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Bütçe encümeni mazbatası 200,200:203 

Sayıfa 
2. — 1941 malî yılı muvazenei umumi-

yesine dahil bazı daire bütçelerinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/786) 184:185, 

186,200,204:207 
3. — Türkiye ile Macaristan arasmda, 

Sümerbank veTitaş ' ın Macaristan'da kâin 
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yıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret An
laşması hükümleri haricinde olarak tatbi-
kına müsaade edilmesi hakkında yapılan 
Anlaşmanın tasdikma dair kanun lâyihası 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin 
hukukuna müteallik kanunun on ikinci maddesi
ne ait tefsir fıkrası kabul olundu; 

Türkiye ile Eomanya arasında akit ve imza 
edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle merbut
larının tasdiki hakkındaki kanun lâyihasının bi
rinci müzakeresi icra edildi; 

Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasının pazartesi günkü inikatta mü-

Lâyihalar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 3888 
sayılı kanuna bağlı 3 numaralı cetvelin tadili ve 
4088 sayılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası (1/803) (Dahi
liye ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Fevkalâde kazanç vergisi kanunu lâyi
hası (1/805) (İktisat, Adliye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

3. — İnhisarlar umum müdürlüğü Teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 4036 sayılı kanuna ek 

REİS — Celse açılmıştır. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİP 

KARADENİZ (Trabzon) — Arkadaşlar; Yük
sek Heyetinizden bir ricada bulunacağım. Bu
günkü evrakı varidenin dördüncü maddesinde 
kahve ve çaym inhisar altına alınması için bir 
kanun lâyihası teklif etmiş bulunuyoruz. Bu 
lâyiha İktisat, Ziraat, Adliye, Maliye, Bütçe, 
Gümrük ve inhisarlar encümenleri olmak üzere 
altı encümene havale edilmiştir. Halbuki kanun 
malî bir kanundur ve bu senenin bütçesiyle alâ
kadardır. Bütçe encümeni varidat bütçesinin 

zakeresi kabul olundu; 
Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni< 

hayet verildi. 
Reis vekili Kâtip 

Sivas Bingöl 
Şemsettin Gütıaltay Necmeddin S ahir 

Kâtip 
Kütahya 

Vedit Vzgören 

DİLEN EVRAK Ç" 

kanım lâyihası (1/806) (Bütçe ve Gümrük ve 
inhisar] ar encüm enlerine) 

4. — Kahve ve çaym inhisar altına alınması 
hakkında kanım lâyihası (1/804) (İktisat, Zira
at, Adliye, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve inhi
sarlar encümenlerine) 

Mazbatalar 
5. — Memurların tahsil müesseselerinde tale

be olamıyacaklarma dair olan 4007 sayılı ka
nunun birinci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Maarif ve Millî Müdafaa 
encümenleri mazbataları (1/773) (Ruznameye) 

müzakeresine başlamış bulunuyor. Müsaade 
buyurursanız bütçeye yetişebilmesi için bu en
cümenlerden ayrılacak muayyen miktardaki ar
kadaşlardan mürekkep bir encümende müzakere 
edilerek yüksek huzurunuza getirelim (Muvafık 
sesleri). 

REİS — İnhisarlar vekilinin teklifini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Her encümenden ikişer âza alınmak suretiyle 
bu şekli de reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

m 2. — HAVALE 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİPLER : Cavid Oral (Niğde), Vedit Uzgören (Kütahya) 

~ m — 
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MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1941 malî yık muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl
masına dair 1/785 sayılı kanun lâyihasiyle t dar e 
Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1941 malî yüı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 2/54, 
Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılı bütçesinde 
münakale yapılmasına dair 2/55, Riyaseti Cum
hur 1941 malî yüı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında 2/56, Divanı muhasebat 1941 malî 
yılı,bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 2/57, 
Divanı muhasebat 1941 malî yılı bütçesinde mü
nakale yapılmasına dair 2/58 ve Büyük Millet 
Meclisi 1941 malî yılı bütçesinde değişikik yanıl
ması hakında 2/59 sayılı 'kanun teklifleri ve Büt
çe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakında müta
lâa var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-
miyenler ... Maddelere geçilmiştir. 
1941 malî yüı muvazenei umumiyesine dahil ba
zı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun 
MADDE 1. — 1941 malî yılı muvazenei umu

miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
1 420 901 liralık münakale yapılmıştır. 

CETVEL No. 1 
P. Tenzil. Zam. 

1 

3 

5 

13 

14 

23 

30 

31 

32 

35 

37 

38 

REÎS^ 

REİS -

REİS -

R E İ S -

REİS -

R E İ S -

R E l S -

REİS -

REİS -

R E İ S -

REÎS -

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 
Riyaseti Cumhur 

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 

ZÎYA GEVER ETlLt (Çanakkale) 

104 286 

8 915 

10 537 

100 

100 

123 738 

30 575 

4 270 

1 791 

354 

3 375 

201 
— Ni-

-*m 
zamnamenin emrettiği usule göre yalnız fasıl 91 
değil, fasıl başlıkları da beraber okunacaktır, ki 
burada onun hakkında düşünecek ve belki laf 
söyliyeceğiz. Fasıl 91, 92,' 95 şeklinde değil, 
tenvir, teshin diye fasıl başlıklarının da okun
ması lâzımdır. 

REtS — Elinizdeki cetveli takip ediyorsu
nuz diye kolaylık olmak üzere öyle okuduk. 
Madem ki öyle arzu ediliyor, aynen okuyalım. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ha
yır, nizamnamenin hükmü böyledir. 

REİS — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. 

Divanı muhasebat 
41 Memurlar maaşı -

REİS — Kabul edilmiştir. 
43 Ücret 

REİS — Kabul edilmiştir. 
52 Resmî telefon tesis ve mü-

kâleme masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Başvekâlet 
63 1683 numaralı kanunun 

58 nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiye
si 
REİS — Kabul edilmiştir. 

73 Muvakkat memuriyet har
cırahı 
RElS — Kabul edilmiştir. 

74 Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

82 Muhtelif evrak hazine
lerinin tasnif ve tevhidi, 
yevmiye ve umumî mas
rafları 
RElS — Kabul edilmiştir. 

90 

91 

92 

105 

115 

118 

Tenzil. Zam. 

27 609 

1 467 

900 

6 000 

500 

600 

2 600 

.Devlet şûrası 
Mefruşat ve demirbaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Teshin 
F.EtS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
REİS— Kabul edilmiştir. 

150 

150 

300 

[1] 115 sayılı basmayazı zaptın sonundadAr. 

Matbuat umum müdürlüğü 
Memurlar maaşı 9 000 
PF.tS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet har-
cırfht 2 000 
•RF.ÎS — Kabul edilmiştir. 
Iciotme 500 
REİS — Kabul edilmiştir, 

— 175 — 
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P. 

123 
Tenzil. Zam. 

Neşriyat, telif, tercüme, 
makale, kâğıt, klişe, tabı 
ücretleriyle iç ve dış neşri
yatı takip masrafları, neş
riyata yardım, sinema ve 
fotoğraf makineleriyle fi
lim ve plâk imali ve doldu
rulması ve bunlara müte-
ferri eçhize, makine, ede
vat ve saire mubayaası ve 
depo kirası, filim senaryo
su ile repertuvar ve plak
ların kontrolü, senaryolar 
hazırlatmak ve hazırlan
masına yardım etmek, tu
rizm işlerinin tetkik 
teşvik, tanzim ve muraka
besi masrafları ve turizm 
iş ve teşekküllerine yar
dım, her türlü propaganda 
ve bu maksat için seya
hat ettirilecek olanlara ve
rilecek harcırah ve sair 
masraflarla neşriyat, tu
rizm ve propaganda işleri
nin icabettirdiği diğer bi
lûmum masraflar 13 380 

ZIYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Efen
dim; Matbuat umum müdürlüğünün, bilmiyo-
yorum yine bir kanun metni mi diyecekler, Büt
çe encümeni, senaryo, repertuvar, kontrol, ve 
saire ve saire. Yani ne kadar ecnebi kelime 
varsa bu madde üzerine sıkıştırmıştır. Şimdi 
bir yerde dil inkılâbına başlayıp yürürken, 
böyle en mühim propaganda vasıtası olan bir 
idarenin evvelâ bu işlere onun ön ayak olması 
lâzrmgeliyordu. Saym Başvekilimin Matbuat 
idaresinin kulağını çekerek bu işi düzeltece
ğinden eminim. Onun için nazan dikkatlerini 
celbediyorum, onlar örnek olmalıdır. (Repertu
var) ne demektir?.. Bu kadar da olmaz. Hadi 
ötesine berisine peki diyoruz. Fakat bu kadar 
frenkçe bir kelimenin kanun metnine gir
mesini bilmem Bütçe encümeni nasıl karşılıyor?. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim; buradaki kelimeler, 1941 malî 
yılı bütçesi müzakere edilirken Heyeti Celileniz 
tarafından kabul dilmiş olan kelimelerdir, 
bunlar ona atfen yazılmıştır. Binaenaleyh bunu 
değiştirmeğe kalkmak, doğrudan doğruya o 
kanuna temas ederek gitmek lâzımdır. Ama 
arkadaşımın ihtarları çok yerindedir. Ümit 
ederim, Matbuat umum müdürlüğü bunu nazarı 
dikkate alır ve Bütçe encümeni de çalışır. Ka
bil olduğu kadar bulduğu türkçe kelimeleri 
derceder. Yalnız bu münasebetle burada yapı
lacak işler olmadığını tebarüz ettirmek için ar-
zediyorum. Bu münasebetle Heyeti umumiyeden 

geçmiş bütçedeki kelimeleri Bütçe encümeni de
ğiştiremezdi. 

' ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ben 
de zaten değiştiriniz demedim, Yalnız 41 den 
42, 42 den 43 e 43 den 44 e geçerse çocuklarımı
zın çocuklarına kadar geçebilir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Esası kabul ettik. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — An
laştınız. 

REİS — Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Tenzil. Zam. 
126 Yerli ve yabancı radyo 

mütehassısları 15 880 
REİS — Kabul edilmiştir. 

İstatistik umum müdürlüğü 
141 Teshin 800 

REİS — Kabul edilmiştir. 
145 Vilâyetler müteferrikası 200 

REİS — Kabul edilmiştir. 
146 İcar bedeli ' 600 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Devlet meteoroloji işleri U. M. 
161 1683 numaralı kanunun 58 

nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 1 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

162 Müteferrik müstahdemler 1 200 
REİS — Kabıü edilmiştir. 

165 Merkez mefruşat ve demir
başı 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

166 Tenvir ve teshin 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

167 Merkez müteferrikası 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

168 İşletme ' 550 
REİS — Kabul edilmiştir. 

170 Tenvir ve teshin 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

171 Vilâyetler müteferrikası 110 
REİS — Kabul edilmiştir. 

172 İcar bedeli ' 150 
REİS — Kabul edilmiştir. 

173 Daimî memuriyet harcı
rahı 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

174 Muvakkat memuriyet har
cırahı 150 
REİS — Kabul edilmiştir. 

175 Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 150 
REİS — Kabul edilmiştir. 

176 Ücretli muhabere ve mü-
kâleme bedeli 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

— 176 
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300 

P. Tenzil. 
180 Neşriyat, tabı, risale ve 

abone masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

181 Beynelmilel meteoroloji 
teşekküllerine verilecek 
aidat ve iştirak masraf
ları ve beynelmilel me
teoroloji neşriyatının 
abone ve mübadele ve 
posta masrafları 100 
REİS — Kabul edilmiştir. , 

182 Kurs ve staj masrafları 450 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

184 Seyyar istasyonların na
kil vasıtalarının işlet
mesi masraflariyle na
kil, sevk ve muhafaza ve 
temizlikleri için icabın
da hariçten kullanıla
cak şoför, şoför yama
ğı, bekçi gibi müstah
demlerin yevmiyeleri 1 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Diyanet işleri reisliği 
191 1683 numaralı kanunun 

58 nci maddesi mucibin
ce verilecek tekaüt ik
ramiyesi 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti 
213 1683 numaralı kanunun 

58 nci maddesi muci
bince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

219 Merkez müteferrikası 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

222 Tenvir ve teshin 14 000 
REÎS -— Kabul edilmiştir. 

226 Muvakkat memuriyet 
harcırahı 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

228 Vergi kanunlarının tat
biki için köylere gönde
rilecek memurlar har
cırahı ile hayvanlar ver
gisi yoklamasına ve ka
çak hayvan takibine 
gönderilecek çavuş, on
başı ve erlerin her nevi 
nakil masrafları ve def
terdar, varidat müdür
leri, kontrol ve memur
larının teftiş ve devir 
harcırahı ' 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
229 

235 

244 

245 

246 

261 

Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Buğdayı koruma vergisi 
cibayet masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji umum mü 
dürlüğü 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tefevvüz ve teferru 
edilmiş ve edilecek em
valin nakten tediyeyi 
müstelzim kısmiyle bu 
emvalin icra, vergi ve 
saire masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tesbit ve tevzi işlerinde 
çalıştırılacak müstah
dem ve memurlarla vu
kuf ehlinin yevmiye, üc
ret ve huzur hakları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İstihbarat masrafı ve 
telgraf ücreti için Ana
dolu ajansına 

Tenzil. Zam. 

3 400 

15 000 

5 200 

65 000 

50 000 

50 000 
ZÎYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — Ar

kadaşlar, münakale hakkındaki fikirlerim, sene-
lerdenberi huzurunuzda mütaaddit defalar söy
lenmiş, malûm olan fikirlerdir. Bu sene için
deki münakaleler hakikaten büyük bir düşüş 
kaydetmektedir. Bir münakale olsun da aley
hinde ben söz söylemiyeyim, bu, şimdiye kadar 
görülmemiştir. Bu defa kendimce kemali bita-
rafi ile düşündüm, hakikaten şu fasla gelinceye 
kadar burada münakalenin zaruret kesbetme-
diği bir şey bulamadım. Fakat Anadolu ajan
sına 50 bin lira diyince beynim attı. Sebebini 
arzedeyim: 

Anadolu ajansı Maliye bütçesinden 100 bin 
lira, Matbuat bütçesinden 50 bin lira, bir de 
başka bir yerden, Başvekâletten 20 bin lira, 
şuradan buradan mütaaddit para alan ve Dev
let teşekkülleri arasında yegâne kalmış olan 
bir anonim şirkettir. 

HAYDAR .RÜŞTÜ ÖKTEM ( Balıkesir ) — 
Devlet kuşu. 

ZÎYA GEVHER ETÎLİ (Devamla) — Evet, 
parasını Devletten alıpta obir mahut şirketler 
arasmdan bekaya kalmış bir müessese. Anadolu 
ajansı millî bir müessesedir. Anadolu ajansı bu 
Devletle beraber kurulmuştur. Anadolu ajan
sı Ankara'nın tarihiyle beraber başlamıştır. Ar
kadaşlar, Anadolu ajansı kendi bünyesini Mec
lisin içinden bulmuştur, eski arkadaşlar için
den bulmuştur. Anadolu ajansı memleketin en 
temiz unsurlarından teşekkül etmiştir. Bu ka
dar millî olan bir teşekkül söylemek istemiyo-

— 177 — 
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rum, maalesef son zamanlarda beynelmilel bir 
uzuv olmağa başlamıştır. Çünkü arkadaşlar, 
burada çalışanların yüzde hemen yansmı ırkı
mın haricinde görüyorum. Birtakım yabancı un
surlar hattâ Yahudi, Rum kalmıyor da İspanyol, 
Portekiz belki Cenubi Amerika'dan da bir çok 
insanlar böyle garip garip şahsiyetler türemiştir. 
O da yetmiyor, mütehassıs diye, ne bileyim öy
le deniyor, fakat bu memleketin, bu cemiyetin 
içine giremiyecek derecede aramızda bulunması 
caiz olmryan düşkün insanlar büyük paralar ala
rak bu ajansın içerisinde çalışmaktadırlar. O 
insanlar ki; senelerdenberi memleketin iktisadi
yatını Devletin aleyhinde kullanarak, milletin 
aleyhinde kullanarak yıpratmak için o Levanten 
efendilerinin uşaklıklarını yapanlardır. O insan
lar ki cemiyeti bozmak için ahlâkın en aşağı 
derkesine düşenler, - tabii evvelki bahsettiğim 
çok kıymetli insanları kasdetmiyorum, orada 
fedakâr çocuklar da vardır, onlar cüzi maaş 
alarak bu fedakâflıklarma devam ediyorlar, 20 
sene evvel olduğu gibi bu gün de askerî hizmet
leriyle meşguldürler - amma 20 sene sonra onla
rın basma tavsif ettiğim evsafta insanlar gel
miştir. îşte acı olan yer burasıdır. Arkadaşlar; 
bünyemize herhangi bir kıymık battığı zaman 
vücutta reaksiyon derhal başlar. O kıymık her 
zaman girebilir, her zaman o tehlikeye mâru
zuz. Elimi buraya sürdüğüm zaman kıymık gi
rebilir. Fakat bünye bunu atmalıdır. Bünye 
atmadığı zamandır ki oradaki ufunet, oradaki 
mikrop bütün vücuda daha zararlı olur. Ar
kadaşlar, küçük gibi görünen şeyler bütün 
vücudu tahrip edinciye kadar ileri gidebilir. 
Benim memleketim, benim Partim, benim Mec
lisim, benim Devletim böyle insanları kabul 
etmez. Benim Meclisim bunların bütçesinde 
münakale yaparak bu gibi memlekete muzır 
insanların lüks hayatlarını idameye asla git
mezler. Saym Başvekilimden rica ediyorum, 
bu, onun işidir onun temiz elinin işidir, Mat
buat umum müdürlüğü Başvekâlete bağlıdır, 
ajans bir şirket halinde kalamaz, oraya ilhak 
edilmelidir. Muhterem Başvekilim bu ajans 
işini temizliyecektir, orada temiz insanlar gö
receğiz. 

Arkadaşlar, size garip bir şey daha arze-
deyim, isim söylemeye hacet yok. Ne kadar 
yahudi ismi varsa, Hayımmdan tut da Salamo-
nuna kadar, orada. Oraya başmuharrir, tercü
man olurlar. Yazdıkları şeyin de üzerine üç 
ay konuyor. Bunlar sizden gizleniyor. Ben 
bu kadar senelik gazeteciyim, mebusum, bun
ları görmek istesem, bunlar gizli şeydir derler. 
Bunlar bize gelmez. Merak eder sorarsınız, bun
ları kim yazmış, üzerinde üç a,y vardır, altma 
bakarsınız mütercimi yahudilerden biridir. De
mek ki arkadaşlar burada anormal bir şey var
dır. Bunun önüne geçmek lâznndır! Buj Meclis 
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işidir, vatan işi, propaganda işidir, benim 
propağandamdır. Size bir şey daha arzedeyim, 
Struma vapuru hâdisesini hep bilirsiniz. Bir ya
hudi vapuru geldi, yalancıktan bozuldu, ay
larca İstanbul'da kaldı. Bu Devlet o adamları 
aylarca besledi. Ben kendi çocuğumdan 300 
gram ekmeği esirgerken bu nankörlerin iaşesi
ni Devlet temin etti. Bu vapura erzak verdi. 
Böyle oldu değil mi arkadaşlar? Devletin başı
na belâ oldu. Gittiler, belâlarını da kendileri 
buldular. 

Arkadaşlar, Siyonistler bunları bu Devlet 
aleyhinde, bu lütufkârlıkları silâh olarak kul
landılar ve bu, Anadolu Ajansı vasrtasiyle 
gazetelerimize geçti. îşte Anadolu Ajansının 
telgrafı, okuyayım mı? 

