alır, namzet meı-çur sayılır). 
(45 liranın muk^bfli olan 130 lira ücreti 
alır, namzet merâur sayılır). 
(40 İkanın mukabili olan 100 lira ücreti 
alır, namzet memur sayilır). 
(35 liranın mukabili olan 80 lira ücreti 
alır, namzet memur sayılır), 

Bütçe encümeni 

Hükümetin teklifi aynen 

Hükümetin teklifi 

[4] NUMARALI 0BTVBL 

Memuriyetin nevi 

Muallim 

Laboratuar şefi 
Fidanlık' ustabaşısı 
Daktilo 
Şoför 
Aşçıbaşı ve yamağı 
Marangoz 
Gece bekçisi 
Arabacı 
Hademe 

Adet 

2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

[1] 12 

Ücret 

150 
100 
100 
120 
60 
75 
60 
40 
30 
30 

300 

[1] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı da
hilinde beherinin ücretinin tayini vekâlete veya vekâletin sa^ 
lâhiyet verdiği makama aittir. 
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Bütçe encümeni 

[4] NUMARALI CETVEL 

Hükümetin teklifi aynen 

+ 





Sıra NQ 244 
Memurin kanununun neşrinden evvel memuriyetten ve 
mebusluktan ayrılanlara mezkûr kanunun 85 nci maddesi 
hükmüne tevfikan açık maaşr verilmesi caiz olup olmadığı
nın tefsiri (taklanda 3/484 numarak Başvekâlet tezkeresi 

ve IRafîye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet İt-VI1934 

Kararlar müdürlüğü 
Saya 6/1874 

B. M M. Yüksek ReuHğifie 
Memurin kanununun neşrinden evvel memuriyetten ve mebusluktan ayrılan zevata bu kanu

nun 85 nci meddesi hükmüne tevfikan açık maaşı verilmesine cevaz olup olmadığının tefsiri 
hakkında Dahiliye vekilliğinden yazılan 10-VI-934 tarih ve 1746 sayılı tezkere sureti yüksek 
huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 
Umet 

Dahiliye vekilliğinin 1746 sayılı ve if>VH)34 tarihli tezkeresi suretidir 
En son memuriyeti olan Kars vilâyeti vali vekâletinden kânunuevvel 1336 tarihinde infikâk 

etmiş olan birinci devre mebuslarından Durak Beyin i-VT-Q27tarihînde meriyete giren memurin 
kanununun 85 inci maddesi hükmünden istifade edip etmeyeceği keyfiyetinde tereddüt hâsıl 
olmuştur. Zira ortada mezkûr maddenin makabline teşmilen tatbik olunabileceğini gösteren hiç 
bir kaydi kanunî mevcut değildir. Ancak memurin kanununun Büyük Millet Meclisinin ikinci 
devresi esnasında tanzim edilmiş olmasına bakılarak mevzubahs 85 inci madieye mebuslar hak
kında kayit konulmasının birinci devreye iştirak ederek ikinci devrede seçilmemiş ve mesleki 
memuriyet bulunmuş olan zevata dahi açık maaşu verilmek istenilmesinden ileri geldiği varit 
görülmekte ve bu noktai nazara Ma-liye vekâletince de iştirak edilmiş olduğundan keyfiyet 
mahalli tefsir görülmektedir. 

Muktazasının ifasına delâleti devletlerini rica eylerim efendim. 



Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 14-VI -1934 

Karar No. 47 
Esas No. 3/484 

Yüksek Reisliğe 

En son memuriyeti olan Kars vilâyeti vali 
vekâletinden kânunuevvel 1336 tarihinde jnfi-
kâk etmiş olan birinci devre mebuslarından Du
rak Bey hakkında 1 - VI -1927 tarihinde meri
yete giren memurin kanununun 85 inci mad
desinin tatbik edilip edilemeyeceği hakkmda 
tefsir talebini havi Başvekâletin 1 haziran 1934 
tarih ve 6/1874 sayılı tahriratı encümenimizde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Memurin kanununun Büyük Millet Meclisi
nin ikinci devresi esnasında tanzim edilmiş ol
masına bakılarak mevzubahs 85 inci maddeye 
mebuslar hakkmda kayit konulmasının birinci 
devreye iştirak ederek ikinci devrede seçilme
miş ve mesleki memuriyet bulunmuş olan zevata 
dahi açık maaşı verilmek istenilmesinden ileri 
geldiği Dahiliye ve Maliye vekâletince mütalea 
edilmiş isede tefsiri istenilmiştir. 

Memurin kanununun 85 inci maddesinde 
( Memuriyetinin ilgası dolayısile açıkta kalan 
memurların, ilganın vukubulduğu ay ile anı 
müteakip olan ay zarfında, maaş ve tahsisatı 
fevkalâdesi tam olarak ve bu müddetin hita
mında tekrar hizmete tayin kılınmamış ise yeni 
memuriyete tayinine kadar en son almış olduğu 
maaş ve tahsisatı fevkalâdesinin nısfı ita ve son 

Tefsir 

85 inci maddenin son fıkrası hükmü Büyük-
Millet Meclisi birinci intihap devresinden tek-

memuriyetine muadil olmak şartile teklif olu
nan yeni memuriyeti kabulden istinkâf eylediği 
takdirde işbu açık maaşı katolunur. 

Mesleki memuriyet olan mebuslar müddet
leri bittikten sonra tekrar intihap edilmezler ise 
mebusluktan evvelki memuriyetlerine nazaran 
haklarında bu madde tatbik olunur.) denilmek
tedir. 

Son fıkra hükmü, mesleki memuriyet olup ta 
tekrar intihap edilmeyen mebuslara mutlak su
rette açık maaşı verilmesini âmir olmasına ve 
bu madde tedvin edildiği tarihte intihap edil
memiş olan mebuslardan meslekleri memuriyet 
olanların son fıkradaki bu hükmün mutlakıye
tinden istifade ederek intihap edilmedikleri ta
rihten itibaren evleviyetle açık maaşma istih
kak kasbetmeleri tabiî olduğuna göre tefsir fık
rası tanzim ve takdim edilmiştir. 

Umumî Heyete arzolunur. 

Mal. E. Reisi 
Gümüşane 
II. Fehmi 

Aza 
İstanbul 

Ha w di M. 

M. M. 
İsparta 

Kemal Turan 
Aza 

Kastamonu 
Refik 

Kâtip 
Aydm 
Adnan 

Aza 
Urfa 

Behçet 

fıkrası 
rar intihap edilmemiş olan mebuslara da intihap 
edilmedikleri tarihten itibaren şamildir. 