(Oku dinleyelim sesleri, biliyoruz sesleri). 
12 mart tarihli Ulus gazetesinde Kudüs'ten 

gelen telgraf. Ağlama duvarı altında yahudi-
îerin yaptığı matem merasiminden bahsediyor. 
Tabii mütercimi ve sairesi yahudi olursa böy
le nesrivat yapılır. Demek ki arkadaşlar bîz 
kendi elimizle o yahudileri yetiştiriyoruz. Dev
let bu nankörleri besledi. O Ağlama duvarının 
üzerinde benim hissem vardır. Afflama duva
rının arkasında bu Türklük dünyasından ko
parılmış memleketlerin âbideleri durur. Ku
düs'te onları görerek, bu insanlara teşekkür 
edelim dem^k lâzımken telsrraf sövle bağlıyor 
«'varmrda sıhhat ve viyecek bakımmdan büküm 
süren şartlar, ümitsiz şartlardır,..» Halbuki 
rok ümitliydi, çok vedirdi, fazla verdi. Arka
daşlar bu millet şefkatim. . . . esirgemedi. Ondan 
a«5a#ısı birtakım herzelerle nihayet buluyor. 

i Bunlar bizim kendi gazetelerimizde, Anadolu 
aiansmın bir telgrafı olarak, çıkıyor. Baştan 

I basa, nasıl oreldi, nasıl kaçtılar, nasıl dalavere 
j yaptılar, nihayet Devlet kendi kesesinden onla-
| ra lütfetti ve nasıl besledi. Bunlar bütün ef-
| kârı umumiveye kaldı. Bütün bunlar yetiş-
| miyormuş gibi bu nankörlüğü yaptılar. Arka-
| daslar bunlar Yahudi propagandası olarak jyaze-
j telefe verildi. Yakışır mı arkadaşlar bu hal? 
i Benim böyle senelerce en yakından tanıdğım, 
I en kutsi cidal arkadaşım olarak tanıdığım bu 
j kıymetli arkadaşlar üçüncü plâna insinler. Soy

suzlar onların yerini alsınlar. Bunlar bir takım 
I Lavantenlerdir. Millî iktisadı kemirenlere bu 

memleket beş yüz lirayı veremez. Bu milletin 
I çocukları bunların hepsini 20 defa okutacak ka

dar lisan bilir. Politik sahada daha iyi, onların 
40 mislini yaparlar. Fakat eski kıymetlerin, 
bunların hepsi bugün askerlik vazifelerini yap-

I maktadırlar. İstanbul 'da, otnrupta buradan raa-
| aşını alan kadınlar da vardır, biliyorum. Ora-
j daki hali görürseniz hepiniz müteessir olursunuz 
| arkadaşlar. Bunu asla kabul etmiyeceğiz. Bu, bir 
I şirkettir, memleket hizmetinde, millet hizme-
| tinde, Devlet hizmetinde kullanıldığı için para 
i verilir. Başka türlü para vermeyiz. Bunun için 
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DU 50 bin lira fazladır. Bir dakika bile veril
mesi caiz değildir. Bu parayı bütçeden çıkar
dığımız gün bu adamlar tasfiye edilir, bu para 
millete kalır. Onun için bağrım yanık olarak 
ve büyük bir saffeti kalble söylüypr^m. Baş
vekilimiz bu Anadolu ajansmı kendi ellerine al-
sm ve ıslah etsin. Bu lûtfunu burada dinlemek 
istiyorum (Alkışlar). 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim; maruzatım kısa olacaktır. Çün
kü yalnız bu 50 bin liranın Bütçe encümeni ta
rafından neden kabul edildiğini arza münhasır 
kalacaktır. Hiç şüphe yoktur ki böyle fevkalâ
de zamanlarda bu teşekkülden de âzami istifa
de beklemek hakkımızdır. Bu da ahvalin icap
larına kendini uydurarak bir taraftan kadrosu
nu bir taraftan hizmetlerini çoğaltmağı düşün
müş ve bu yolda harekete geçmiş. Hükümeti
mizin yaptığı teklifle onun attığı bu hatve tak
dir edilmiş ve yapılacak hizmetlerin karşılan
ması için bu teşekkülün yardıma muhtaç oldu-' 
ğunu görmüş, Bütçe encümeninin yaptığı ince
lemelerde bu zaruret tahakkuk edince, Hükü
metin verdiği izahatla hakikaten, nef selemirde 
böyle bir teşekkülün fayda verici şekilde çalış
ması hepinizin takdir edeceği bir şeydir, işte 
bu vaziyet karşısında encümen kabul etti, hattâ 
daha ileriye gitti, Maliye vekilinden de sordu, 
hesaplan tetkik edilmiş midir? Evet dedi ve 
netice lehlerinedir. Bunun üzerine Bütçe encü
meni kabul etti ve eminim ki, sizin de kabulünüz 
fayda verir. Bizi alâkadar eden kısımlarına bu 
şekilde cevap verdim. Diğerleri Hükümete aittir. 

BAŞVEKİL Dr. REFÎK SAYDAM (İstan
bul) — Arkadaşlar; Anadolu ajansı ıslaha 
muhtaç olabilir, içerisinde şu veya bu şekilde 
bası insanlar bulunabilir. Bunların kâffesi ıslah 
olunur. Ben, günün ihtiyaçları için istediğimiz 
bir para üzerine, Ziya Gevher Etili 'nin beyana
tının bir kısmına cevap vereceğim. Karadeniz-
de batan gemi dolayısiyle Kudüs'ten gelen 
telgraf üzerinde beyanatta bulundular. Heyeti 
umumiyesiyle okumuş olsalardı göreceklerdi ki, 
telgraf tamamen bizim lehimizde ve kabul et-
mıyenierin aleyhlerindedir. Yani kabul etmiyen-
lerden şikâyet ettiklerini göreceklerdi ve Siyo
nist cemiyetinin bir şikâyetidir. Binaenaleyh 
Türkiye aleyhinde yazılmamıştır ve gazeteleri
mize olduğu gibi geçmiştir. Bunu tasrih etmek 
istiyorum. Siyonistlerin yaptıkları teşebbüsleri 
hüsnü kabul etmiyenlere karşı, aldıkları bir 
tavru hareketten ibarettir. Esasen bunların bat
ması faciası üzerinde, Hükümetin neşretmiş ol
duğu komünike hepinizin hatırındadır. Biz bu 
hususta elimizden gelen her şeyi yaptık. Mad
di, mânevi en ufak mesuliyetimiz yoktur. Tür

kiye, başkaları tarafından arzu edilmiyen insan
lara melce, olamaz. Türkiye başkaları tarafından 
arzu edilmiyen insanlar için vatan hizmeti gö

remez. Bizim tuttuğumuz yol budur. Kendileri
ni'bu sebepten İstanbul'da alıkoyamadık. Çok 
yazık ki bir kazaya kurban gittiler. Şunu da ar-
zedeyim M, bu bizim noktai hareketimizi gös
teren bir misaldir. Bunu tashih etmek isterim. 

REİS — Anadolu ajansına yapılacak 50 000 
liralık yardımı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Tenzil. Zam. 
263 2777 numaralı kanun muci

bince yapılacak Siyasal bil
giler okulu masrafları kar
şılığı 20 000 
REİS —Kabul edilmiştir. 

285 Tasarruf bonoları bilûmum 
masraf ve ücretleri 90 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Düyunu umumiye 
302 25 milyon sterlinlik kredi

nin faiz ve itfa mürettebatı 641 705 
REİS — Kabul edilmiştir. 

306 Mahkûmünbih borçlar 90 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
315 Vekil tahsisatı 174 

REİS — Kabul edilmiştir. 
318 Mütefrrik müstahdemler 1 133 

REİS — Kabul edilmiştir. 
320 Muvakkat tazminat 772 

REİS — Kabul edilmiştir. 
330 Daimî memuriyet harcırahı 2 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
331 Muvakkat memuriyet har

cırahı 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

332 Müfettişler harcırahı ' 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

343 Tarife nomanklâtürü ve 
izahnamesinin tertip ve ih
zarı masrafları 115 
REİS — Kabul edilmiştir. 

347 Merkez kursu muallim üc
reti 650 
REİS — Kabul edilmiştir. 

352 Müteferrik müstahdemler 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

353 3779 sayılı kanun mucibin
ce erbaşlara verilecek nakdî 
mükâfat 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

368 3944 sayılı Teşkilât kanu
nunun 8 nci maddesi muci
bince verilecek yem bedeli 1 635 
REİS — Kabul edilmiştir. 

370 Askerî hastanelerde tedavi 
edilecek subay, talebe ve 
eratın tedavi ve iaşeleri için 
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Millî Müdafaa vekâleti em
rine 960 
REİS — Kabul edilmiştir. 

377 Geçen yıl borçları 1 635 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti 
387 1683 numaralı kanunun 58 

nci maddsei mucibince veri
lecek tekaüt ikramiyesi ve 
1700 numaralı kanunun 3 
ncü maddesi mucibince ve
rilecek ikramiye 38 482 

. REİS — Kabul edilmiştir. 
392 Mrkez mefruşat ve demir

başı 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

395 İşletme ' 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

399 Defatir ve evrakı matbua 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

400 Daimî memuriyet harcırahı 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

401 Muvakkat memuriyet har
cırahı 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

416 Harcırah ' 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Emniyet umum müdürlüğü 
438 Daimî memuriyet harcırahı 2 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
449 Polis mecmuası, gazete ve 

emniyet bültenleri ve 
meslekî eserler gibi polis 
neşriyatı tabı ve mevaddı 
iptidaiye, telif, tercüme, 
makale ve müteferrik mas
raflar 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

452 Yüksek tahsil müessesele
rinde okutturulacak on iki 
talebe masrafı 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Jandarma genel komutanlığı 
461 Maaşatı umumiye 14 120 

REİS — Kabul edilmiştir. 
464 Muvakkat tazminat 5 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
468 Komutanlık otomobili mas

rafı 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

471 Vilâyetler müteferrikası 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

472 Defatir ve matbu evrak 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

473 Daimî memuriyet harcırahı 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
474 

476 

479 

482 

483 

486 

487 

503 

506 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

Muvakkat memuriyet harcı 
rahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Taymat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sıhhi ve baytari ilâç leva
zımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Memleket dahil ve haricin
de ücretli sıhhi müessese
lerde tedavi ettirilecekle
rin masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti 
1683 numaralı kanunun 58 
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
reti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası ve 
nakli nukut masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İşletme 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İcar, arsa, bina satın alma 
ve inşa bedelleri, sigorta, 
belediye vergi ve resimleri, 
küçük tamir, mukavelena
meleri mucibince icarlı bi
naların küçük tamir ve 
tamirleri, melbusat bedeli 
ve idare masrafı ve muha
bere ve mükâleme ücreti 
ve telefon tesis masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Elçilik otomobilleri mu
bayaa bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harci-
rahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet ve 
kuriye harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun muci
bince yapılacak tedavi, 
yol ve saire masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Tenzil. Zam. 

20 000 

88 200 

1 000 

2 000 

60 000 

6 500 

1 000 

7 080 

1 000 

19 700 

5 500 

500 

6 000 

3 000 

23 000 

20 000 

500 
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519 

522 

524 

533 

543 

544 

557 

558 

562 

579 

Beynelmilel müessesata ve 
Milletler cemiyetine işti
rak hissesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Gazete ve mecmua, kitap, 
risale, albüm ve klişe be
delleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kongre, konferans ve ko
misyonlar masrafı, Hükü
metlerle muahede ve mu
kavele aktine memur edi
leceklerin harcırahlariyle 
kongre, konferans ve ko
misyonların masrafları ve 
Beynelmilel temessükâtm 
tercüme ve tabı masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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5 000 

2 500 

60 780 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
1683 numaralı kanunun 58 
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı 750 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tenvir ve teshin 750 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet har
cırahı 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet har
cırahı 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hususi kanunları mucibin
ce seyyar küçük sıhhat me
murlarına verilecek hay
van yem bedeli 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muhacirlerin iskân işleri 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

589 

590 

591 

592 

593 

594 

595 

Adliye vekâleti 
Memurlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demir
başı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
işletme 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İşletme 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 424 

2 000 

500 

1 300 

12 000 

2 500 

1 600 

F. 

597 

599 

602 

606 

610 

613 

Tenzil. 

Ö55 

658 

659 

660 

661 

667 

669 

672 

677 

678 

679 

683 

686 

696 

Zam. 
3 300 

1 500 

2 000 

Tenvir ve teshin 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
îcar bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâ-
leme bedeli 100 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Taymat, tabip ve tedavi üc
retleri ve ilâç bedeli ve 
mahkûm, mücrim ve mev
kufların sevk masraflariyle 
şevke memur olanların har
cırahları 35 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
1683 numaralı kanunun 58 
nci maddesi mucibince veri
lecek tekaüt ikramiyesi 11 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demir
başı ' 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tenvir ve kırtasiye 850 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İşletme ' 1 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet har
cırahı 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve sa
ire masrafları 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Neşir işleri ' 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ulusal dil ve tarihimize ait 
eserlerin neşri masrafları 1 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Harita, ders ve telkin lev
haları 3 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Maarif vekâleti 30 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Köy enstitülerinin bilû
mum ücret ve masrafları 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Neharî okulların mahrukat, 
tenvir, yem bedeli ve ben
zin masrafı ve öğretmen 

500 

000 
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697 

698 

703 

721 

723 

729 

744 

8 000 
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okullarının mekûlât, mah
rukat, tenvir, tathir, mua-
lece, hayvan yem bedeli, 
benzin ve tatil aylarında 
yemek ücreti 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kamp masrafı 5 050 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Memur çocuklarının pan
siyon ücretlerinden yapıla
cak tenzilât karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Meslek okulları ecnebi mü
tehassıs ve muavinleri ve 
tercümanlariyle ecnebi öğ
retmen ve usta ücretleri ve 
bunların memleket dahilin
de gidiş ve gelişi ve seyahat 
harcırah ve yevmiyeleri 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Nafia vekâleti 
Vjğkil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 
nci maddesi mucibince veri
lecek tekaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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Teshin 
REİS- Kabul edilmiştir. 

730 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

731 Vekâlet otomobili masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

735 Melbusat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

738 Müfettişler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

174 

1 800 

1 000 

2 000 

700 

875 

1 500 

Su poliçeleri ve iade edile
cek teminat paraları kar
şılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

16 335 

745 Levazım ve alâtı mütenev-
via 1 879 
REİS — Kabul edilmiştir. 

746 Kitap ve fennî risaleler 
bedelleriyle fennî eserlerin 
ve haritaların tabı ve teclit 
masrafları, alelûmum telif 
ve tercüme ve nafia eserleri 
modelleri için verilecek üc
ret ve mükâfat ve filim 
mubayaa bedeliyle muktazi 
masraflar ve Mühendisler 
birliği ile Teknik okulu me
zunları birliğine nakden 
yapılacak yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 000 

F. 
748 

751 

755 

775 

776 

777 

784 

795 

805 

831 

832 

840 

841 

842 

Tenzil. SÜam. 
Ecnebi mütehassıs, mühen
dis ve tercümanları ücret ve 
harcırahları 15 491 
REİS —Kabul edilmiştir. 
Alman sanayi konsorsiyu
mu malzemesi için verilen 
poliçeler karşılığı 15 656 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Münakalât vekâleti 30 000 
REİS— Kabul edilmiştir. 

İktisat vekâleti 
Vekil tahsisatı 174 
REİS —Kabul edilmiştir. 
Memurlar maaşı 1 374 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 1 200 
BEİS — Kabul edilmiştir. 
İsletme 400 
REİS —Kabul edilmiştir. 
Resmi telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Krom madenleri ve Ereğli 
havzası ocakları ve diğer 
madenlerin ruhsat tezkeresi 
ve imtiyaz sahibine 2818 
numaralı kanunun 6 nci 
maddesinin A, B, C bentleri 
mucibince verilecek tazmi
nat ile aynı maddelerdeki 
tesisat karşılığı olarak ruh
sat tezkeresi veya imtiyaz 
sahiplerine verilecek taz
minat 2 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Münakalât vekâleti 
Muvakat memuriyet harcı
rahı 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gön
derilecek memurlar harcı
rahı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Umumî masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir, 
Mayin imha masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Ticaret vekâleti 
860 Vekâlet otomobili masrafları 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Defatir ve evrakı matbua 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 000 

17 000 

1 000 

500 
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F. 

869 

870 

873 

878 

879 

887 

902 

916 

935 

Tenzil. Zam. 
Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mü-
kâleme bedeli 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hükümetçe iştirakine ka
rar verilecek dış sergiler 
masrafı 16 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî ve muvakkat memu
riyet harcırahı 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İşletme 300 
REİS — KaJbul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti 
1683 numaralı kanunun 58 
nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 4 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 3 000 
R E İ S — Kabul edilmiştir. 
Zirai kurslar ve köy eğit
menleri ve su işleri ve sey
yar arteziyen teşkilâtı mal
zeme ve umumî masrafları 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Memurlar ve muvakkat 
müstahdemler 4 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

957 Mefruşat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

969 Melbusat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

971 Tedavi masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

979 Manevra masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

987 Askerî mektepler masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 000 

30 575 

960 
15 000 

5 000 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 
1003 Ücret 150 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1005 3485 numaralı kanun muci

bince verilecek zamaim ve 
tazminat 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 

P. 
1067 

Tenzil. Zam. 

1048 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1055 telsiz, elektrik ve seyre ait 
işler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1064 Bina inşa, mubayaa, tamir 
ve istimlâk bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 357 

23 865 

Staj için ecnebi memleket
lere gönderilecek subay ve 
askerî memurların tahsisat-
lariyle dahilde lisan tahsil 
edeceklerin yol ve tedavi 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1047 Gazden korunma talim 
malzemesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

12 600 

4 968 

(Birinci made tekrar okundu) 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1941 malî yılı muvazenei umu-
nüyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden (12 806) 
lira tenzil edilerek (3) sayılı cetvelde yazılı 
yeniden açılan tertiplere fevkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

P. 

92 

95 

479 

935 

GETVEL No. 2 

Devlet şûrası 
Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

175 

51 

Jandarma genel komutanlığı 
Hayvan yem bedeli 12 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
Ecnebi mütehassıslar 580 
REİS — Kabul edilmiştir. 

î l 076 

226 

CETVEL No. 3 

Devlet şûrası 
102 E"ki yıllar borçları karşılığı 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti 
244 Jandarma genel komutan

lığı ve Emniyet umum mü
dürlüğü 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
995 2204 sayılı kanun mucibince 

verilecek ihtisas ücreti 580 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

12 000 
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Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — 1941 malî yılı Sıhhat ve içti

mai muavenet vekâleti bütçesinin 562 nci faslı 
unvanı (Hususi kanunları mucibince seyyar 
küçük sıhhat memurlarına verilecek hayvan 
yem bedeli) şeklinde değiştirilmiştir. 

BEtS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — 1941 malî yüı Muvazenei 

umumiye kanununa bağlı (D) işaretli cetvele 
ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı nakil vastaları 
ilâve edilmiştir. 

BEÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenr 

ler ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — 1941 malî yılı Düyunu umu

miye bütçesinin 304 ncü (Fevkalâde tahsisat 
karşılıklarından ve Hazine bonolarından doğan 
borçların faiz ve amortismanları) faslından Sü-
merbank'm Hazine kefaletini haiz bonolarının 
bedeli olarak tediye edilen (5 000 000) lira 
mezkûr bankanın sermayesine mahsup olunur. 

BEtS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenr 

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden iti

baren meridir. 
BEÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

baren mer'idir. 
MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye vekili memurdur. 
BEİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle re

yinize arzediyorum. 
2. — 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine 

dahil bazı daire bütçelerinde değişildik yapılma
sına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/786) [1] 

BEtS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lâa var mı? 

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

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil ba
zı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun 
MADDE 1. — 1941 malî yılı muvazenei umu

miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 

bir sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(347 149) liralık münakale yapılmıştır. 

P. 

286 

CETVEL - 1 

Maliye vekâleti 
1928 -1940 malî yıllarına 
ait karşılıksız borçlar 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

339 077 

Düyunu umumiye 
302 25 milyon sterlinklik kre

dinin faiz ve itfa mürette
batı 339 077 
BEÎS — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
368 3944 sayılı teşkilât kanunu

nun 8 nci maddesi mucibin
ce verilecek yem bedeli 348 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

373 Nakliyat 7 724 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

379 1933 - 1940 malî yıllarına 
ait karşılıksız borçlar 8 072 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BEİS — Birinci maddeyi cetvelle beraber re

yinize arzediyorum, kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —1941 malî yılı muavezenei umu
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden (95 193) 
lira tenzil edilerek yeniden açılan (3) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplere fevkalâde tahsisat ola
rak konulmuştur. 

CETVEL - 2 
F. 

[1] 114 sayılı basmayazı zaptın sonuna bağ
lıdır. 

Devlet şûrası 
95 Daimî memuriyet harcırahı 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
100 Kararlar mecmuası tabı ve neşir 

masrafı 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

149 

100 

Düyunu umumiye 
302 25 milyon Sterlinlik kredinin faiz 

ve itfa mürettebatı 8 592 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

Jandarma genel komutanlığı 
479 İaşe bedeli 11 761 

BEtS — Kabul edilmiştir. 
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P. Lira 

Nafia vekâleti 
737 3888 sayılı kanunun 5 nsı maddesi 

mucibince verilecek kurs yevmiye
si 38 432 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

748 Ecnebi mütehassıs, mühendis ve 
tercümanları ücret ve harcırahları 22 389 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti 
916 Zirai kurslar ve köy eğitmenleri 

ve su işleri ve seyyar arteziyen 
teşkilâtı malzeme ve umumî mas
rafları 559 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

924 Muvakkat memuriyet harcırahı 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

926 2342 numaralı kanun mucibince 
hayvan sağlığı memurlarına veri
lecek yem bedeli 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

927 Koyun ve kürk hayvanları damız
lıkları mubayaa bedelleriyle numu
ne ağılları 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
1055 Telsiz, elektrik ve seyre ait işler 7 211 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

CETVEL - 3 
Devlet şûrası 

103 1927 - 1929 malî yıllarına 
ait karşılıksız borçlar 249 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti 
422 1939 -1940 malî yılları kar

şılıksız tekaüt ikramiyesi 8 592 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Jandarma genel komutanlığı 
495 1933 - 1940 malî yıllarına 

ait karşılıksız borçlar 11 761 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Nafia vekâleti 
772 1936 - 1940 malî yıllarına 

ait karşılıksız borçlar 60 821 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti 
947 1935 - 1940 malî yıllarına 

ait karşılıksız borçlar 6 559 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 

1075 1934 - 1940 malî yıllarına 
ait karşılıksız borçlar 7 211 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(îkinci madde tekrar okundu) 
REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle re
yinize arzediyorum. 

3. — Türkiye ile Macaristan arasında, 8ü-
merbank ve Titaş'ın Macaristan'da kâin Man
fred Wie.«?.9 ve M av açı firmalariyle akdetmiş ol
dukları iki mukavelenin 3 mayıs 1941 tarihli 
Türk - Macar Ticaret Anlaşması hükümleri ha
ricinde olarak tatbikına müsaade edilmesi hak
kında yapılan Anlaşmanın tasdikına dair kanun 
lâyihası ve Haricine ve İktisat encümenleri maz
bataları (1/783) [1] 

REÎS — îkinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz. 

Türkiye ile Macaristan arasında, Sümerbank ve 
Titaş'ın Macaristan'da kâin Manfred Weiss ve 
Ma.vağ firmalariyle akdetmiş oldukları iki mu
kavelenin 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ti
caret Anlaşması hükümleri haricinde olarak tat
bikına müsaade edilmesi hakkında yapılan An

laşmanın tasdikına dair kanun 
MADDE 1. — Sümerbank ve Titaş'ın Ma

caristan'da kâin Manfred Weiss ve Mavag fir
malariyle akdetmiş oldukları iki mukavelenin 3 
mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaş
ması hükümleri haricinde olarak tatbikına mü
saade edilmesi hakkında 24 şubat 1942 tarihinde 
Macar Hükümetiyle nota teatisi suretiyle yapı
lan Anlaşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

fi] Birinci müzakeresi (47) nci inikat zap-
hndadır. 
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RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir.. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum 

Reylerini vermiyen zevat lütfetsinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

4. — Maadin nizamnamesinin bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye ye
niden bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Adliye, Maliye, Bütçe, îhtisat ve Dahili
ye encümenleri mazbataları (1/472) [1] 

REÎS — Birinci müzakeresine başlıyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkmda mütalâa var mı? 
Gl. KÂZIM KARABEKİR ( İstanbul ) — 

Efendim, Maadin nizamnamesi ilk defa 1322 de 
sonuncusu da 1924 de eski harflerle basılmıştır. 
Meşrutiyet devrinde iki defa, Cumhuriyet dev
rinde de altı defa tadile uğradığı halde topluca 
bir halde elde bugün böyle bir nizamname yok
tur. Onun için bu tadil kanun lâyihasını kar
şılaştırmak hususunda alâkadar arkadaşların 
büyük zorluğa mâruz kaldıklarını tahmin ede
rim. Halkla temasımızda, tadile uğrıyan kanun
ların temiz edilmiş bir halde elde bulunamama
sı şikâyet olunmaktadır. Bunu halk, hattâ avu
katlar bile rica etmişlerdir. Onun için bu mü
zakerenin neticesinde behemehal bu tadillerin 
bir araya almarak kabul edilmiş olan «Maden
leri arama ve işletme hakkındaki kanun» baş
lığı ile bir kitap neşredilmesi lâzımdır. Bunu da 
tabii eşhasa bırakmamalıdır. Zira İstanbul'da 
kanunların nasıl neşredildiği malûmdur. Birta
kım müesseseler vardır. En son tabı olan 1924 
tabmı da böyle bir vatandaş yapmış ve bırak
mıştır. Bir de encümenler haklı olarak rica 
ettikleri gibi, bunu Hükümetimiz yeniden bir 
kanun halinde getirsinler. Fakat mademki bu 
kadar üzerinde işlenmiştir, şimdi yapılacak şey 
bu kanun lâyihası çıktıktan sonra rica ettiğim 
veçhile bütün tadilleri bir araya getirerek bir 
kitap halinde neşretmektir. Sonra bunu behe
mehal Devlet matbaasının yapması daha iyidir. 
Çünkü diğer müesseselerin bunları ucuza mal 
edememelerinden dolayı vatandaşlar tedarikte 
güçlük çekiyorlar. Bu itibarla ucuza maledilmesi 
lâzımdır. Ekseri kanunlar İstanbul'da basılı
yor. Arzettiğim gibi pahalıya maledildiğinden 
herkes alamıyor. Ceridei Tesmiyelerde veya za
bıtlarda neşri halkımıza kolaylık vermiyor. Top
lu bir halde basılması icabeder. Zaten böyle ya-
pılmadığmdandır ki geçenki celsede bizi işgal 

[1] 79 sayılı basmayazıya ek zaptın sonun-
dadır. 

eden iki maddenin yapmış olduğu uzun zaman
ların hatası gibi arızalar da vukubulmaktadır. 
Nitekim göreceğiniz aşağıdaki 10 ncu madde ka
bul edildiği halde, geçen kabul ettiğiniz 78 nci 
maddenin tayyı yazılmamıştır. O halde eğer bir 
araya toplanarak bir kanun şeklinde basılmaz-
sa böyle muhtelif şeylerden toplamak suretiyle 
çalışıldığı için hattâ mahkemelerimizde dahi 
mühim yanlışlıklara sebep olabilir. Benim ri
cam bundan ibarettir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Takriben sekiz, on 
senedenberi bu Meclisin yüksek kürüsüsünden 
maden işlerinin ehemmiyeti üzerinde gerek Par
ti şeflerimizin, gerek encümen reis ve mazbata 
muharrirlerinin ve gerekse vekillerin lisanından 
çok şeyler işittik. Ben bilhassa bundan beş, al
t ı sene evveldi, bir maden işini takibeden arka
daşımın işiyle meşgul olduğum zaman, İktisat 
vekâletinin; Devletçe takibedilen bir siyasetimiz 
vardır, buna ait olmak üzere bir kanun hazır
lanmaktadır, biz bu işin maalesef imtiyazını ve
remeyiz diye cevapları karşısında kalmıştım. 
Madene taallûk eden hukukun bir kül halinde 
vatandaşa takdiminden hâsıl olacak emniyet ve 
itimadın ben tahakkuk ettiğini zannederken bu 
defa ismiyle asla muvafık olmıyan bir kanım tek
lifi karşısında bulunduğumu görüyorum. 

Bir defa şurasını söyliyeyim ki; bu kanun 
salâhiyettar encümenlerde lâzımı kadar tetkik 
edilmiştir. Adliye, Maliye, Bütçe ve İktisat gibi 
dört esaslı encümenden geçtikten sonra be
sinci encümen olarak da Dahiliye encümeninin 
istemesi mukabilinde Hükümetin hâlâ yeni yeni 
teklifler karşısında yeni, yeni temayüllere 
muvafakat fföstermesme doğrusu hayret duy
maktayım. Binaenaleyh şimdi bugün herhangi 
bir encümen, faraza Ziraat encümeni istese ve
yahut bilmem diğer bir encümen istese, öyle 
zannediyorum ki ; tebeeMr etmemiş kanaatle
rin tahtı tesirinde tadilât icra etmek ihtimali 
vardır. Demek istemem ki, Dahiliye encüme
ninin yaptıklarının heyeti mecmuası yersizdir. 
Mesela serlevhasını değiştirmiştir. «Madenlerin 
işletilmesi ve birleştirilmesi hakkındaki ka
nun» u, bu sefer «Madenlerin aranma ve işletil
mesi hakkmda kanun» demiştir. 

Arkadaşlar; işletilmesi bırakılıyor. Fakat 
birleştirilmesi yerine, aranma deniyor. Demek 
ki, aranma ile birleştirme arasındaki fark dahi 
kanunun ruhunda esaslı olarak tesbit edilmiş 
değildir. Bakıyoruz dört encümenden sonra 
beşinci encümen olan Dahiliye encümenine ge
lince kanunun adı değişiyor. Onun serlevhasının 
değişmesi demek, ruhunun değişmesi demektir. 
Bana kalırsa ne aranma, ne birleştirmek, ne de iş
letmektir. Doğrudan doğruya ana olarak durmak
ta olan Maden nizamnamesinin bazı maddelerinin 
değiştirilmesidir, ve icabı halinde bazı madde-
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İerin yeniden konulmasıdır. Yani prensip bu
dur. 15 - 20 madde değiştiriyoruz. Buna mu
kabil 100 küsur maddelik Maadin nizamnamesi 
duruyor. Bunun için bu kanun çıktıktan sonra; 
madenlerin aranması ve işletilmesi hakkında ka
nun diyeceğiz. Hayır, madenlerin aranması ve 
işletilmesi hakkında olan ahkâm bu kanun için
de katiyyen yoktur, ve olamaz. Çünkü esas; İViaa-
din nizamnamesinin bazı maddelerinin değiş
tirilmesine aittir, İmtiyaz nasıl verilir, resim 
nasıl alınır vesaire ... Nitekim son tarafta gö
rürüz ki, 14 maddeyi değiştiriyoruz. Fakat 
bunun esası durmaktadır. Arkadaşlar, benim 
bu sözü söylemkten maksadım, heyti umumiye-
siyle bir maden kanununa ihtiyacımız vardır. 
Bir maden kanunu çıkarıyoruz. Hâlâ Ereğli hav-
zai fahmiyesine ait kanun hükmünü icra ede
cektir. 

Hâlâ Maden ocakları hakkındaki kanun 
hükmünü icra edecektir. Ben kendi hesabıma 
bir taraftan şimdi madenlerin aranması ve 
işletilmesi hakkındaki yeni kanun, bir taraf-
tanda Ereğli havzai fahmiyesi hakkındaki es
ki yani 15 senlik kanun, diğer taraftan da 322 
senesindenberi duran Maden ocakları nizam-
namesindeki ahkâm. Bu şerait dahilinde ben de 
izharı aczederim. Herhangi bir vatandaş hangi 
şeraitle hangi politika ve siyaset bakımından 
bunlar arasındaki irtibatı muhafaza ederek 
hakkını temin edecek yola gidecektir bilmi
yorum. Hükümetin bizi bu kadar zamandanberi 
beklettiği bu kanunun daha mükemmel olmasına 
mâni sebepler nelerdi. Sırrı Day arkadaşımız bu
gün tesadüfen İktisat vekili olarak karşımızda 
bulunuyor . 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Tesadüfen 
vekil olur mu? 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir şey mi bu
yurdunuz Rasih Kaplan?. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — «Tesadüfen 
vekil olarak» dediniz, tesadüfen vekil olur mu? 
(Gülüşmeler). 

REFİ KİNCE (Manisa) — Yarın tesadüfün 
başka bir arakadaşta olması noktasından mesu
liyet yüklemek istemiyorum. İstiyorum ki, bir iş 
yaptığımız zaman mükemmel yapalım. Tahmin 
ediyorum ki bu kanun üzerinden, tarih bilme
mek şartiyle, zannederim, dört veya beş tane 
iktisat vekili değişmiştir. Eh, dört veya beş 
İktisat vekilinin değiştiği ve 4 - 5 encüme
nin mesaisinin üzerinde haddelik vazifesini 
gördüğü bu iş dahi bugün çıkarken mevzua 
hiç mutabık olmryan bir şekil arzediyor. Ne 
madenlerin aranmasıdır, ne işletilmesidir, asla 
böyle bir kanun değildir. Madenlerin işletil
mesi ve aranması kanunu olamaz. Madenle
rin birleştirilmesi kanunu da değildir. Bu, doğ
rudan doğruya, Maadin nizamnamesinin tadi
line dair kanundur. Bütün bunlara) heyeti 

umumiyesi söylendi, siz de dinlediniz. Yeniden 
geriye gönderelim diye bir mütalâa dermeya-
nma da cüret edemiyorum. Bu kadar emek çe
kildikten sonra hiç olmazsa bir kısım ihtiyaç
ların teminine matuf olan bu mesainin gayri 
muayyen bir zamana atılmış olmasına da vicda
nım razı olamıyor. Fakat bununla beraber duy
duğum ıstırabı da ifade etmekten kendimi ala
mıyorum. O halde rica edeceğim, Sırrı Day 
arkadaşımızdan, Allah bu makamda kendisine 
çok uzun zaman çalışmak nasip etsin, fakat her 
şeyden evvel bu memleketin hayatı olan yer
altı servetlerimiz üzerindeki müessir kanunu 
kendi zamanlarında bize getirsin. Bu kanunda 
maden ocakları, havzai fanmiye ve burada is
mini mevzuubahis ettiğimiz kanunun heyeti mec
muası toplanarak bir kanun halinde getirsinler 
ve bizi bu perakendecilikten kurtarsınlar. Ma
den denildiği zaman, nasıl Hukuku medeniye ve 
üeza kanunumuz bir kül halindedir, bunlar 
gibi bir Maden kanunumuz olsun. Ben kendi 
nesabıma ufacık bir tenkitte bulunacağım, 
müsaadeleriyle. İktisat vekâletini teşkil eden 
yüksek saıaniyetli arkadaşlardan bahsedeceğim. 
Maadin umum müdürü bir zamanlar teknisıyen 
bir zattı. Fakat maden işi yalnız tekniğe ait olmı-
yan, aynı zamanda hukuku tasarrufiye işi oldu
ğu için teknik kısmı M. T. A. ya ayrıldı. Bu çok 
şayanı takdir bir müessesedir, üna mukabil 
öbür tarafa da hukuka aşina bir zat işin basma 
getirildi. Çok ümitvaridim ki 8 - 10 senedenberi 
bu işe bir taraftan teknik kıymeti haiz bir 
müessesenin fenni yardımı, diğer taraftan hu
kuki krynıeti haiz olan bir müessesenin hukuki 
yardımları ve bunların başında siyasi adamımız 
olan vekilimizin siyasi yardmları birleşerek bu 
kanun çok daha mükemmel olsun. Halbuki şim
di kanun içerisinde bütün ihtiyaçlara cevap 
verecek, aradığmı bulamamaktan mütevellit 
bir hüsran ve,hicran hissediyorum. 

Sözlerimin heyeti mecmuası, çok kuvvetli 
bir ihtiyacın tercümanı olan bu kanunun bu
gün için çok yerinde olduğunu ve arzettiğim 
sebepleri nazarı dikkate alarak tehirinden zi
yade müzakeresinde fayda olduğudur. Yalnız 
herhalde İktisat vekili arkadaşımızın bu kür
süden Hükümet namma, imkânın müsaade etti
ği bir zamanda bunlarm heyeti mecmuasını, 
ilreğli havzai fahmiyesi ve saireyi ve diğer böy
le perakende hükümleri, madencilik işlerini kül 
halinde yapacaklarını ve Meclise gönderecekle
rini söylerlerse, kendim için, Memleket ve Mil
let için bunu bir senet ittihaz edeceğim. 

Zannederim ki bunu Sırrı Day arkadaşımız 
bizden esirg-emezler. 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI DAY (Trabzon) 
— Efendim; Muhterem arkadaşımız Gl. Kâzım 
Karabekir'in ifade buyurdukları gibi 322 sene
sinde çıkan nizamnamenin tamamen Fransa'da 
cari olan maden statüsünden alınmış, tercüme 
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edilmiş olduğu malûmdur. Maden hayatı mem- ı 
leketimizde çok geç inkişaf etmiş ve bu nizam
namenin bazı hükümlerinin memleketin maden 
siyasetine ve maden işletmesine uygun olmadı
ğı kanaatine varıldığından dolayı peyderpey 
bunun ıslahına gidilmiş ve bir çok tadiller ya
pılmıştır. Çok temenni ederim ki bu son tadili 
olsun. 

Yalnız biz şu yeni başladığımız işin bütün 
inceliklerini bilmeden, sakatlıklarını tecrübe ile 
anlamadan yeni bir maden kanununun tedvini 
cihetine gitmiş olmamız muvafık değildi. Eti-
bank'ın faaliyetinden bu maden işleriyle daha 
yakından alâka tesis edildikten sonra nizam
namenin yürümeyen hükümleri daha ziyade te
zahür etmiş bulunuyor. Şimdi bu sebeple en 
müstacel vaziyetleri karşılamak ihtiyaciyle Mec
lisi Âliye geçen sene bu kanun lâyihası tak
dim edilmiş bulundu ve hakikaten Refik înce ar

kadaşımızın işaret ettiği gibi bu kanun biranevvel 
çıkarsa memlekette şimdiye kadar yapamadığı
mız bazı işleri yapmak imkânını temin etmiş 
bulunacağız. Muhtelif kanunlarla bu nizamna
menin bir çok hükümleri değişmişti. Bu lâyiha 
ile de yeniden bir çok hükümleri de değiştir
miş bulunuyoruz. Binaenaleyh eski nizamna
menin hangi maddesi değişmiş, alâkalılar, hattâ 
mahkemeler bunu tefrika imkân bulamazlar. 
Bu ihtiyacı nazarı itibara alan İktisat vekâleti 
şimdiye kadar iki cildini neşrettiği ve üçüncü 
cildini de ikmal etmek üzere bulunduğu İkti
sat vekâletinin alâkadar mevzularını bir araya 
toplayıp neşretmek usulünü takip etmektedir, 
Bu arada nizamnamenin ilga edilmiş hükümle
riyle yeni hükümleri bir arada toplamak kabil 
olacaktır ve olmuştur. Bu suretle hangisi tat
bikatta, berhayattır, hangisi değildir, orada 
görülebilecektir. 

Maahazâ bu kanun çıktıktan sonra ayrı bir 
broşür olarak ve resmî bir makamdan neşretti-
rilmesi alâkalılar için ve mahkemeler için çok 
faydalı olduğu kanaatindeyim. Muhterem ge
neral arkadaşımızın bu tavsiyelerini nazarı iti
bara alacağız. 

İzhar edilen temenniler olmasaydı bile İkti
sat vekâleti ötedenberi maden mevzuatını bir 
kanun halinde tedvini düşündüğünü bendeniz ve
kâlete geldiğim zaman gördüm. Bu kanun Mec
lisi Âliye sevkedilmişti ve hakikaten müstacel 
bir vaziyet vardır. Müsaade ederseniz bu kanun 
çıksın. Ümit ederim ki bu yaz tatilinde mühen
dis ve hukukçu arkadaşlar beraberce çalışırlar, 
ben bulunayım bulunmıyayım» bu iktisat vekâ
letine tevcih edilen bir vazifedir. Bunu Huzuru 
Âlinize önümüzdeki sene getirmeğe çalışırız. 

Kanunun unvanma gelince, Hükümetten sev-
kedilen lâyiha, nizamnamenin bazı maddesinin 
tadiline ait kanun unvanmı taşıyordu. Sonra 
Adliye encümeni buna yeni bir unvan vermeği 
uygun buldular. Madenleri işletme ve birleş
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tirme hakkmda kanun dediler. Bütün encümen
lerde bu başlık muhafaza edildi. Dahiliye encü
meni bu kanunun birinci maddesindeki «Maden 
arama ve işletmesi bu kanuna ve Maden nizam
namesine tabidir» şeklindeki ifadeye bakarak 
madenlerin aranması ve işletilmesi hakkmda 
kanun diyelim, diye karar verdi. Biz de bun
da bir mahzur görmedik. 

Yapılan tadilâta gelince; Hükümetten gelen 
şekle nazaran büyük tadilât yoktur. Muhtelif 
encümenlerde bazı rötuşlar yapılmıştır. Fakat 
esasa taallûk eden değişiklikler yoktur. Bina
enaleyh Hükümetçe bu tadilleri kabulde mah
zur görmedik. Maahaza kanun en mütekâmil 
şeklini Meclisi Âlice kabul edildiği zaman bul
muş olacaktır. 

KEMÂL TURAN ( İsparta ) — Efendim; 
bendeniz sual soracağım, fakat sualim uzun ol
duğundan yerimden sormama müsaade buyur-
mıyacağınızı tahmin ettiğim için söz almış bulu
nuyorum. 

Bu kanun bilhassa maden işletmelerinde ano
nim şirket teşkili mecburiyetini kaldırıyor. 
Linyitlerimizin işletilmesi bakımından bu, çok 
mühimdir. Çünkü linyitler büyük işletmeye 
mütehammil değildir. Bir veya bir kaç müte
şebbis bunu yapabilir. Yeni kanun linyitlerin 
hususi idare ve belediyelere verilmesi kolaylı
ğını da temin ediyor. Yalnız linyitlerin işletil
mesinde mâruz kalman bir güçlük, esasen kârı 
az olan bu müesseseler için nizamnamenin yük
lettiği bazı mecburiyetler vardır. Meselâ bir 
mühendis bulundurmak, bir doktor bulundur
mak, bir müdürü mesul bulundurmak . . . . Bü
tün bu teşkilât bazan linyitlerin işletilmesine 
mâni olmaktadır. Fakat o muhit halkı bu mü-
saadesizliğe rağmen bu linyitleri hiç habersiz 
olarak işletmektedir. Yani işletmek de değil, 
alıp götürmektedir ve bu oldukça yapılmış
tır. Eğer nizamnamede bir mecburiyet 
yoksa ve bu kanunla temin ediliyorsa şöy
le bir vaziyet arzetmek istiyorum. Meselâ 
bir kaç yerde işletilecek linyitler müşterek bir 
mühendisin, müşterek bir doktorun ve hattâ 
müşterek bir müdürü mesulün emrinde işletile-
bilmek imkânmı bu kanun veriyorsa hakikaten 
büyük bir kolaylık doğurmuş olacaktır. Kanu
nun maksadı şirketlerin kaldırılması kadar müş
terek mühendis, müşterek doktor ve müşterek 
mesul müdür kullanmak imkânmı vermekse bu, 
bilhassa linyit işletmesi bakımmdan memleket 
için çok faydalı olacaktır. Takdir buyurursu
nuz memlekette zaten maden mühendisi bulmak 
güç bir şeydir. Esasen kâfi derecede yoktur ve 
birinci mâni budur. 

Sonra günde bir kaç yüz kilo yahut bir kaç 
ton linyit çıkarabilen madenler kasabalardan 
uzak bulunduğu için doktor bulundurmak ayn 
bir meseledir. Vekil Beyden bilhassa bunu rica 
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edecektim. Eğer bu imkân bu kanunla temin 
edilmiş bulunuyorsa yani bir kaç linyit için bir 
mühendis, bir doktor bulundurmak imkânı hâ
sıl olmuş oluyorsa mucibi memnuniyet bir şey 
yapılmış demektir. Değilse o zaman gelecek 
kanunda bunu nazarı dikkate almalarını rica 
etmekten başka bu saatte yapılacak bir şey yok
tur. 

DAHİLÎYE En. N. ÎBRAHtM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Kemal Turan arkadaşı
mız linyit madenlerinden bahsettiler. Linyit 
madenleri bu kanunun yeni hükümlerine göre 
işletme ruhsatnamesine tabi oluyor. Bu maden
lerin herhangi birinde ayrı ayrı mühendis, dok
tor istihdamı mecburiyeti yoktur. Esasen imti
yaza dahil maden ocaklarının dahi ayrı ayrı 
doktor istihdamına kati mecburiyeti yoktur, iki 
ocağm bir doktor istihdamında kanuni mesağ 
vardır. Bilhassa ruhsatnameye tabi olanlar, 
bir kaç maden bir havza dahilinde bulunursa 
o madenlere bir doktor veya bir mühendisin mu
rakabe ve nezaret edebilmesi imkânı mevcuttur. 
îki maden için, üç maden için bir doktor veya 
bir mühendis tâyin etmeğe imkân vardır. Esa
sen doktor meselesini Hıfzıssıhha kanunu ayrı 
bir şekle sokmuştur. Orada elli işçiden yüz 
işçiye, yüz işçiden beş yüz işçiye ve beş yüz 
işçiden yukarısı için ayrıca sıhhi hükümler var
dır. Binaenaleyh, buyurmuş oldukları mahzur 
varit değildir. Yeni kanunla işletme ruhsatna
mesine tabi olmasından dolayı bu mahzur yok
tur. Müdiri mesullerden bahis buyurdular. Ka
nunda bu hususta ayrı bir madde vardır. Bu 
maddede, bir maden ocağını müşterek olarak iş
letenler kendi aralarından birini bir mesul mü
dür olarak intihap ederler. Eğer linyit maden
leri bir veya iki ocaktan ibaretse, böyle müşte
rek bir vaziyet varsa bir müdiri mesulü İkti
sat vekâleti de kabul edebilir. Ayrı ayrı bir 
müdiri mesul de intihap edilebilir. Bu vaziyet
te her maden ocağı Hükümetin tebligatını daha 
kolaylıkla alır, tatbik eder, aynı zamanda bir 
kaza vukuunda daha faydalı olur ve daha ziyade 
kolaylığı müeddidir. Bilmiyorum izahatım ken
dilerini tatmin etti mi? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bir sual soracağım. Hıfzıssıhha kanununun ma
lûm maddelerini hatırlattıklarından dolayı te
şekkür ederim. Yalnız linyit ocaklarında zehir
li gaz neşriyatı bulunduğu nazarı itibara alın
mış mıdır? Bu sanatm esasında tesemmüm var 
mıdır? Binaenaleyh burada Hıfzıssıhha kanu
nunun icapları, 50, 100 işçi nazarı dikkate alı
nır mı? Sanat icabı orada bir doktor bulunması 
lâzım gelmez mi? 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Efendim, doğrudan doğ
ruya kok nevinden olan maden kömürlerinde 
zehirli gazler bulunuyor. Bizim mevzuatımız

da bilhassa zehirli gazler bulunması noktasından 
bir doktor tâyinini emreden bir madde mev
cut değildir. Bizim en mütekâsif ve en ehemmi
yetli olan Zonguldak kömür havzasındaki maden 
ocaklarıdır. Bunlar da yalnız İktisat vekâletinin 
oradaki tahlisiye teşkilâtı gaz işleriyle uğraşır. 
Tabii zehirlendikten sonra doktora intikal eder. 
Ocaklardaki zehirli havayı boşaltmak için mü
temadiyen hususi vesaitin uğraşması lâzımdır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Muhterem arkadaşım, zehirlenmeyi esas itiba
riyle kabul ettiler ve bu gibi ocaklarda zehirle
nenler için tahlisiye vasıtalarına müracaat edil
diğini söylediler. Zehirlenme tehlikesinin bu
lunduğunu kendileri de itiraf ettiler. Böyle ha
yata taallûk eden, hayatı tehdit bir müessesede 
tahlisiye işlerinin esası doktorluktan ibarettir. 
Zannediyorum ki, bu gibi işler doktorlara ait 
olunca, muhterem arkadaşımız Kemal Ünal'ın 
hatırlattığı veçhile, bunların içerisinde esasen 
doktor bulundurulması mecburiyeti vardır. Bu 
vaziyette Hıfzıssıhha kanunu hükmünü icra 
eder. O kanun mucibince bu gibi ocaklara müs
tahdem doktor tâyin edilir. Fakat Mazbata 
muharriri arkadaşımızın beyanatından; sanat 
icabı burada mutlaka doktor bulundurulmasını 
icabettirmez. Esasen biz burada doktor bulun-
durtmağa mecbur değiliz. Bunları tahlisiye va-
sıtasiyle kurtaracağız, icabederse doktora göste
receğiz mânasını çıkardım. Doktor müstahdem 
olmayınca hangi doktora göstereceklerdir? 
Buradaki tahlisiyenin mânası ne demektir? Me
sele anlaşılmamış oluyor. 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Gerek maden ocakla
rında, gerek linyit ocaklarında ve doğrudan 
doğruya madenlerde bazı zehirli gazler bulu
nur. Fakat zehirli gazler esasen maden ocak
larında yapılmış olan hava cihazlariyle temiz
lenir, ve mühendisler daima ocakları muayene 
eder ve temiz tutmağa çalışır. Her sabah maden 
mühendisleri veya muavinleri amele ocağa 
girmeden kendisi girer, tetkik eder. Malûmu 
âliniz bu gazlere grizo diyorlar. Bunun dere
cesine bakar. Bunun derecesi işletmeye mâni 
olacak ise hava cihazını harekete getirir, te
mizler, ondan sonra ameleyi içeri sokar. Bu, 
esaslı bir şarttır. Hiç bir maden mühendisi veya 
muavini kendi amelesini, iptida bu tetkikatı 
yapmadan içeriye sokmaz. Bu bittabi her 
ocakta yoktur. Bununla beraber bazan ocak
larda işlenildiği zaman, bu grizo ve saire baş
ka bir bacadan veya köçüntüden tezayüt ede
bilir. Bir de bu grizo çabucacık infilâk edi-
verir. Onun için maden ocaklarında emniyet lâm
bası kullanırlar. Bu grizolar infilâk eder ve 
orada çalışanları yaralryabilir. Bazan da ocak
ta çöküntü olur, bir çok kimselerin yaralan
masına sebep olabilir. Fakat arzettiğim gibi, 

1 bunlar evvelâ tetkik edilir. Ani bir hâdise olursa 
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doğrudan doğruya mühendisler ve tahlisiye teşki

lâtı içeriye girer, orada kalmış olanları, çöküntü 
ve sarsıntıdan dolayı ölen ve bayılanlar olur, 
bunlar dışarıya çıkarılır, bundan sonra doktora 
vazife düşer. Eğer doktor da içeriye girerse 
tahlisiye cihazını kendisinin de takması lâzım
dır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Şimdi kabul buyurdunuz, halbuki doktor istih
damına ihtiyaç yoktur demiştiniz? 

İBRAHİM ETEM BOZKÛRT (Zonguldak) 
— Belki ifademi noksan söyledim, doktor istih
damına mecburiyet yok kaydını mutlak olarak 
söylemedim. Ocaklarda bir doktorun murakabe 
ve nezaretini temin etmek vazifedir. Fakat kü
çük ocaklardan bir kaçı için bir doktor istih
damı masrafı azaltmak itibariyle faydalıdır. 
Binaenaleyh küçük ocaklar birleşerek müştere
ken doktor istihdam ederler ve bu birleşme su
retiyle bu imkân elde edilmiş olur. Yoksa her 
küçük ocağın mutlaka ayrı bir doktor istihdamı 
mecburiyeti yoktur. 

REİS — Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reyinize arzediyorum, kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkında 
kanun 

MADDE 1. — Asli ve sathi madenlerin aran
ma ve işletilmesi Maadin nizamnamesiyle bu ka
nun hükümlerine ve Taşocaklannın işletilmesi 
Taşocakları nizamnamesine tabidir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tabii teşekkül neticesinde ge
rek yer yüzünde ve gerek yer altında bu
lunan altın, gümüş, platin, civa, kurşun, 
demir, bakır, kalay, çinko, bizmut, kobalt, 
nikel, krom, arsenik, manganez, antimuan, 
aleminyum ve bunlara benzer madenî mad
delerle kehribar, kükürt, şap, grafit ve her tür
lü maden kömürü, zift, neft, asfalt, petrol, ve 
petrole benzer diğer madenî maddeler, petrol 
istihsaline elverişli olmıyan asfalt yatakları, her 
nevi kıymetli taşlar, zımpara, lületaşı, içinde 
borasitli maddeler bulunan muhtelif cisim
ler, kayatuzu, tabii tuzlu ve bakirli sular, 
sıcak ve soğuk maden suları manyezit, 
amyant, çimento, yapılmasında kullanılan 
başlıca maddeler (Bu maddeler çimento yapıl
masında kullanılmak şartiyle), Mbritiyeti hadit 
imalinde kullanılan piritli topraklar, madenli ve 
aleminli kumlar ve topraklar, turp, on sene 
müddetle istifade edilmemiş olan bakiye yığın
ları ve cüruf Maadin nizamnamesiyle bu kanun 
hükümlerine tabidir. 

Şu kadar ki bunlaıdan petrol istihsaline el
verişli olmıyan asfalt yatakları hariç olmak 
üzere hıuus' kanunlara tabi olanlar hakkındaki 

hükümler mahfuzdur. 
Taşocakları nizamnamesine tabi maddeler vi

lâyet hususi idarelerine aittir. 
Toşocakları nizamnamesine uyularak vilâyet 

tarafından taliplerine ihale ve nispî ve mukarrer 
resimleri eskisi gibi Vilâyet hususi idareleri 
tarafından tahsil olunur. 

Çimento yapılmasında kullanılan maddelere 
ait taşocağı resmi, Maliyece tahsil olunan çimen
to resminden indirilerek her üç ayda bir Hususi 
idare muhasebesine yatırılır. 

Bir maddenin Maadin veya Taşocakları ni
zamnamesine tabi olması hususunda çıkabilecek 
ihtilâflar îcra Vekilleri Heyetince hallolunur. 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ
KÜRT (Zonguldak) — Efendim; son okunan 
fıkrayı tabı esnasında unutmuşlar, İktisat encü
meni maddesinin son cümlesi olarak teklif edi
yoruz. 

REİS — İktisat encümeninin mazbatasmda-
ki ikinci maddenin son cümlesi buraya ilâ
ve olunmuştur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, bu mad
de hututu umumiyesi itibariyle iki şeyi göste
riyor. Sayılan maden ve taşocaklarmdan han
gisi bu kanuna, hangisi Maadin nizamnamesine 
tabidir? Benim anladığıma göre, gerek bundan 
evvel hâsıl ettiğim kanaate ve gerekse Dahiliye 
encümeninin mazbatasını iki defa okuduktan 
sonra hâsıl ettiğim kanaate göre, lâyihanın içe
risinde o kadar işlere girişilmiş ki tefriku tas
niften çıkılmış, çimento resminden tahsilata ka
dar varılmıştır. Taknin usulüne asla uymıyan 
bir ta.snif yapılmıştır. Geçen gün uzun müzake
re ve münakaşaya sebebiyet verenlerden bir ta
nesi de budur. Şimdi bırakalım bu kısmı. 

Benim, Dahiliye encümeni bu kanun lâyiha
sını aldığı zaman, aklıma gelen nokta, orada 
bulunan idareci arkadaşların heyeti mecmuası
nın vilâyet ve belediyeleri ve köyleri himaye 
edeceklerine dair bir kanun lâyihası hazırlrya-
cakları idi. Gerçi bazı noktalarda buna ait izah
lar vardır. Amma burada çok esaslı bir nokta-. 
yi unuttuklarım gördüm: Meslâ «Zımpara, lüle
taşı, içinde borasitli maddeler bulunan muhte
lif cisimler, kayatuzu, tabii tuzlu ve bakirli su
lar, sıcak ve soğuk maden suları,» ... 

Bütün mütasallip madenleri kendine iş edi
nen bir vekâlet bu sefer tuzlu, bakirli suları, 
onları dahi maden saymıştır. Ben böyle ica-
bettiğini bilmiyorum. Herhalde eski maadin 
nizamnamesinde var da onun için, bence. Sıcak 
ve soğuk suları maden saymış. Şimdi herhangi 
bir köyün içerisinde bir sıcak su çıktı mı ma
den oldu. Bu maden değil, sudur. Bu takdirde 
buna ait olmak üzere keşifler, müracaatlar, 
imtiyazlar hep bu kanun dairesinde olacak. 
Onun için bunun heyeti umumiyesi haricinde 
bir yeniliğe ihtiyacımız vardır arkadaşlar. So
rarım İktisat vekâletinden; her taraftaki içme 
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maden suları ve her taraftaki banyolarda, şun
lar ve bunlar; İktisat vekâletinin meşgul ol
duğu; kömür, petrol, altm, gümüş gibi, sahai 
faaliyetine giripte ehemmiyetle telâkki edilen 
mevzular mıdır?. Yoksa köyün, vakfm, beledir 
yenin, vilâyetin elinde kalan ve tabiatiyle eş
hasın elinde kalmış olan şeylerden midir? Bina
enaleyh ben bu kanunda mevcut iki numara
dan istifade edeceğim. Altıncı maddesiyle 12 
nci fıkrasında bu kanun diyor -ki; eğer bir ma
den şu şu şu şekilleri haiz olursa, maden su
lan olursa, müşteriler arasından vilâyetler, 
belediyeler, köyler tercih olunur. Köy kanu
nunda; vakfa, belediyeye, vilâyete ait sular, 
sıcak veya maden suları olsun, köyündür di
yor. Şimdi rica ediyorum İktisat vekâletinden, 
bu tabii tuzlu ve bakirli sular, soğuk maden 
sulan ve sıcak banyo sulan, bunlar doğrudan 
doğruya vilâyetlerin hakkı olsun, vilâyetler 
bunları tasarruf etmek hakkına sahip olsunlar. 
Yani bir imtiyaz sahibi gibi.. İster kendi işlet 
sin, isterse talibine imtiyazını vermek suretiyle 
ihalesini yaptırsın ve işletsin. Bu suretle İkti
sat vekâleti, bir çok maden suları işlerinin hu
sule getireceği mühim yükten de kurtulsım. 
Hem de vilyetler bundan müstefit olur. Yarın 
bir zelzele olmuş, bir kaynak çıkmış, bittahlil 
fevkalâde hassai şifaiyesi olan bir su olduğu 
anlaşılmış, buna derhal İktisat vekâleti el ko
yacak, Türkiye'ye ilân edecek, buna talip var 
mı, filân. Hayır efendim, bu hangi vilâyet da
hilinde çıkmışsa o vilâyetin hakkı olarak kalır. 
Onun üzerinde sıhhi tedbirler almır ve va
liler, sıhhiye müdürleri alâkadar olurlar. İdarei 
hususiyenin de parası varsa tesisat ve teşkilâ
tını yaptırsın. Bu suretle ondan lâzım olduğu 
kadar istifade edilsin. Binaenaleyh Dahiliye 
encümeni arkadaşlarımdan rica ediyorum, bu 
kısmı kendilerine mal etsinler. Kendilerine ha
tırlatmış oluyorum. İktisat vekâletinden de 
rica ediyorum; bu kısımlar böyle altın, gümüş 
gibi iştigal sahasından çıksın. Nitekim bu ka
nunun 6 ncı ve 12 nci maddeleri bu gibi şeylerin 
köylere, belediyelere, hattâ başka madenlerin 
dahi tercihan verileceğine dair bir kaydı muh
tevidir. Herhalde arkadaşlanmızm bu ricamı 
hüsnü talâkki edeceklerine itimadım vardır. 

İkinci bir nokta; bir usul meselesi var, onu da 
arzedeyim. Malûmu âliniz maden ocakları doğ
rudan doğruya İktisat encümeninin dairei ihti
sasına giren bir iştir. Bunu İktisat encümeninin 
takip etmesi lâzımgelir. Vakıa Dahiliye encü
meni bunu istedi. Bunun müzakeresi esnasında 
yarm Ziraat encümeni isterse, Dahiliye encü
meni bırakıpta Ziraat encümeni mi müdafaa 
edecek? Bence lâyihanın asıl ruhu İktisat encü
menine taallûk ettiğine göre, suallerime İkti
sat encümeninin muhatap olduğunu zannediyo
rum. Amma Dahiliye encümeninin ihtisasını 
ve salâhiyetini tenkit etmiş olmak için değil, 

nizama uymuş olmak için İktisat encümeni 
mazbata muharriri arkadaşımıza hitap ediyorum, 
bu hitaba doğrudan doğruya onlar mâruzdur, 
diyorum ki, bu kanunda «Taşocakları nizamna
mesine tabi maddeler vilâyet hususi idarelerine 
aittir» demeğe lüzum var mıdır? Bu bir... 

Aşağıda bir fıkra daha var. «Taşocakları, 
nizamnamesine uyularak vilâyet tarafından ta
liplerine ihale ve nispî ve mukarrer resimler 
harçları eskisi gibi vilâyet hususi idareleri tara
fından tahsil olunur» demeğe ne lüzum vardır? 
Bugün cari olan bu kanuna göre, vilâyet hususi 
idaresi bir adama taşocağı ihale etmişse, bu 
kanunda bu fıkra bulunmazsa, bu kanunla 

bu hak geri mi almıyor? Binaenaleyh bu, asla 
taknin usulüne muvafık değildir ve fazladır. İki 
fıkra var «Taşocakları nizamnamesine tabi mad
deler vilâyet hususi idarelerine aittir» diye ma
den kanunundaki hükme ihtiyaç yoktur. Mevcut 
Taşocaklan nizamnamesinde bunlarm vilâyetle
re ait olduğuna dair sarahat vardır, hatırlıyo
rum. 

İkincisi; «Taşocakları nizamnamesine uyula
rak vilâyet tarafından taliplerine ihale ve nis
pî ve mukarrer resimler harçları eskisi gibi vi
lâyet hususi idareleri tarafından tahsil olunur» 
demeğe de lüzum yoktur. Çünkü bu madde ol
masa dahi yine alınır. Taşocakları hakkındaki 
kanunun hükmü bakidir. Binaenaleyh onun da 
tayymı rica ediyorum. 

Üçüncüsü: çimento maddesinin asla burada 
yeri yoktur. «Çimento yapılmasında kullanılan 
maddelere ait resim, maliyece tahsil olunan 
çimento resminden indirilerek her 3 ayda bir 
hususi idare muhasebesine yatırılır» diye bir 
maddeye ihtiyaç varsa, bunların hangisi mad
dedir, hangisi taşocaklarmı alâkadar eden 
hükümdür, hangi şeyleri ihtiva eder diye göste
rilen bir madde yerine, «çimentonun yapılmasın
da kullanılacak maddelere ait resim Maliyece alı
nır» diye bir tefrik ve tarife ihtiyacı yoktur. 
Taknin noktasından bu maddeler fazladır. Hu
lâsa ediyorum: Maden suları, tuzlu, bakirli su, 
sıcak ve soğuk su artık İktisat vekâletiyle alâ
kasını kesmelidir ve vilâyetlere verilmelidir. 
Köy kanunu mucibince köy arazisi içinde çıkan 
bu gibi sular köye aittir. İdaresine salâhiyettar-
dırlar, binaenaleyh vilâyetler de aynı şekilde 
salâhiyettar olmalıdır. Bu kanunun 6 ve 12 nci 
maddelerinde sarahat vardır. Binaenaleyh hu
lâsa ediyorum, Taşocakları nizamnamesine ve 
çimentoya ait olan fıkraların yeri burası değil
dir. Bu 2 fıkranın tayyı ile arzettiğim çimento 
fıkrasının münasip bir yere konması lâzımdır. 
Ona dahi lüzum yoktur. Malûmu âliniz biz bu 
kanunu çıkardık, resmî dairelerle vilâyet 
arasında veya resmî daireler arasmda ihtilâf 
çıktığı zaman bunların halli için . . . bir vilâyet 
diyor ki, falan kanuna aittir, İktisat vekâleti 
de filân kanuna aittir diyor. İş, Heyeti Vekile-
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ye geliyor. Şunu söyliyeyim ki hangi daireler 
arasmda olursa olsun çıkacak ihtilâflar, mev
cut kanuna göre halledilecektir. Çıkan ihtilâf
ları hal için bir hakem heyeti nasıl mevcutsa, 
toşacakları ve maden ocakları hususunda çıka
cak ihtilâfları hal için de aynı kanunun mevzu
atına göre mesele Heyeti Vekileye değil, hakem 
heyetine gitmek lâzımdır. Heyeti Vekilenin 
bir uzvu olan vekille, Heyeti Vekilenin diğer bir 
cüzü olan vali arasında çıkan ihtilâf için de 
belki mevcut bir kanun olmasaydı bunun için 
yeniden bir kanun çıkarılmasına veya kanuna 
bir madde konmasına lüzum hâsıl olurdu. Demek 
ki buna dahi lüzum yoktur. 

Arkadaşlar bu üç nokta hakkında ne cevap 
verirlerse ona göre mütalâa yürütmek üzere 
şimdilik sözümü burada bırakıyorum (Ekseri
yet yok sesleri). Hakikaten ekseriyet de yok. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Refik ince arkadaşımız İktisat en
cümenine bir sual tevcih ettiler, ona cevap ver
mek için kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

Birisi buradaki maden sularından, bakirli ve 
tuzlu sulardan bahis buyurdular. Haddi zatinde 
su da madendir. Bilhassa bakirli su madendir ve 
bugün Ergani'de bakirli sudan içine demir at
mak suretiyle bakır istihsal edilmektedir. Bi
naenaleyh bunun buraya girmesi tabiidir. 

Maden sularına gelince : Bunların hususi 
idarelere ve köylere bırakılması hususunda 
atılmış bir adım vardır. Bu hususta Dahiliye 
encümeni noktai nazarında ısrar etmiş ve ha
zırlanmakta olan ve bu yaz biteceğini ümit 
ettiğimiz yeni Maadin kanununda hassai şifa-
iyesi olan maden suları Sıhhat vekâletine bıra
kılacaktır. İktisat encümeninin burada ısrar 
ettiği bir nokta yoktur. Maden suları bu mad
deden çıkarılabilir. Fakat bakirli sular maden
dir, burada kalması lâzımdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ben de bu ba
kirli sulardan vazgeçiyorum, fakat maden su
larında ısrar ediyorum. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Diğer bir 
nokta da taşocaklarıdır. 608 numaralı taşocak
ları kanunu bir çok tadillere uğramıştır. Yal
nız bir hükmü kalmıştır. Biz, bu hükmü bu 
maddeye koyduk. Taşocakları nizamnamesi 
kaldırrlıyor. Onun için orada baki kalan hü
küm sadece buraya konuluyor. Dikkat buyu
rursanız bunun buradan kaldırılması yersiz 
olur. Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 
Dahiliye encümeni diğer noktalara cevap ve
recektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Sizin beyanatını
za nazaran taşocakları nizamnamesi kalkıyor 
mu, ilga mı ediliyor? 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Hayır, ha
yır kalkmıyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Sizin sözleriniz
den öyle anlaşılıyor. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Efendim, 
608 numaralı kanun tadil edile edile geriye 
bir nokta kalıyor, mütebakisi kaldırılıyor. 

SIRRI İÇ ÖZ (Yozgad) — Taşocakları ni
zamnamesinin bir maddesi kalmış, bu madde 
buraya alındıktan sonra, bu kanunun sonuna 
«Taşocakları nizamnamesi ilga edilmiştir» di
ye bir hüküm koymak lâzımdır. Zaten taşocak
ları nizamnamesi şu suretle ilga edilmiş olmu
yor mu? Bu mâna çıkıyor. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Hayır. 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Efendim, ben de bu tabii tuzlu, bakirli sular 
üzerinde duracağım. Bana öyle geliyor ki bu 
ifadede tashih edilmeğe lâyık bir cihet vardır. 
Tuzlu, bakirli su. Biz tuzlu kelimesinden, klor-
sodyumu havi bir su anlarız. Bu da alelûmum 
deniz sularıdır. Tuzlu su, lezzeti tuzlu olmak 
itibariyle acaba Hükümet tarafından, bu tuzlu 
sudur diye iddia olunduğu vakitte, o suyu iş
leten, hayır bu tuzlu değildir, başka bir şeyi 
havidir dese? Harbi umumide başımdan geçen 
bir vaka ile bunu işhat edeceğim. Ben vesika
ları üzerinde çalıştım. Kendileri dokuzuncu 
Kafkas kolordusu sertabibi iken Sivas vilâye
tinin Kangal kazası civarında galiba tuzlu bir 
maden buldular. Bunu işlettiler ve orduya ilâç 
olarak verdiler. Bu, hatırımda kaldığına göre 
sülfat dö manyezi idi. Bunu duyan Düyunu 
umumiye idaresi madenin rüsumunu veriniz 
diye müracaat etti. 

Aynı mesele burada da varittir. Sülfat dö 
manyezi de olur, işte İstanbul kaplıcalarında 
olduğu gibi. 

Madenî sıcak ve soğuk sular; bundan da 
bir şey anlamadım. Zaman geçmesi dolayısiyle 
bilgiler de çok değişmiştir. Kaplıca sularının 
madenli olup olmadıkları hakkında yeni te
lâkkiler çıkmıştır ortaya... Meselâ yakın vakte 
kadar Bursa'daki sular «çelikli ve kükürtlü» 
diye ayrılırdı. Fakat bu tâbirler şimdi hiç kul
lanılmamaktadır. Radyo aktivitif olan, olmıyan 
sular diye kullanılıyor. Bunun içerisinde gayet 
az miktarda hadit emlâhı demir emlâhı, yahut 
kükürtlü kaplıcasında olduğu gibi, kükürt te-
bahhuratT olursa, madenin aslı, esa,sı olmamak
la beraber, bunlara maden suyu ismi mi vere
ceğiz? Binaenaleyh bunlar üzerinde epeyce dur
mak lâzımdır. Sonra yine bu hususta bir çok 
maden isimleri söyleniyor. Böyle isimleri say
mak doğru değildir. Çünkü aranmamıştır. Me
selâ radyumu niçin saymıyoruz? Bizde şu mın-
takada radyum emanasyonu varmış, radyum in-
şiaı görülmüş. Çıksa birisi de bunun üzerinde 
alışsa ve ortaya bir tez atsa, Bunlar üzerinde 
ktisa.t vekâleti, yahut Hükümetin hiç haberi 

olmıyacak mı? Refik İnce arkadaşımız buna 
çok güzel temas buyurdular. Bir defa bu tuzlu 
sular tâbiri daima sakattır. Madenî emlâhı ha-
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vi sular vardır. Alelıtlak bu tuzlu sular üzerin
de zannederim ki mütehassıs gözüyle çalışmak 
lâzım gelir. Diğerlerine devam etmekle beraber, 
bunlar bir mütehassıs encümen veya heyet ta
rafından daha ziyade incelensin, bu madde on
dan sonra müzakere olunsun. Yoksa çok sakat 
tâbirler kullanıyoruz. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
bendeniz bir sual soracağım. Maddenin orta ye
rine bir hüküm ilâve edilmiştir. «Hususi kanun
lara tabi olanlar hakkındaki hükümler mahfuz
dur». BU, maddenin ortasına konmuştur. Bunun 
yukarısında madenler, aşağısında taşocakları 
bahsi vardır. Bu hüküm bütün maddeye mi şâ
mildir, yoksa yalnız yukarıya mı? 

İKTİSAT En. N. KASIM GÜLEK (Bilecik) 
Efendim, Dr. Osman Şevki arkadaşımızın bu
rada mevzuubahis ettiği mesele yerindedir. Fa
kat bunlar aynen eski kanundan alınmıştır. Ye
ni bir maden kanunu çıkacağı vakit bunlar na
zarı dikkate alınacaktır. Şunu arzedeyim ki, ge
rek kaplıca ve gerek maden suları, alâkası do-
layısiyle, Sıhhiye vekâletine terkedilecektir. Bu
rada yalnız bazı maddelerin tadili mevzuubahis 
olduğu, esaslı bir kanun çıkarmak düşünülme
diği için eski kanundan aynen alınmıştır. 

tzzet Arukan arkadaşımızın sorduğu o fık
ra bütün maddeye şâmildir. 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — En son mazbata 
Dahiliye encümeninden yazıldığı için bu kanu
nun huzurunuzda müdafaasını bu encümen maz
bata muharririnin mi yapması lâzımdır? Yoksa 
İktisat encümeninin mi? Şüphesiz Heyeti umu-
miyenin verdiği karar mucibince İktisat encü
meni ihtisas encümenidir. Dahiliye encümeni 
tadil ettiği noktalarda lâzımgelen izahatı ver
mekle mükelleftir. Bu nokta hakkmda maru
zatta bulunduktan sonra Refik İnce arkadaşı
mızın temenniyatmı gerek Dahiliye encümeni
nin Mazbata muharriri ve âzası sıfatiyle, hattâ 
bir memleket evlâdı sıfatiyle sıcak, soğuk ma
den sularının hususi idarelere ait olması key
fiyetini memnuniyetle karşılamamak imkânı 
yoktur. Şüphe yok ki, sıcak ve soğuk maden 
sularından istifadeyi Yüksek heyetiniz kabul 
ederse biz. bunu memnuniyetle karşılarız. 

Doktor Bey arkadaşımızın dedikleri gibi 
maden suları radyo aktöviteyi ve saireyi haiz 
midir, değil midir? Bu cihet ihtisasımız dahi
linde olmadığı için bu cihetlere İktisat vekili 
cevap verecektir. Nihayet ha sularm işletilme
si, aranması ve sairesi D e v l i n bir kanununun 
hükümlerine tabi olmak lâfadır. Binaenaleyh 
elimizde mevcut olan mevzuat ya Maden ka
nununa veya Maden ocakları nizamnamesine 
tabi olmak lâzımdır. Buraya ithal edilmiş ol
ması daha ziyade madenî sularm ve kaplıcala
rın Maden nizamnamesi ahkâmına tabi olaca
ğı noktasmdandır. 

Refik İnce arkadaşımıza şunu arzetmek is
terim : Taşocakları nizamnamesinde taşocak-
larma tabi maden resimlerinin idarei hususi-
yeye aidiyetine dair bir madde vardır. 608 nu
maralı kanunla taşocaklarma tabi maddelerden 
bir ikisi istisna edilmek şartiyle, meselâ kaya-
tuzu, kil madenleri istisna edilmek şartiyle, 
diğerlerinin resimleri doğrudan doğruya idarei 
hususiyeye verilmiştir ve Taşocakları nizam
namesinde mevcut madenlerin ruhsat muame
leleri vilâyetlere bırakılmıştır. Maadin nizam
namesine tabi olan madenlerin aranması ve iş
letilmesine ait bütün muameleler İktisat vekâ
letine bırakılmıştır. Şu halde bir noktayı kısa
ca arzetmek isterim ki; sıcak ve soğuk maden 
sulan Maadin nizamnamesi ahkâmma bu mad
de ile tabi tutulmak isteniliyor. 

İkinci noktaya gelince : Bunlarm varidatı
nın idarei hususiyelere ait olması. Eğer He
yeti muhtereme karar verirse Dahiliye encü
meni bunu şükranla ve minnetle karşılar. 

Refik İnce arkadaşımızın diğer ifadelerine 
de kısaca cevap vereyim : Bir defa sıcak ve so
ğuk maden sulan nerede bulunursa İktisat ve
kâleti doğrudan doğruya buna el sürecek mi? 
Esbabı mucibe mazbatamızda uzun uzadrya izah 
ettik. Sıcak ve soğuk maden suları yani kaplıca
lar, bunlar doğrudan doğruya Köy kanununun 
17 nci maddesinin 16 ncı fıkrası mucibince köy
lere aittir. îktisat vekâletinin ne bunlann işletil
mesinde ne bunlann diğer hususatmda, umumî 
Devlet murakabesini istisna edersek, başka 
bir murakabesi yoktur. Doğrudan doğruya Taş-
ocaklan nizamnamesine göre vilâyetler lâzım
gelen muamelesini yapar ve buna tesahup hakkı 
köylere ait olduğu için bunun işletilmesi veya 
sair bir surette istifadesi köy şahsiyeti hükmi-
yesine aittir. Bunlardan köy istifade eder. Şa
yet kaplıcalar doğrudan doğruya köy hududu 
dahilinde olmayrpta bir kaza merkezi hu
dudu dahilinde bulunursa o vakit bu sıcak sular 
Köy kanunu ahkâmı mucibince köylere terke-
dilmemiş olduğu için şüphesiz bunlar Maadin 
nizamnamesinin burada tasrih olunan ahkâmma 
tabi olacaktır. Zannederim M, kaplıcalar hak
kında vermiş olduğum izahat Refik İnce araka-
daşımızı istediği kadar malûmattar etmiştir. 
Yok daha başka bir nokta varsa buyursunlar, 
arzı malûmat ederim. 

İkinci nokta, Refik Şevket Beyefendi arka
daşımız buyurdular ki; «Vilâyet hususi idaresine 
aittir ve Taşocakları nizamnamesine tabi ma
denler vilâyetlere aittir» tâbirine ne lüzum 
vardır. Bir de onun altındaki «Taşocakları ni
zamnamesine uyularak vilâyet tarafından talip
lerine ihale ve nispî ve mukarrer resimler harç
ları eskisi gibi vilâyet hususi idaresi tarafın
dan tahsil olunur.» Bu iki fıkraya niçin lüzum 
vardır? Bu iki fıkradan birincisi, bir defa Taş-
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ocaklarına ait 608 numaralı kanunla o madde
lerin gerek işletilmesi muamelesi ve gerekse rü
sumunun tahsili idarei hususiyelere terkedilmiş 
olduğu ve 608 numaralı kanunu bunun nihaye
tinde mevcut olan 26 ncı maddesini kaldırmakta 
olduğumuz için bunun burada tasrihine lüzum 
vardır. 

İkinci fıkraya gelince; 608 numaralı kanu
nun kesile, kesile iki maddesi kalmıştır. Birisi 
altmışıncı maddesidir. Burada arzettiğim ikinci 
fıkradır. Birisi de yedinci veya sekizinci madde 
olarak sırası gelince teklif edeceğimiz bir mad
dedir. Bu iki madde için aynca bir kanunu 
yaşatmakta bir faide görmedik. O maddenin 
doğrudan doğruya bu kanun çerçevesi içerisine 
girmesini faydalı bulduk ve bu fıkrayı müna
sip olarak buraya naklettik. Yani 608 numara
lı kanunun 6 ncı maddesini olduğu gibi buraya 
bir fıkra olarak ilâve ettik. İkinci maddesini de 
yedinci madde olarak buraya alacağız. Bu suret
le 608 numaralı kanun da kaldırılmış oluyor. 
Bittabi bunu burada tasrih etmek lüzum ve ih
tiyacı vardır zannediyorum. 

Çimento resminin idarei hususiyelere ait fık
rasının sebebine gelince... 

REFİK İNCE (Manisa) — Sebebini biliyo
rum. Yeri burası değidir. 

İBRAHİM ETEM BOZKURT (Devamla) — 
Efendim, yeri burasıdır. Yukarıda çimento doğ
rudan doğıuya bu kanunla Maadin nizamname
sine *abidir. İkinci maddede böyle tadat edili
yor : Bu tadadı yaparken çimento imalinde ve ya
pılmasında kullanılan başlıca maddeler deniyor. 
İşletLmesi amma yalnız çimento imal eden, onu 
terkip eden maddelerden alman resimlen doğ
rudan doğruja zikir ve tasrih etmı^ olmak için 
buraya ilâve ettik. İhtilâf fıkrasına gelince; İh
tilâf vilâyetle iktisat vekâleti arasında olacak 
delildir. İhtilâf olsa olsa vekâletler arasında olur. 
Günkü idarei hususiyelerin mercii Dahiliye vekâ
leti olması itibariyle, Dahiliye vekâletiyle İkti
sat vekâleti arasmda olur. Maahaza bu fıkranın 
bulunmasiyle bulunmaması arasında fark yok
tur. İki vekâlet arasmdaki ihtilâfın gideceği 
verin Heveti Vekile olacağı gayet tabiidir. Bu 
fıkra diğer encümenlerde kabul edildiği için 
hiz de kabul ettik. Kalıp kalmamasında mah
zur yoktur. Takdir Heyeti celi!enindir. 

Osman Şevki arkadaşımız da, tuzlu, sıcak 
ve soğuk maden suları tâbirinin sakat olduğu
nu söylüyorlar, bu benim ihtisasıma taallûk et
mediği için cevabını İktisat vekili muhteremine 
bırakıyorum. 

İzzet Arukan buyurdular ki, «Şu kadar ki 
petrol istihsaline elverişli olmıyan asfalt yatak
ları hariç olmak üzere hususi kanunlara tabi 
olanlar hakkındaki hükümler mahfuzdur.» Zan
nederim bunu sordular. Bundan maksut, 792 
numaralı Petrol kanuniyle, bir de numarası ha

tırımda değil, Tuz kanununun hükümlerinin 
mahfuz olduğunu teyittir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bu maden suları, 
yani sıcak su, bir şahsın tapulu mülkü içinde 
ise bu kanuna göre alacağı vaziyet ne olacaktır? 

İBRAHİM ETEM BOZKURT (Zonguldak)— 
927 sayılı kanunun 2 nci maddesine göre her
hangi bir kaplıca, sıcak ve soğuk maden suları 
hakkında imtiyaz verilmişse o arazinin sahibi
nin hakları nazarı dikkate alınır. Bu suretle 
buyurduğunuz nokta temin edilmiş oluyor. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Efendim, Da
hiliye encümeni mazbata muharriri, arkadaşımız, 
İktisat encümeninden sonra bu lâyiha Dahiliye 
encümenine gittiği için bunun Dahiliye encüme
ni tarafından müdafaası lâzımgeldiğini beyan 
buyurdular. Bu hususta Meclisi Âlinin evvelce 
verdiğini zannettiğim bir kararı vardır ki, bu da 
mütehassıs encümenin lâyihaları müdafaa ede
ceği mahiyetindedir. Mamafih biz bunda ısrar 
etmedik ve etmiyoruz. Yalnız bize hitap edilen 
bir iki suale cevap vermek için ve ihtisasımız 
dahilinde olan meselelere cevap vermek için 
buraya çıkmış bulunuyoruz. Bunun haricinde 
Dahiliye encümeni M, M. arkadaşımız sorulan 
bütün suallere cevap verebilirler. 

REİS — Esasen ihtisasınız dahilinde olan 
kısmın sizin tarafınızdan müdafaasını reddet
mediler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, iki fık
ranın tayymı rica etmiştim. İki mazbata mu
harriri arkadaşımızın vermiş olduğu izahatı din
ledikten sonra bunların tayyma lüzum olmadı
ğına ve bu iki fıkranın yerinde kalması hususu
na kanaat hâsıl ettim. Kendilerine teşekkür 
ederim. 

Kasım Gülek arkadaş, tabii zaten iştirak et
meme imkân yoktu, Kanunun diğer maddelerin
de bunlara ait ahkâm ile bu sıcak ve soğuk ma
den suları hakkında yeni yeni temayüller gös
termişti, Buna iştirak etti. İkinci defa kür
süye çıktığı vakit de, bunlar eski kanunda 
mevcuttu, aynen nakledilmiştir, yeni kanun
da nazarı dikkate alacağız dediler. Kendilerin
den, hayatın bize telkin ettiği vecaipten bir ta
nesini beklerdim. Zamanında karar almak lâ
zımdı. 1322 senesinde yazılmış bir hükmün, 
eski kanundan naklediyoruz diye bu kanunda 
kalmasına muvafakat edersek, Önümüzdeki 
sene zarfında tabiatiyle yeni bir hükmü naklet
mek emri zaruri olur. Neden? Günkü vazıı ka
nun bunların çıkmasını istemiş olsaydı o sene 
belki maddeden çıkarılırdı, yani 1322 senesin
den bugüne kadgjr 30 küsur senelik bir müddet 
zarfında bir kanunun mahfuziyeti nazarı dik
kate alınırsa bir sene sonra yeniden vazedilen 
bir kanunun mahfuziyeti akla yakm gelir. Onun 
için her iki encümenin aşağı yukarı teraayü-
lâtı bu olduğu ve hakikatin de bu olduğuna 
göre bence artık sıcak ve soğuk sularm Taşo-
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cakları nizamnamesine ithali ile bunların ida-
rei hususiyelere verilmesi hususu zaruri bir şe
kil almıştır. Bendeniz bunun için şöyle bir tek
lif yapıyorum; mazbata muharriri arkadaşları
mın dinlemelerini rica ederim. 

Yukarıdaki sıcak, soğuk maden sularmı kal
dıralım. Onun yerine maddedeki «Taşocaklan 
nizamnamesine tabi maddeler» den sonra «ve 
sıcak ve soğuk maden suları vilâyet hususi ida
relerine aittir» diyelim. Bu suretle İktisat ve
kâletini bundan kurtarabiliriz. Böyle yaptığımız 
dakikadan itibaren, İbrahim arkadaşımızın oku
duğu kanun hükmü gayet yerinde olur. Bu tak
dirde vilâyet kendi maden sularına imtiyaz sa
hibi bulmakta ve kanunun gösterdiği tesisatı 
yapmakta gayet salahiyetli olur. Bir çok yer
lerde bu salâhiyetsizlikten sıkıntı çekilmekte
dir. Ben kendi içinde büyüdüğüm İzmir'de öyle 
kaplıcalar vardır ki vilâyetin elinde böyle bir 
salâhiyet olmadığından ne hakikî bir para tah
sil edebilmekte, ne de başkasına imtiyaz verebil
mektedir. Hattâ ne de İzmir'in en meşhur kap
lıcalarının mükemmel fennî bir şekilde teşkili
ne imkân hâsıl olabilecektir. Binaenaleyh tah
min ediyorum ki, arkadaşlar bu ricamı da hüs
nü telâkki edeceklerdir. 

Yine İbrahim arkadaşım, tayyına lüzum 
gösterdiğim maddeler için dediler ki, ihtilâf 
İktisat vekâletiyle valiler arasmda değildir. 
Madde sarihtir. «Taşocaklan nizamnamesine 
tabi maddeler ivlâyet hususi idarelerine terke
dilmiştir». Bu fıkraya istinaden, birisi maden
dir diyor, İktisat vekâleti, diğeri taşocaklanna 
tabidir diyor, vilâyet, binaenaleyh ihtilâf iki
si arasındadır. Eesmî daireler arasmda çıka
bilecek ihtilâfların halli için bir kanun vardır. 
Sureti mahsusada teşekkül etmiş hakemlerden 
mürekkep bir heyeti hakemiye vardır. Onların 
kararları katidir. Fazla maşguliyet te olmaz. 
Bunda ittifakımız olduğuna göre bu fıkranın 
tayyında da isabet vardır. 

Yalnız, müsaade buyurursanız, geçen sefer 
not ettiğim halde söyliyemedim, bilhassa İkti
sat vekili arkadaşımdan soracağım : «On sene 
müddetle istifade edilmemiş olan bakiye yığın
ları ve cüruf Maadin nizamnamesiyle bu kanun 
hükümlerine tabidir» deniyor. Yani on seneden-
beri mütemadiyen birikmiş yığınlarla, bir ma
denin işletilmesinden mütevellit cüruflarla ik
tisat vekâletinin ve bu kanunun alâkası nedir? 
Neden buraya gelmiş, biliyor musunuz? Göre
nekle. Çünkü Maadin nizamnamesinde aynı tâ-
"bir vardır. Mademki elimize bir kanun geçti, 
muahhar bir tarihli. Onun üzerinde törpüler 
yapıyoruz. İcabeder ki bu da törpülensin. 1322 -
1358 ki 36 sene evvelki nizamnamede kullanıl
mış, oradan aynen buraya nakledilmiş. On se
ne görülmiyen bir yığını teşkil eden mezbeleyi, 
bizatihi mezbele demek olan cürufu, Maden 

kanuniyle, bu kanunla alâkalı görmemekteyim. 
İmkânı varsa bunu temizlemelerini rica ediyo
rum. (Gülüşmeler). 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI DAY (Trabzon) 
— Efendim; Maden nizamnamesine veya bu ka
nuna tabi olan madenler tadat edilirken o me-
yanda muhtelif sulardan da bahsedilmiş bulu
nuyor. Malûmu âliniz birinci maddede, bu ma
denlerin aranma ve işletilmesi Maadin nizam
namesiyle bu kanun hükümlerine tabidir, de
niliyor. Yoksa bir taşın içinde işletmeye müsa
it olmıyacak derecede bir demir bulunursa, 
aman bu demirdir, buna kimse el koyamaz. Ve
ya falan su tuzlu olursa, bundan kimse bir avuç 
alıp bahçesine götüremez, mânasına değildir. 
Burada maden işletmesi mevzuubais olduğu za
man, bu kanunun hükmüne tabidir. Şu halde 
arkadaşımızın demin izah ettikleri gibi, bakirli 
bir su veya başka bir maden istihsali veya bir 
suyu işletmek mevzuubahis olduğu zaman, ma
den istisali maksadiyledir. Veyahut şimdiki ah
kâma göre, hassai şifaiyesi itibariyle işletme 
mevzuubahis olursa bunun ihalesi, aranması ve 
sairesi bu kanun ve nizamname hükümlerine 
tabi olacaktır, neticesine varıyoruz. 

Zaten bu kanunla istihdaf edilen maksat, 
Refik İnce arkadaşımızın işaret buyurdukları 
noktaları temine matuftur. Bilirler ki, ben de 
şahsan kaplıcası meşhur olan bir yerde doğdum 
ve yaşadım. Bu kanun çıkıncaya kadar, hattâ 
orada da gayet müşkül vaziyetler hâsıl oldu. 
Vilâyet buna sahip olamaz, vakıa maden sula
rının sureti ihale ve idaresi hakkında bir ka
nun çıktı. Burada bunun sureti ihale ve idare
si filân kanuna aittir, der. Oraya gidildiği za
man şirket tesisi ve imtiyaz mevzuubahistir. Bu 
ise orada uzun zaman kalmak ve orada muaz
zam tesisat yaparak bağlanmak lâzım demek
tir. Bilhassa sıhhi maksatlarla kullanılması mev
zuubahis olan maden sularının, vilâyet ve bele
diyelere verilmesi lâzımdır. Hattâ Köy kanu
nunun bu husustaki hükümleri; ki şimdiye ka
dar asam bir vaziyette kalmıştır, köylerde te
sisat yapılabilmesi için bu kanunda linyitle mü-
tevazi olarak bazı hükümler tesis edilmiş bulu
nuyor. ve bunlar artık imtiyaz mevzuu değil, 
ruhsatname mevzuu olabilir. Binaenaleyh falan 
ve falan yerdeki bir kaplıcanın mülkiyeti bu
güne kadar kimseye ait değilse, bundan sonra
ki işletilmesi için talip aramadan evvel vilâyet 
veya kazaya sorulacaktır, sen istiyor musun, 
bunu sana vereyim? Bunu doğrudan doğruya 
kendisine verdiğimiz zaman, kendisi yine bizim 
muvafakatımızla işletmeyi büyük veya hususi 
bir teessüse devredebilir ve bu suretle bunun 
işletilmesini tanzim ve tesis edebilir. Binaena-
ley kanunun metninde sıhhi maksatla işletilmesi 
mevzuubahis olan maden sularının işletilmesi 
işini İktisat vekâleti, Hükümet alâkadar olma
yarak doğrudan doğruya vilâyetlere ve idarei 
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h^&ugiyjelere bu-ajkalım diye bir teklif vardır. 
Burada maksat tamamen temin edilmiş bulu
nuyor. Kaldı ki işletilmesi mevzuubahîs olan 
sular işinde, takdir buyurursunuz Sıhhat vekâ
letinin de büyük bir alâkası vardır. Binaena
leyh müsaade ederseniz, kanunun bu şekilde 
çıkmasında maksut olan, kendilerinin de ifade 
buyurdukları menfaatler temin edildiğine göre 
bunu idarei hususiyeler değil, Sıhhat vekâleti 
cephesinden de mütalâa ve üzerinde biraz te
vakkuf edip asıl kanunda üzerinde durulmak 
yerinde olur mütalâasmdayım. Kaldı ki burada 
bir tashih yapıldığı zaman kanunun diğer mad
delerinde de mütenazır olarak tashihler yap
mak lâzımgelecektir. Korkarım ki yeni bir ha
taya düşeriz. 

Cüruf meselesinde arkadaşım izahat vere
cektir. 

İKTİSAT En. N. KASIM GÜLEK (Bilecik)— 
Bendeniz cüruf meselesi hakkında izahat arze-
deceğim,: Bu mesele, eskiden mevcut olduğu 
için buraya geçirilmiş değildir. Encümenimiz 
bunun üzerinde de tetkikat yapmıştır. Bir misal 
arbedeyim: Kastamonu'da, Küre'de bakır ma
denleri vardır. Bunlar iptidai usullerle uzun 
müddet işletilmiştir. Orada bakırı alınıp kal
mış milyonlarca ton demir vardır. Yoksa bun
lar Refik ince arkadaşımızın buyurduğu gibi 
süpnintü değildir. Hakikaten kıymeti olan ma
denlerdir. Buna, benzer bir çok misaller arze-
debiUrim. Onun için buraya konulmuştur. Zan
nederim kendilerini bu izahatım tatmin eder. 

REİS — Madde hakkında takrirler vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddede yazılı (tabii tuzlu ve bakirli 

sular) tâbirinin (Madenî milhleri havi olan su
lar) 

Kelimeleriyle değiştirilmesini teklif ederim. 
Bunun gibi (Sıcak ve soğuk maden suları) 

tâbirinden sonra (Radyo aktiv olan sular) keli
melerinin eklenmesini teklif ederim. 

Konya mebusu 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum: Na
zarı dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Takrir 
nazarı dikkate alınmamıştır. 

Yüksek Reisliğe 
(Sıcak ve soğuk maden suları) ibaresinin 

üçüncü fıkraya ilâvesini teklif ederim. 
Manisa mebusu 

Refik İnce 
REFİK İNCE (Manisa) — Yanlıştır. «Taşo-

cajklan nizamnamesine tabi maddelerle» den 
sonra, bir «le» ile «sıcak ve soğuk maden suları 
vjlâyet .hususi idarelerine aittir» ibaresinin ilâ
vesini teklif ediyorum. 

REİS — Fakat takririniz bu şekilde değildir. 
REFİK İNCE (Devamla) — Söylediğim sözler 

takririmin mânasını Heyeti Celileye göstermek
tedir. Aceleye geldi takririmi iyi bir şekilde 
yazamadım. Maksadım; Taşocakları nizamna
mesine tabi madenler ile sıcak ve soğuk maden 
suları vilâyet hususi idarelerine aittir şeklinde
dir. 

REİS — Bu takririn ibaresini reye koyaca
ğım, 

REFİK İNCE (Devamla) — Müsaade buyu
run yazayım. Bu mütalâalarım nazarı itibara 
alınırsa encümen düzeltir. 

REİS — Mütalâalarının, nazarı dikkate alı
nıp alınmadığını reye koyacağım. Bu mütalâa
ları nazarı itibara alanlar . . . Almıyanlar . . . 
Nazarı itibara alınmıştır, ona göre takririnizi 
tanzim buyurun. Diğer takrirlerini okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Son fıkra hükmü hususi bir kanun ile temin 

edilmekte olduğundan tayymı teklif ederim. 
Manisa 

Refik İnce 
REİS — Nazarı itibara alanlar . . . Almıyan

lar . . . Nazarı itibara alınmamıştır. 
Kabul edilmiş olan takrir, maddenin hük

münde zannederim bir değişiklik yapmıyor. 
Yalnız yerini değiştiriyor (Değişiklik yapıyor 
sesleri). Eğer bir değişikliği istilzam ediyorsa 
maddeyi takrirle beraber encümene verelim. 
(Muvafık sesleri). Maddeyi takrirle birlikte en
cümene veriyorum. 

MADDE 3. — Keşfolunan bir madenin ihale 
edilmesi için: 

A) Tahmin ve takdir olunan kemiyet ve 
keyfiyetine ve haiz bulunduğu iktisadi ve fennî 
şartlara göre imtiyaz mevzuu teşkil edecek su
rette işletilmesi kabil olduğu; 

B) Memleketin askerî icapları ve diğer 
yüksek menfaatleri bakımından bir mahzur ol
madığı ; 

C) İşletilmesinin civarındaki madenlere 
ağır bir zarar vermiyeceği tesbit edilmek lâ
zımdır. 

Bu maddeye göre işletilecek madenlerin iha
lesi İcra Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır. 

İcra Vekilleri Heyeti, iktisadi ve malî şart
ları veya millî servetin korunması icaplarını 
gözönünde tutarak yukarıki şartların tahakkuk 
etmiş bulunması halinde dahi madeni bulana 
ihale etmeyip Devlet sermayesiyle teşekkül et
miş bir müesseseye veya böyle bir müessesenin 
iştirakiyle kurulmuş bir şirkete ihale edebilir. 
Bu takdirde madeni bulana, bu kanunun dör
düncü maddesi hükmüne göre madeni bulma 
hakkına karşılık olarak, tazminat verilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Burada Dahiliye 
encümeni bir şey ilâve etmiş. Memleketin yük-
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sek menlaitı kaydı varken bir de «askerî icap» 
kaydı ilâve edilmiştir. Sanki memleketin yük
sek menf aatmda bu dahil değilmiş gibi bir fık
ra ilâve edilmiş. Tensip buyurursanız iktisat 
encümeninin fıkrasını alalım. Maksadı daha 
güzel ifade ediyor. Çünkü idari, siyasi, içtimai, 
askerî, bütün menfaati âliyeyi takdir babmda 
İktisat encümeninki daha iyidir, iktisat vekâle
tini muhayyer bırakalım. 

Gl. KtAZIM SEVÜKTEKlN (Diyarbakır) 
— Efendim; bendeniz bu lâyihanın Dahiliye 
encümeninde müzakeresi sırasında orada bu
lundum. Hükümetten ve diğer encümenlerden 
bu işte askerî mahzur olup olmadığı hakkında 
maddeye İktisat encümeni, memleket yüksek 
menafii bakımından mahzur olup olmadığı 
araştırılması kâfi görülerek iktisat encümeni 
bunu çıkarmış. Encümende memleketin yüksek 
menfaati tarif edildi, eğer bunun resmi muha-
sebei hususiyeye verilirse memleketin menfa
atine hizmet eder. Çünkü yol yaptırır. Bir kı
sım arkadaşlar da bunu Maliye alırsa o da Dev
let için bir çok hizmetlerde bulunur, memle
ketin menfâatine hizmet eder. Bendeniz de de
dim ki, Çatalca hattı müstahkemi üzerinde bir 
kömür ocağı bulunursa memleketin yüksek 
menfaati için askerî icaplar düşünülmeden bu
na imtiyaz verilir mi? Bu hususun ilâvesini ri
ca ederim ve zaten 36 senedenberi bu böyle 
yapılıyor. Mahalline bir kurmay subay gön
derilir, sonra memleket müdafaasiyle muvazzaf 
dairede konuşulur. Böyle olmasını yine Yük
sek heyetinize teklif ediyorum. Bunun pek lü
zumlu olduğuna kaniim. Kabulünü rica ederim. 

REFİK İNCE (Manisa)— 36 senedenberi de
ğil, 136 senedenberi, hattâ kablettarih zaman-
danberi bir maden üzerinde sureti mahsusada 
bir tesisat yapıldığı zaman, teşkilât yapmak 
lâzımgeldiği vakit bu iş ne dereceye kadar Dev
letin menfaatine uygundur veya değildir diye 
tetkikat yapılır. Çatalca istihkâmlarından bah
settiler. Ne lüzum var, Karadenizin herhangi 
bir limanından, izmir'den ve saireden bahsolu-
nabilir. Bir madenin ihale olunabilmesi için 
memleketin yüksek menfaatleri bakımından 
mahzur olmadığı, faydası olduğu değil, mah
zur olmadığı, evet mahzur olmadığı keyfiyeti 
memleketin yüksek menfaatine taallûk ettiği 
zaman kaydı içerisinde aranılan bütün mâna 
vardır. Siyaset, askerlik, içtimai, tabii, şu, bu 
keyfiyetin hepsi dahildir. Askerlik bakımı Dev
letin yüksek menfaatinden ayrı bir şeymiş gibi 
bir fıkra konmasına lüzum yoktur. Askerlik 
icapları diğer yüksek menfaatlerin içindedir. 
Askerlik icapları yüksek menfaatler bakımın
dan gayet tabii olarak ifadenin içerisine dahil
dir. Ben, kanunlarda fazla kelime bulunma
sın diye maruzatta bulundum. Bilmiyorum en
cümen ne diyecek? 

rEBlDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, bu 

maddede şöyle bir fıkra var : «icra Vekilleri 
Heyeti, iktisadi ve malî şartları veya millî 
servetin korunması icaplarını gözönünde tuta
rak yukarıki şartların tahakkuk etmiş bulun
ması halinde dahi madeni, bulana ihale etme
yip Devlet sermayesiyle teşekkül etmiş bir mü
esseseye veya böyle bir müessesenin iştirakiyle 
kurulmuş bir şirkete ihale edebilir...» Buradaki 
«etmeyip» tâbirinden maksat nedir? Yani şahsa 
hiç verilmiyecek midir? Yoksa bir hakkı hiyar 
almak mıdır? Bu ibareye göre şahsa verilmiye-
çektir gibi bir mâna çıkıyor. Encümen tavzih 
etse faydalı olur. 

İKTİSAT En. Na. KASIM GÜLEK (Bilecik) 
— Bu, bir hakkı hiyardır. Şahsa verilmesi mev-
zuubahis değildir. Devlet burada memleketin 
yüksek menfaatları icabı, bunu bulana değil de 
başkasına verilmesi icabederse Devlete bir hi
yar hakkı verilmiş demektir. Yani şahsa veril
mez diye bir hüküm değildir. Bu suretle tashih 
ediyorum. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Başkasına ihale edilen maden 
için madeni bulana verilecek tazminat şunlardan 
ibarettir. 

A) Arama devresindeki masraflardan cev
her satışı ile karşılanmıyan kısmı; 

B) Nispî resme esas teşkil eden kıymetin 
(% 1/2 — 2) nisbetinde iktisat vekâletince tak
dir edilen aidat. 

(A) bendinde gösterilen masraflar imtiyaz 
sahibi tarafından ihale kararının verilmesin
den itibaren en geç üç ay içinde; 

(B) Bendinde gösterilen aidat her ay içinde 
imar edilen miktara göre ay sonlarında tediye 
olunur. 

Tazminatın miktarına dair ihtilâflar İktisat 
vekâletince hallolunur. Vekâlet kararına karşı 
Devlet şûrasına yapılan itirazlar imtiyaz mua
melesinin neticelenmesini tehir edemez. 

Tarafların rızasiyle bu aidatm defaten ve
rilecek bir meblâğ mukabilinde veyahut diğer 
bir mukavele ile tasfiyesi caizdir. İmtiyaz sahibi 
tarafından tanzim ve İktisat vekâletince tasdik 
edilen işletme programına madeni bulan itiraz 
edemez. 

Devletçe bilinmiyen ve kayıtlı olmıyan bir 
maden, arama ruhsatnamesi alınmaksızın sala
hiyetli makamlara haber verilir ve tetkik neti
cesinde bu madenin bir imtiyaz mevzuu teş
kil edebileceği anlaşılırsa, haber verene Dev
let hizmetinde bulunsa dahi İktisat vekâleti
nin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin kara-
riyle bir ikramiye verilebilir. İhbarm ne su
retle ve hangi makamlara yapılacağı ve ikrami
yenin miktarı ve tediye şekli esasları İcra Ve
killeri Heyetince tesbit olunur. 
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REFİK İNCE (Manisa) — Bendeniz evvelâ 

hır sual soracağım. Bu nisbet eskiden ne idi? 
Eskiden de vardı bu. Şimdi âzami % 2, evvelce % 
5 idi. Bu gibi imtiyazlar bir adamın elinden 
alındığı zaman bir tazminat veriliyordu kendi
sine, bu % 5 in 2 ye indirilmesi sebebini söyle
yin ki, hiç olmazsa esbabı mucibesi anlaşılsın. 

DAHİLİYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Eskiden yoktu, yeni 
vazedilmiştir. 

İKTİSAT En. Na. KASIM GÜLEK (Bilecik) 
— Eski 32 nci maddede, madenin hasılatı safi-
yesinden % 5 alınır deniyor. Şimdi ki, bizim 
ki, dikkat buyurulursa hasılatı safiyeden değil, 
hasılatı gayri safiyedendir. 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI DAY (Trabzon)— 
Eski hükümlere göre bir madeni ya bulana ihale 
etmek mecburiyeti vardı veyahut askerî sebep
lerle hiç bir kimseye ihale etmemek vaziyeti 
vardı. Maden, bulandan başkasına ihale edile
mez. Yine bu kanunun koyduğu yeni rejim, bir 
madeni herhangi bir adama ihale etmek değil
dir. Maksat madenin işletilmesidir. Bu iti
barla nihayet maden bulandan gayrisine ihale 
edilirse, bu adama gerek bulmasına ve gerek
se bu yüzden ihtiyar ettiği masraflara karşılık 
olmak üzere bir tazminat ve madenden alınacak 
resmin bir miktarında para verilmek suretiyle 
kendisi teşvik edilmek istenildi. Eskiden azdı, 
şimdi çok oldu. Bu mevzuubahis değildir. Yeni 
tesis edilmiş bir rejimdir, yeni bir haldir bu. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Bir madeni 
arayıp bulan var, bir de kendisine maden ihale 
edilen var. Arayıp bulana, eğer kendisine 
maden ihale edilmezse bir tazminat verilir. Bu 
tazminatın birincisi (A) bendinde arama devre
sindeki masrafların cevher satışı ile karşılana-
mıyan kısmı. Bundan şu anlaşılmak isteniyor. 
Bu arama esnasında bir kısım cevherler çıkacak. 
Bunların arayan adamın olması lâzımgelir. 
Binaenaleyh bunlar satılacaktır. Bu adamın 
çıkardığı cevherlerle satış bedeliyle yapılan mas
raflar karşılanacak. Bakiyesi de ona verilecek. 
Fakat arayanm cevherleri satıp satamıyacağına 
ait yani arayanın bu cevherler üzerindeki tasar
rufunu temin için nizamnamenin başka madde
lerinde kayıt varsa (A) fıkrası bu hükmü ifade 
ediyor. Buradaki mutlak satışın karşılayama
dığı kısım, ben kendimi düşünerek, meselâ böyle 
bir şey buldum. Eğer nizamnamede bu tasrih 
edilmiyorsa herhangi bir cevher satışı halinde 
kalırsa, ki bütün cevherler demektir, (A) bendi 
tertip bakımından biraz daha tavzihe muhtaçtır, 
sanırım. Ya tavzih etmeli yahut da zabıttaki 
bu tasrihle iktifa edelim. 

İKTİSAT En. M. MUHARRİRİ KASIM GÜ
LEK (Bilecik) — Maden nizamnamesinin 24, 
25, 26 nci maddeleri Kemal Turan arkadaşımı
zın buyurdukları hususu karşılamaktadır. Bun
ları satmağa hakları vardır. 
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REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; mev

cut kanunun bir maddesinde istifade ederek 
bu madde konmuştur 32 nci madde diyor ki, 
«Bir madenin mucidi veya Maden nizamnamesi
nin ahkâmını icra edememesinden veya bulduğu 
madenin kurp ve civarında bulunan diğer bir 

madene İrası hasar eylemesinden yahut istida
sını takip ve icraya isbatı iktidar etmemesinden 
naşi madenin ahara ihalesine karar verildiği 
halde kâşifine mucidlik hakkına mukabil taz
minat itası mukarrerdir, işbu tazminatın mik
tarı taharri için ihtiyar olunan masraf ve mü-
teharrinin hal ve sanma nazaran nihayet yarım 
Osmanlı altınını tecavüz etmiyecek olan yev-
miyesiyle madenin hasılatı safiyesinden nihayet 
yüzde beş derecesinde ita olunacak bir mükâfat 
mecmuuna muadil olmak üzere Maadin idare
since takdir ve tâyin ve mültezimler tarafın
dan tediye olunmak üzere Fermanı âliye derç-
olunacaktır.» diyor, 

Kelimeler hemen hemen aynı .Fikir aynı, 
tazminat vermek ruhu mevcut. Nisbet burada 
% 5 miş. Şimdi yarımdan yüzde ikiye kadar 
oluyor. Şimdi bir sual soruyorum. Cevap versin. 
iktisat encümeni mazbata muharriri arkadaşı
mız. Diyor ki, hâsılatı safiyesi % 5 tir. Nisbet 
esasını teşkil eden kıymettir. Demekki birisi res
mi alındıktan sonra kâr hesabı üzerinden alı
nır, şimdi vatandaş için müesses bir hakkı ten
zil manzarası karşısındayız. Tenzil ediyor mu, 
etmiyor muyuz? Nispî resim esas olduğuna ve 
hâsılatı gayrı safiyeden alındığına göre % ya
rımdan ikiye kadar ki, bu eksiktir. Burada % 
5 denmiştir. Acaba bu % 5 e tekabül edior mu? 
Bence etmez. İdareyi böyle takdiri şeyden ten
zih etmek isterim. Ahmet gelince yüzde yarım, 
Mehmed gelince % 5 yapmaktan kurtarmak lâ
zımdır. Zannediyorum, fikrimiz müşterektir, bu 
% 2 resim istifasına sebep olan esas kabul edil
diğine göre hâsılatı safiyenin % 50 sine tekabül 
ediyor mu? Bu ne, madenci olmıyan bir ar
kadaşın şu dakikada halledeceği bir meseledir, 
ne de Müdiri umuminin. Binaenaleyh mademki 
eski kanun hükmünü muhafaza ediyoruz ve 
orada da hâsılatı safiyenin % 5 i deniyor, bu

rada da % 5 i alalım ve herhangi bir vatandaşın 
mağduriyetine sebebiyet vermiyelim. 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI DAY (Trabzon)— 
Efendim burada mevzuubahis olan şudur. Yuka-
rıki madde ile alâkalıdır. Bir adam taharri ruh
satnamesi almış ve yaptığı taharri neticesinde 
maden keşfetmiş. Şimdi yukarıda gösterdiğimiz 
şartlarla ihale olacaktır, şu olacaktır, bu ola
caktır diyoruz Neticede ihaleyi kâşife değil; 
bir Devlet işletmesine veriyoruz; işletme onun 
hakkı olacaktır. O halde kendisine bir şey vere
lim diyoruz. Ne verelim? Evvelâ diyoruz ki, 
taharri ruhsatnamesi aldıktan sonra madenin iş
letme devresinde . . . . Meselâ linyit madeni bu
lan bir adam cevheri çıkarmış ve bundan bir 
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miktar para almış. Demek M, masraflarının bir 
kısmmı böylece karşılamıştır. Bunun haricinde 
masrafları varsa bunu imtiyazı alacak olan mü
essese ödiyecektir. Sonra idare ettiği madenin 
imrar edilen kıymetinden de yüzde şu kadar 
miktarını bu müessese kâşife vermeğe mecbur 
olacaktır. Meğer ki; alâkadarlar maktu bir pa
rada mutabık kalarak alâkalarını kessinler. 
Malûmu âliniz maden cinslerine göre geliri çok 
değişen bir işletmedir. Binaenaleyh zayıf bir 
madenin kârı belki de gayet azdır. Hattâ bir 
çok memleketlerde hükümetler süspansiyon ve
rerek isletmeği temin ederler. Bu itibarla za
rara dahi katlanmak imkânı vardır. Ya mem
leketin dahilindeki ihtiyaçlara veyahut harice 
çıkarmak suretiyle memlekette sâyi ameli teş
vik etmek lâzımgelir. Maden vardır ki kıymeti 
çok fazladır. Bu itibarla madenin kıymetine gö
re bunun yüzde yarımdan yüzde ikiye kadar ta-
havvül etmesi imkânını temin etmek gerek iş
letene ve gerekse bunu icat edene muhik görü
lecek bir tazminat vermek noktasında bir çok 
encümenlerde durulmuştur. Encümenlerde alâ
kalı arkadaşların verdikleri izahat bendenizi ve 
encümendeki arkadaşları tatmin etmiştir. Safi 
hasılat bahsinde: 

Şimdi yüksek fiyatla mı satmış, az fiyatla mı 
satmış? Takdir buyurursunuz ki tu hak uzun uza-
dıya bütün hayatmca mucit için bir mücadele 
mevzuu olacaktır. Bu itibarla bu formülün ka
bulünde menfaat mülâhaza ediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu yüzde yarım
dan ikiye kadar olan nisbeti katı olarak, mese
lâ iM olarak kabul etmek imkânı yok mudur?. 

İKTİSAT V. SIRRI D AY (Trabzon) — Bu 
madene göre değişir. Bu % 5 burada az gibi 
görünüyor amma bir madenin kıymeti üzerin
den büyük bir yekûn tutuyor. Biz madenleri 
işletmeci teşvik maksadiyle daima Maliye ve
kâletinin muvafakatiyle bir çok işletmeleri 
teşvik için bunu % 1 e kadar indirmekteyiz. 
Bunu % 2 üzerinden katî olarak bağlarsak 
maddenin cinslerine göre tahalüf edeceğin
den - şimdi bugün elimizde böyle bir maden 
yoktur - kanun daimî olduğuna göre ve memle
kette yavaş yavaş maden işlerine daha çok 
ehemmiyet verildiğinden dolayı bu âtiyen yüz
de yarım az, yüzde iki çok olabilir. 

REFÎK İNCE (Manisa) — % 2 yi âzami kar 
bul etsek. % 5 hasılatı saf iyeye nazaran % 2 
hasılatı gayri safiye vatandaşın lehine midir, 
aleyhine midir? 

İKTİSAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — Ar-
zettiğim gibi bu, tahalüf eder. Madenin cin
sine, vaziyetine göre değişir. Meselâ kromun 
kütle halinde bulunması ve bunun nakliye me
selesi ve sairesi nazarı dikkate alınacak şeyler
dir. Bilfarz garptaki, Fethiye'deki kromlar, 
toprak altındaki kromlardır ve bu kromlar ta-
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mamen bir işletme mevzuudur. Binaenaleyh, 
arzettieim gibi, madenin bulunduğu vaziyet yı
ğın halinde, damar halinde bulunmasına nazaran 
şimendifere yakmlık veya uzaklığına nazaran 
az veya çok kâr getirebilir. Bu itibarla bu hü
küm konmuştur. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, ha
sılatı safiye yerine, muhakkak olan arayıcılar 
lehinedir, alman resmin beşte biri, üçte biri di
ye bir şey ifade etmek mümkün olur mu? Ma
demki madenlerin mahiyetine göre resim deği
şiyor, bunu takdire bırakmaktansa alman res
min beşte biri, üçte biri diye tasrih etmek her 
halde daha muvafık olur zannederim. 

İKTİSAT VEKtLl SIRRI DAY (Trabzon)— 
Maden isletmesinde imrar edilen cevher kıymeti 
esastır, dünyanın her tarafında da böyledir. Her
hangi bir istihkaka safi hasılat esas tutulamaz, 
Devlet harhangi bir gün herhangi bir sebep
le resmi meselâ, yüzde bire indirdiği zaman ma
deni keşfedenin hakkının da inmesi ve yüzde 
beşe çıkardığı zaman da bu adama fazla hak ve
rilmesi lâzımgelir. Devletle madencinin münase
beti hukuku âmme bakımındandır. Fakat mu
citle maden sahibinin bu münasebetleri tamamen 
hukuku hususiye bakımından mütalâa etmek lâ
zımgelir. Bunun ikisinin karıştırılmaması daha 
muvafık olacaktır. 

ABDURRAHMAN NACt DEMtRAĞ ( Si
vas ) — Muhterem arkadaşlar; evvelki kanunda 
hasılatı safiye üzerinden % 5 verilmesi esası 
vardı. Bugün de % 0.5 ile iki arasında bir nis
beti mütezayide kabul ediliyor. Saym İktisat 
vekili bu hususta noktai nazarlarım izah buyur
dular. Niçin bu suretle yüzde yarım ve iki 
esasmı kabul ettik? iktisat encümeni müzakere
lerini bendeniz dinledim. Benim kanaatimce 
böyle gerek verene ve gerek alana bir nisbet 
tâyin etmek her zaman ihtilâfı, itirazı mucip 
olacak hâdiselerdir. Bir kere safi hasılat üzerin
den bir menfaat temini esası burada yürümez. 
Bazı haller vardır ki hiç bir hasılatı safiye ver
mez, hattâ zarar bile olabilir,. O zaman diğeri, 
ben işletsevdim, bundan bir menfaat alacaktım 
diye bir itiraz serdedebilir. O itibarladır ki ha
sılatı safiye üzerinden verilmesinin yersiz oldu
ğu kanaatindeyim. Ancak burada yarım ve o-
nun dört misli gibi bir fark vardır. Bu büyük 
bir farktır. Gerek iktisat vekâletinin ve gerek 
alâkadaranm itirazlarının ve şikâyetinin devam 
edeceği bir hâdisedir. 

Bence en doğru şekil, İktisat vekâleti, bah
settiğim gibi, nisbeti katî olarak % 1 olarak tes-
bit edilmelidir. % 1 olarak tesbit ettikten son
ra vereni de, alanı da katî olarak tatmin eder. 
Mânâsız, lüzumsuz, yersiz itirazların önünü de 
almış oluruz. % 1 münsifane ve esaslı bir tek
liftir. Bunun için bir takrir takdim ediyorum, 
kabulünü Heyeti Muhteremenizden rica ederim. 

IKTISAT En. M. M. KASIM GÜLEK (Biie-
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cik) — îktisat encümeniniz bu nokta üzerinde 
uzunuzadıya durdu. Hükümetin teklifinde, dik
kat buyuracağınız üzere, % 1 denmekte idi. 
Biz bunu vatandaşın hakkını korumak bakımın
dan kâfi görmedik ve yüzde yarımdan ikiye 
kadar dedik. îktisat vekili uzunuzadıya izah 
ettiler, tekrar etmiyeceğim. Madenin cinsine, 
kıymetine göre büyük tehalüfler olabilir. Onun 
için bunun elâstiki olması lâzımgelir kanaatin
deyiz ve biz % 1 i yarım ilâ ikiye çıkarmakla 
vatandaşın hakkını korumakta bir hatve attı
ğımıza kaniiz. Arkadaşlar da encümenin kabul 
ettiğini kabulde zannederim ki müttefiktirler. 

REÎS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim esbap dolayısiyle dördüncü 

maddenin B fıkrasındaki yüzde yarım - 2 nis
petinin yüzde bir olarak tesbitini arz ve teklif 
eylerim. 

Sivas mebusu 
A. N. Demirağ 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum; tak-

Almıyanlar ... Na-

Etmiyenler ... Ka-

riri nazarı itibare alanlar 
zan itibara alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler 
bul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
1941 malî yık muvazenei umumiyesine dahil 

bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanuna (257) zat rey vermiştir, muamele 
tamamdır, kanun (257) reyle kabul edilmiştir. 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanuna (251) zat rey vermiştir, muamele 
tamamdır, kanun (251) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Macaristan'da kâin bazı firma
ların akdetmiş oldukları iki mukavelenin Türk -
Macar Ticaret Anlaşması hükümleri haricinde 
olarak tatbikma müsaade edilmesine dair ya
pılan Anlaşmanm tasdiki hakkındaki kanuna 
(244) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır, 
kanun (244) reyle kabul edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere içti
maa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 115 sayılı basmayazınm 17 nci sayfasındaki cetvelde aşağıdaki düzelt
meler yapılmıştır: 

17 nci sayfada birinci faslın birinci maddesinin rakamı 291, aynı sayfada üçüncü faslm unvanı 
(Maaş) ; beşnci faslın unvanı (Ücret) ve 30 ncu sayfanın sonundaki yekûn; (1 420 901) olarak 
düzeltilmiştir. 

mmm' 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bt^ı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Kardhisar 
Ali Çetinkaya 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

[Kabul edenler] 

Bere, Türker 
İzzet Akosman 

Mebrure Gön 
Şevket Raşit 

429 
257 
257 

0 
0 

164 
8 

enç 1 
Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
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Halid Bayrak 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Münir Soykan 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Kasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakki Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
B,ahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 

î : 49 20.4 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Dr. Behçet Uz 
Haydar Günver 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

. 1942 O : 1 
Erzurum 

Aziz1 Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
İzzet Arakan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
lusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 

Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Aranan 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıöğlu 
Reşid özsoy 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
İzzet Erdal 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
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Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedit tîzg&ren 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Müttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Resi d Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

2Ö.4 

GL Seyfi Düzgören 
Hasan Menemeneioglu 
Hıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Orgeneral îzzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim Ereni 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sı rn Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

. 1942 C r I 
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen (V«) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 

Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum, 
Eyüb Sabri Akgöl 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran (M.) 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Alıca 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ö n 
gören 
Dr. Şükrü Emed 

Edirne 
Fuad Balkan (M.) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu 
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Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aziz Samın îlter 

Erzurum 
Salim Aituğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 

Hatay 
Abdullah. Mursaloğlu 
(M.) 

Abdülgani Türkmen 
(M.) 

Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli (M.) 

içel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Eteni İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim (M.) 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad GÖkbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 

Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Receb Peker 
Malatya 

Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Maraş 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
îrfan Ferid Alpaya 

(t D 
Halid Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu (M.) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 

Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
ismail Çamaş 

Rize 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 

Hilmi Vxm 
Sinob 

Cemal Aliş (M.) 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er 
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Fayık öztrak (V.) 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç, 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas (Hasta) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
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İ94İ malî yılı Muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 

dair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğla 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Üras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 

Antalya . 
Dr. Münir Soykan 
Numan Aksoy 
Numllah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

. Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl* Kâran Özalp 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
251 
251 

0 
0 

170 
8 

[Kabul edenler] 

İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüg 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

— « 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Emin Asian Tokad 
Haydar Günver 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 

M — 

| Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz'Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Y'usui Ziya Zarbun 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 

İçel 
Dr- Muhtar Berker 
Emin İnankur 



Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Oövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 
İsmail Hakkı Ülkmcn 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Talisin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d özsoy 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 

î : 49 20.4 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
İzzet Erdal 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâe 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mutta! ib Öker 
Osman Taner 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Refik înee 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

. 1942 O : 1 
Muğla 

Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral İzzettin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Kemal ettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarıman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Yan 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rıfat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 

[Reye iştirak etmeyenleri 

Haydar Çerçel Ankara 
Dr. Taptas 

Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
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ismet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruf) 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

t : 49 20.4.1942 
Diyarbakır 

Dr. İbrahim Tali Ön 

0 : 1 

gören 
Dr. Şükrü Emed 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Fuad Balkan (M.) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 

Sabit Sağıroğlu 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İller 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Memed Şahin 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(M.) 
Abdülgani Türkmen 
(M.) 
Hamdi Selçuk 
Memed TecMi (M.) 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 

Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orlıon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.ı 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 

Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 
Kâzım Nam i Duru 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

M araş 
Hasan Reşid Tanknt 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya 
(t A.) 
Halid Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu (M.) 
Hazım Topeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Domir 
İsmail Çamaş 

Rize 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Sinob 
Cemal Aliş (M.) 
Cevdet Kerim Incedayı 
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Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er* 
dengil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Fayık öztrak (V.) 
Nazmi Trak 

î : 49 20.4 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

. 1942 C : 1 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

ibrahim Arvas (Haata) 
Yozgad 

Celâl Arat 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

»&<t 

Türkiye ile Macaristan'da kâin bazı firmaların aktetmiş oldukları iki mukavelenin Türk -
Macar Ticaret anlaşması hükümleri haricinde olarak tatbikma müsaade edilmesine dair 

yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir' 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Münir Soykanı 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 244 

Kabul edenler : 244 
Reddedenler : 00 

Müstenkifler : 00 
Reye iştirak etmeyenler : 177 

Münhaller 8 

[Kabul edenler] 

Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Osman Niyazi- Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 

— % 

Necmeddin Sahir 
Bolu 

Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
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Refet Canıtez 
Çanakkale 

Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 



Emin Aslan Tokad 
Haydar Günver 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
İskender Artun 
Saffet Arıkart 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
tzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Ahdurrahman Melekl 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
tsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd | 

î : 49 20.4 
Hatay 

Bekir Sıtkı Kunt 
İçel 

Dr- Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Turhan Cemal Beriker 

îsparta 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklr 

Kastamonu 
Muharrem Celâl Baya* 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşçı oğlu 
Reşid özsoy 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettm Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağmar. 
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İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
İzzet Erdal 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadrı Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
TTîlmıot Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

M ar aş 
Dr. Kemali Bayı/it 
Man sur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Ol- Seyfi Düzgoren 
Hasan Menemeneioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Orgeneral İzzettin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hali d Mcngi 
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"Naım lamın 
Ordu 

Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Bize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Hasan Cavid 
Kema,lottin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ruşen i Barkın 
Süleyman Neemi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşeen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bckmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Orueoğlu 

Sivas 
Ahdurrahman Naci Dc-
mirağ 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hali d Nazmi Keşmir 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 



t : 49 20.4 .1942 C : 1 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 

Zonguldak 
Hazini Atıf Kuyueak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Rıfat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenlerJ 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen (V«) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Er geneli 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Fuad Balkan (M.) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 

Sabit Sağıroğlu 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirlıan 
Salim Altuğ 

— 2' 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(M.) 
Abdülgani Türkmen 
(M.) 
Hamdi Selçuk 
Memed Teeirli (M.) 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Malımud Esad Bozkun' 
Memed Aldemir 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus (M.) 

Şükrü Saraçoğlu (V.) 
Kars 

Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çorak 
Nuri Tamaç 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim (M.) 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dıblan 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 

Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 



Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tarikat 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Halid Onaran 
îrfan Ferid Alpaya 
(1. A.) 

t : 49 
Muğla 

Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canip Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
îsmail Çamaş 

Rize 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
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Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Sinob 
Cemal Aliş (M.) 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Fayık öztrak (V.) 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 

Resai Erişken 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakki Ungan (M.) 
ibrahim Arvas (Hasta) 

Tozgad 
Celâl Arat 
Sırrı Içöz 
Voled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 79 a ek 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu nizamnameye yeniden bazı maddeler 
ilâvesine dair kanun lâyihası ve Adliye, Maliye, Bütçe, 

İktisat ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/472) 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No 1/472 
Karar No. 17 

Yüksek Reisliğe 

Maadin nizamnamesinin bazı maddelerini de-
ğşitiren ve bu nizamnameye bazı yeni maddeler 
ilâve eden, iktisat vekilliğince hazırlanmış ve 
îcra Vekilleri Heyetinin 29. XI . 1940 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılmış 
olan kanun lâyihası Adliye, Maliye, Bütçe ve İk
tisat encümenlerinde tetkik edildikten sonra 
Umum Heyete sevkedilmişti. Vukubulan ta
lep üzerine Umumî Heyet karariyle encüme
nimize tevdi buyurulan lâyiha ve mucip sebep
ler mazbataları iktisat vekili ile Dahiliye vekili 
mümessili hazır olduğu halde okundu ve müza
keresine geçildi. 

Maden serveti itibariyle çok zengin olan yur
dumuzda çeşitli madenlerimizin işletilmesini ve 
inkişafını temin edebilmek için arama ve işletil
me şekil ve şartlarını kolaylaştıracak ve işletilir
ken alınması mümkün maden servetinden bir cü
zünün dahi heder olmasına meydan vermiyecek 
ve ucuza mal edecek vesait ve tedbirlerin alın
masını gerçekleştiren ve bu zamanın icaplarına 
uyan esasları hep bir arada toplayacak bir ma
den kanunu lâyihasının bir an evvel Hükümet
çe hazırlanmasına ihtiyaç bulunduğu tebarüz 
ettirilmiştir. 

Gittikçe genişlemekte olan madenciliğimizin 
322 tarihli maadin nizamnamesinin kurduğu 
esaslar dairesinde ve bazı hükümleri tadillere 
uğramış bulunduğu halde inkişaf seyrini hızlan
dırmak imkânı görülemediğinden yukarıda arze-
dilen esasları da bir dereceye kadar çerçevesi 
içine alan bu kanun lâyihası maddelerinin mü

zakeresine geçilmesi ve İktisat encümeni metni
nin müzakereye esas tutulması kararlaştırılmış
tır. 

Kanun başlığının, maddelerdeki hükümlerin 
muhtevasını mümkün olduğu kadar daha kısa 
ve açık ifade edebilecek şekilde yazılması yolun 
da serdedilen mütalâalardan sonra işletmeğe 
tekaddüm eden ve 'başlankıç esasını teşkil eden 
birinci madde metniyle münasebeti gözönüıı-
de tutularak, (Madenlerin arama ve işletilmesi) 
şeklinde yazılması kabul edilmiştir. Birleştirme
de ayrı bir hüküm olmakla beraber işletmenin 
takviyesine matuf ve binaenaleyh işletme mef
humuna girebilecek bir hüküm olarak telâkki 
edilmiştir. 
Madde 1. : Bütçe encümeninin birinci maddesi 

ayniyle kabul edilmiştir. 
Madde 2. : Bu madde üzerinde bir kaç nok

tadan durulmuştur. Birincisi; (Madenli ve kum-
Ju ve aleminyümlü toprak) tâbiri Maadin ni
zamnamesinin ikinci maddesinden ayniyle alın
mış olmakla beraber maden olarak esaslı hü
kümlere mesnet olamıyacakları hazır bulunan 
vekâlet maden mühendisi tarafından ifade edil
miş ve yerine (Madenli ve aleminyümlü kum
lar ve topraklar) tâbiri yazılmıştır. 

İkincisi; petrol istihsaline elverişli olmıyan 
asfalt yatakları hariç olmak üzere hususi ka
nunlara tabi olanlar hakkındaki hükümlerin 
mahfuziyeti kaydının bu maddeye ilâvesine 
iktisat vekili tarafından lüzum gösterilmiş ve 
kabul edilmiştir. 



Üçüncüsü; 608 sayılı kanunun birinci mad-
lesi 1465 sayılı kanunun birinci maddesiyle ve 
dördüncü maddesi 2818 numaralı kanunun ikin
ci maddesiyle tadil ve 7 nci maddesi 3612 sa
ydı kanunun 9 ncu maddesiyle ilga edilmiş ve 
üçüncü ve beşinci maddeleri de bu kanun lâyi
hasının ikinci ve yedinci maddeleriyle kaldırıl
makta bulunmuş olduğuna göre bu kanunda 
hükmü mer'i olarak yalnız altıncı madde kalmak
tadır. 

Bu bir maddenin de eldeki lâyihanın ikin
ci maddesiyle münasebeti olduğundan buraya 
bir bent olarak alınmış ve 26 nci maddede 
608 sayılı kanunun kaldırdığı gösterilmiştir. 

Dördüncüsü, lâyihanın iktisat encümeni met
ninin birinci bendinde (Çimento imalinde kul
lanılan başlıca maddeler) denilmekle hususi 
idarelere vaktiyle terkedilmiş olan Taşocakları 
nizamnamesinde sayılan bazı maddelere ait resim
ler de umumî bütçeye alınmaktadır. 

Bu mevzu üzerinde uzun boylu münakaşalar 
yapılmış ve bu maddelere ait resimler de hususi 
idarelerin hakkı tebarüz ettirilmekle, teknik ba
kımdan çimento imali Maadin nizamnamesi hü
kümlerine tâbi kalmak kaydiyle bu maddeler
den alınacak resmin hususi idarelere aidiyetine 
muhalif bulunmadığı İktisat vekili tarafından 
ifade edilmiş ve encümene davet edilen Maliye 
vekili de çimento yapılmasında kullanılan madde
lere ait resmin hususi idarelere ait olarak kalma
sına muvafakat eylemiş olduğundan maddenin 
sonuna bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 3. : Keşfolunan herhanbi bir maden 
sahasında ihaleden evvel ve hattâ sonra her va
kit sondaj yapmak ve bu suretle servet mikta
rını tâyin etmek imkânı bulunamıyacağından 
katiyeti tazammun eden bir ifade kullanılmamış 
olmak için bu maddenin A bendinin başına (Tah
min ve takdir olunan) ibaresinin ilâvesi ve B 
bendinin de ileri sürülen mütalâalar üzerine 
(Memleketin askerî icapları ve diğer yüksek men
faatleri bakımından mahzur olmadığı) şeklinde 
yazılması suretiyle madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. : Bu madde tazminat miktarı hakkın
daki vekâlet kararına karşı yapılacak itirazın 
Devlet şûrasına yapılacağı tasrih edilmek sure
tiyle kabul edilmiştir. 

Madde 5. : Bu madde ile mevzuatımızda yeni 
bir hükme yer verilmiş olmaktadır şöyle ki: Bir 
havza dahilindeki ayni cins madenlerin, imti-
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yazları muhtelif şahıslar elinde bulunsa dahi 
yer altı servetlerinin daha verimli bir surette 
işletilmesini temin için birleştirilmesi esası 
kabul edilmektedir. Birleştirmenin faydalan 
mevcut olmakla beraber fenni ve iktisadi lü
zum haddiniıı aşılmasına itina edilmesinin de 
ayni derecede fayda temin edeceğinde şüphe 
yoktur. Ancak madenleri işletenler birleştirme 
işini verilen müddet içinde yapamadıkları tak
dirde kendisine bir hak olarak verilen işletme 
imtiyazının ellerinden alınıp bir Devlet mü
essesesine veya böyle bir müessesenin iştirak 
ettiği diğer bir müesseseye verilmesi Bütçe en
cümeni mazbatasında yazıldığı gibi Parti prog
ramının esasına ve hassas olan sermayenin em
niyet çerçevesine temas etmesi itibariyle de yur
dun yüksek menfaatlerine uygun görülmemiştir. 
Devlet kudretinin yetişemiyeceği veya kura-
mıyacağı imkânlar bulunamıyacağından birleş
tirmeği, muayyen bir müddet içinde yapamıyan-

l a r n madenlerini ellerinden almak yolunu tutmak 
suretiyle değil bunu mutlaka temin edebilecek 
tesirli yolda yürümek suretiyle elde etmenin ve 
birleştirmeden istihdaf edilen gaye ve menfa
atin temin edilmesinin lüzumuna kani bulunu
yoruz. Birleştirmede yurt menfaatini de gö
renlerin birleştirme kararı karşısında aykırı 
bir vaziyet alacaklarını da pek ihtimal veremi
yoruz. Bu sebeple Bütçe encümeninin beşinci 
maddesi daha uygun görülerek küçük bir ilâve 
ve tadil ile kabul edilmiştir. 

Madde 6. : Bu maddenin müzakeresinde bir 
kaç mühim noktaya temas ve itiraz edilmiştir. 

1. Üzerinde bir hak ve menfaat tesis edil
miş olan bir maddenin herhangi bir sebeple iş
letmenin bir müddet için terkedilmiş olması 
takdirinde bu madde mevzuuna girmesi doğru 
olamıyacağı iddia edilmiştir. Ancak bu mad
dedeki metruk tâbiri kanunun kast ve tarif 
ettiği bir tâbir olmasına ve bir madenin metruk 
sayılabilmesi, Maadin nizamnamesinin 79 dan 
84 ncü maddeye kadar ayrı bir faslının ihtiva 
ettiği hükümlere tabi bulunduğuna göre derme-
yan olunan mütalâaya mahal görülmemiş ve 
maddenin birinci fıkrası vuzuhu ifade eden kü
çük bir tadil ile kabul edilmiştir. 

2. Hakikî ve hükmi şahıslara ait olanlarla 
Köy kanununun köye bıraktığı sıcak ve soğuk 
maden suları üzerinde durulmuştur. 

( S. Sayısı : 79 a ek ) 



10 haziran 1926 tarihli ve 927 sayılı kanunun 
ikinci maddesi, maden sularının istismarı için 
verilen imtiyaz hududu dahilinde kalan sıcak ve 
soğuk maden suları üzerinde hakikî ve hükmi 
şahıslara ait halen mevcut hak ve menfaatleri 
tanımakta ve bu hak ve menfaatlerin ne şekilde 
şartlarla imtiyaz sahipleri tarafından alınabile
ceği açıkça yazılmaktadır. Esasen gerek Hükü
metin teklif ettiği 25 nci maddede ve gerek Ad
liye ve Maliye encümenlerinin 25 nci madde
sinde 927 sayılı kanım hükmünün mahfuz tutul
duğu da yazılmış ve Bütçe encümeninin bu kay
dı haşiv telâkki ederek kaldırdığı anlaşılmış 
olmasına göre maden suları üzerinde teessüs 
etmiş hak ve menfaatler için bir endişeye mahal 
görülmemiştir ve yalnız bir tereddüt husulüne 
de meydan verilmemiş olmak için bu kanun hük
münün mahfuziyetinin ve bu maddede tasrihi 
muvafık görülmüştür. 

Köy kanunu hükmüne gelince: Bu kanunun 
17 nci maddesi (Köy parası) şunlardır diyerek 
başlamakta ve sıra ile ne gibi membalardan para 
alınacağı ve gelirler açıkça sayıldıktan sonra 16 
nci fıkrasında aynen «Köy sınırı içindeki kaplı
calar, maden suları (şimdiye kadar belediye, 
idarei hususiye, Maliye, Evkaf ve eşhas tarafın
dan yoluyla elde edilenler hariç) :» diye yazıl
mıştır. 

Bu yazılış şekli hiç bir tereddüde mahal ver-
miyecek vuzuh ve sarahati ihtiva etmekte ve 
maden sulariyle kaplıcalara tesahup hakkının 
tamamen köylere bırakılmış olduğunu göster
mektedir. Köylere bırakılmış olan bu hakkın 
geri alınmasını icabettirecek ortada herhangi 
mukni bir sebep de mevcut değildir. Hazır bu
lunan İktisat vekili de maddeyi daha ziyade 
teknik bakımından teklif ettiklerini ve yoksa 
herhangi kanuni bir hakkı vekâlete almak gibi 
bir maksat ve gaye takip etmediğini ifade et
miştir. 

Arzolunan sebeplere binaen maddenin ikinci 
fıkrası yeniden yazılmış ve Köy kanununun 
17 nci maddesinin 16 nci fıkrası hükmünün 
mahfuziyeti de teyit edilmiştir. 

Madde 7. : Bu maddenin A ve C fıkralarında-
tekerrürü izale için cüzi tadilât yapılarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. : Bir madenin işletilmesi için lü
zumlu görülecek arazi ve binalar maden imti
yaz sahası sınırı içine düşen arazi ve binalar

dan ibaret olması lâzımgeleceğine ve İktisat 
vekili de maksadın bu merkezde bulunduğunu 
ifade etmiş olduğuna göre yazılış tarzından çok 
geniş bir mâna çıkarılması mümkün olan mad
deye (imtiyaz sahası hududu içinde bulunan) 
kaydının ilâvesiyle madde kabul edilmiştir. 

Madde 10. : Bu maddede maden işletmesin
den vukua gelen kazalarda yaralananlarla ölen
lerin mirasçılarına hata ve kusur aranmaksızın 
bir tazminat verilmesi esası kabul edilmekte ve 
şimdiye kadar yalnız Ereğli maden kömürü 
ocaklarında çalışan işçiler için 151 sayılı amele 
kanuniyle tanınmış olan haklar bilûmum ma
den işçilerine teşmil edilmektedir. Hiç şüphesiz 
iş hayatında bir ayrılık ifade eden bu haksız
lığı bu kanun ile tashihi cihetine gidilmiş ol
ması çok yerinde bir harekettir. 

Ancak 1818 numaralı kanunla Devlet demir
yolları idaresinden ayrılarak Nafia vekâletine 
bağlanan demiryolları ve limanlar inşaat daire
sinin bu ayrılmadan doğan vaziyeti tesbit eden 
kanunun 12 nci maddesine istinaden tanzim edi
len 1. VI. 1936 tarihinde yürürlüğe giren Dev
let Demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü memur ve müstahdemlerine verilecek 
harcırah, tazminat ve tahsisatlar hakkındaki ni
zamnamenin 35 nci maddesiyle muvakkat amele 
ve müstahdemler için iş başında kazaya uğrıya-
rak ölenlerin vârislerine âzami beş yüz ve ma
lûl kalanlara nafia vekilinin tensibiyle yine âza
mi beş yüz lira tazminat verilmesi ve 44 ncü 
maddesiyle de vazife esnasında mecruh düşen 
veya malûl kalan müseccel ve gayri müsec-
cel memurin ve müstahdemin idare tabibi tara
fından tekrar hizmet alabileceğinin tasdikma 
veyahut tekaüde şevkine kadar tam ücret ve yev-
miyeleriyle istihkakları olduğu takdirde ev tah
sisatları dahi verileceği, esasları kabul edilmiş 
bulunduğuna ve mahkemeden bir karar istih
sal edilinciye kadar geçebilecek zaman içinde 
ölenlerin mirasçıları ve yaralananların âcil ihti
yaçları için dahi müşkülât çekecekleri şüphe
siz bulunmasına göre maden işçileri içinde Dev
let teşkilatındaki hükümlere muvazi olarak bir 
hüküm kabul edilmesi uygun görülmüş ve işçi
nin iş sahasında işe hazır bulunduğu zamanda 
iş başında olarak telâkki edilmiş ve madde bu
na göre yazılmıştır. 

Madde 12. : Bu maddede işletme ruhsat
namesine tabi tutulan sıcak ve soğuk maden su-
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lanndan da bahsedilmekte olmasına ve yuka
rıda geçen altıncı madde esbabı mucibesinde ar-
zedilen sebeplerin burada da mevcut olmasına 
binaen Köy kanunu hükümleri mahfuz tutulmak 
üzere maddenin yazılışı değiştirilmiştir. 

Madde 24. : Maadin nizamnamesinin beşinci 
maddesi hükmü yerine kaim olmak üzere İktisat 
vekili tarafından yeniden bir madde teklif edil
miştir. Bu da nizamnamenin beşinci maddesiyle 
asli sathi madenlerin işletilmesi için kabul olu
nan 99 senelik imtiyaz müddetinin çok görülerek 
altmış seneye indirilmesini ve yığın halinde bu
lunan madenler için de imtiyaz müddetinin kırk 
seneden aşağı olmamasını ve bunlar üzerindeki 
el değiştirmenin yapılması suretini tâyin ve tes-
bit etmektedir. Encümence de muvafık görül
müş ve bu madde lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Yukarıda yazılanlardan maada maddeler ya 
bir kelime değiştirilmesi veya ilâvesi suretiyle 

veya aynen kabul edilmiştir. 
Umumî Heyette müzakere edilmek 

Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
üzere 

Dahiliye En. Rs. Rs. V. 
Tekirdağ Çoruh 

C. Uybadın Atıf Tüzün 
Kâtip 

Kütahya Ankara 
8. Ertem Ekrem Ergun 
Antalya Antalya 

R. Kaplan T. Sökmen 
Bursa 

F. Güvendiren L. 
Erzurum 

Gl. Zeki Soydemir 
Grazianteb Kars 

Dr. A. Melek E. özoğuz 
Trabzon 

8. Abanozoğlu 

M. M. 
Zonguldak 

l. E. Bozkurt 

Ankara 
F. Daldal 
Balıkesir 

Y. 8. Uzay 
Çorum 

Kemal Alpsar 
Erzurum 
N. Elgün 

Maraş 
Z. Kayran 

Yozgad 
S. Korkmaz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maadin nizamnamesinin bazı 
maddelerinin. deği§tirilmesine ve 
işbu nizamnameye bazı madde
ler eklenmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Maadin nizam
namesinin birinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Arzın sathında ve derinlikle
rinde bulunan madenlerin ta
harri ve imali Maadin nizam-
namesiyle bu kanun hükümle
rine ve taşların imali Taşocak-
ları nizamnamesine tabidir. 

MADDE 2. — Maadin nizam
namesinin ikinci maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Mağnezit, amyant, çimento 
imaline yarayan maddeler, pet
rol istihsaline elverişli olma
yan asfalt yatakları, şimdiye 
kadar maadini sathiyeden sa
yılan madenler ve on sene müd-

ADLÎYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Madenlerin işletilmesi ve bir
leştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Maadini asli
ye ve sathiyenin taharri ve ima
li maadin nizamnamesiyle bu 
kanun hükümlerine, taşların 
imali taş ocakları nizamname
sine tabidir. 

MADDE 2. — Tabii teşekkül 
neticesinde gerek yer yüzün
de ve gerek yer altında bulu
nan altın, gümüş, platin, cıva, 
kurşun, demir, bakır, kalay, 
çinko, bizmut, kobalt, nikel, 
krom, arsenik, manganez, anti-
muan, aleminyum ve bunlara 
benzer madenî maddelerle 

MALtYK ENCÜMENİNİN DE
ĞİŞTİRİŞİ 

Madenlerin işletme ve birleşti
rilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Asli ve sathi 
madenlerin taharri ve imali 
Maadin nizamnamesiyle bu ka
nun hükümlerine, taşların ima
li Taşocakları nizamnamesine 
tabidir. 

MADDE 2. — Adliye encü
meninin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 79 a ek ) 



— 5 — 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE
ĞİŞTİRİCİ 

Madenlerin işletilmesi ve birleş-
tirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Asli ve sathi 
madenlerin aranma ve işletil
mesi Maadin nizamnamesiyle 
bu kanun hükümlerine ve Taş-
ocaklarmm işletilmesi Taşocak-
lan nizamnamesine tabidir. 

MADDE 2. — Tabii teşekkül 
neticesinde gerek yer yüzünde 
ve gerek yer altmda bulunan 
altm, gümüş, platin, civa, kur
şun, demir, bakır, kalay, çin
ko, bizmut, kobalt, nikel, krom, 
arsenik, manganez, antimuan, 
aleminyum ve bunlara benzer 
madeni maddelerle kehribar, 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTlRİŞÎ 

Madenlerin işletilmesi ve birleş
tirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Bütçe encüme
ninin 1 nci maddesi aynen. 

MADDE 2. — Tabii teşekkül 
neticesinde gerek yer yüzünde 
ve gerek yer altmda bulunan al
tm, gümüş, platin, civa, kurşun, 
demir, bakır, kalay, çinko, biz
mut, kobalt, nikel, kuron, arse
nik, manganez, antimoan, ale
minyum ve bunlara benzer ma
deni maddelerle kehribar, kü-

I; A11 İLİ Y E ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

'düdenlerin aranma ve işletil
mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bütçe encüme
ninin 1 nci maddesi ayniyle ka
bul. 

MADDE 2. — Tabii teşekkül 
neticesinde gerek yer yüzünde 
ve gerek yer altında bulunan 
altın, gümüş, platin, civa, kur
şun, demir, bakır, kalay, çin
ko, bizmut, kobalt, nikel, krom, 
arsinik, manganez, antimuan, 
aleminyum ve bunlara benzer 
madeni maddelerle kehribar, 
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detle istifade edilmemiş olan 
cüruf ve bakiye yığınları asli 
madenlerden sayılır ve bu ka
nun hükümlerine tabi tutulur. 

Taşocakları nizamnamesine 
tabi maddeler vilâyet hususi 
idarelerine terkedilmiştir. Bir 
madenin maadin veya Taşocak
ları nizamnamesine tabi olması 
hususunda hâsıl olabilecek ihti
lâflar İktisat vekâletinin tek
lifi üzerine İcra Vekilleri Heye
tince hallolunur. 

MADDE 3. — Maadin nizam
namesinin 31 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Keşfolunan bir madenin iha
le edilmesi için : 
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kehribar, kükürt, şap, grafit ve 
her türlü maden kömürü, zift, 
neft, asfalt, petrol ve petrole 
benzer diğer madenî madde
ler, petrol istihsaline elverişli 
olmıyan asfalt yatakları, her 
nevi kıymetli taşlar, zımpara, 
lüle taşı, içinde borasitli mad
deler bulunan muhtelif cisimler, 
kaya tuzu, tabii tuzlu ve ba
kirli sular, sıcak ve soğuk ma
den suları, manyezit, amyant, 
çimento ve çimento imalinde 
kullanılan maddeler, kibriti-
yeti hadit imalinde kullanılan 
piritli topraklar, madenli ve 
kumlu ve alüminli topraklar, 
turp, on sene müddetle istifade 
edilmemiş olan bakiye yığınları 
ve cüruf maadin nizamname-
siyle bu kanun hükümlerine 
tabidir. 

Taş ocakları nizamnamesi 
vilâyet hususi idareleri tarafın
dan tatbik olunur. 

Kanunda yazılı olmıyan mad
delerden herhangi birinin ma
den veya taş zümresinden han
gisine dâhil olduğu hususunda 
meydana gelecek ihtilâflar, İk
tisat vekâletinin teklifi üzeri
ne İcra Vekilleri Heyeti tara
fından hallolunur. 

MADDE 3. — Keşfolunan bir 
madenin ihale edilmesi için: 

a) Kemiyet ve keyfiyetine 
ve tabi bulunduğu iktisadi ve 
fenni şartlara nazaran imtiyaz 

Mal. E. 

MADDE 3. — Keşfolunan bir 
madenin ihale edilmesi için: 

A) Kemiyet ve keyfiyetine 
ve tabi bulunduğu iktisadi ve 
fenni şartlara nazaran imtiyaz 
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kükürt, şap, grafit ve her tür 
lü maden kömürü, zift, neft, 
asfalt, petrol ve petrole benzer 
diğer madenî maddeler, pet
rol istihsaline elverişli olma
yan asfalt yatakları, her nevi 
kıymetli taşlar, zımpara, lüle
taşı, içinde borasitli maddeler 
bulunan muhtelif cisimler, ka
ya tuzu, tabii tuzlu ve bakirli 
sular, sıcak ve soğuk maden 
sulan, manyezit, amyant çi
mento ve çimento imalinde kul
lanılan maddeler, kibritiyeti 
hadit imalinde kullanılan pi
ritli topraklar, madenli ve kum
lu ve alüminli topraklar, turp, 
on sene müddetle istifade edil
memiş olan bakiye yığınları ve 
cüruf Maadin nizamnamesiyle 
bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Taşocakları nizamnamesine 
tabi maddeler vilâyet hususi 
idarelerine terkedilmiştir. Bir 
maddenin Maadin veya Taşo
cakları nizamnamesine tabi ol
ması hususunda çıkabilecek ih
tilâflar îktisat vekâletinin tek
lifi üzerinde îcra Vekilleri He
yetince hallolunur. 

MADDE 3. — Keşfolunan bir 
madenin ihale edilmesi için: 
a) Kemiyet ve keyfiyetine 

ve tabi bulunduğu iktisadi ve 
fenni şartlara nazaran imtiyaz 

— 7 — 
Ik. E. 

kurt, şap, grafit ve her türlü 
maden kömürü, zift, neft, asfalt, 
petrol ve petrole benzer diğer 
madenî maddeler, petrol istih
saline elverişli olmryan asfalt 
yatakları, her nevi kıymetli taş
lar, zımpara, lületaşı, içinde bo
rasitli maddeler bulunan muh
telif cisimler, kayatuzu, tabii 
tuzlu ve bakirli sular, sıcak ve 
soğuk maden suları, manye
zit, amyant, çimento imalinde 
kullanılan başlıca maddeler (Bu 
maddeler çimento imalinde kul
lanılmak şartiyle) kibritiyeti 
hadit imalinde kullanılan pirit
li topraklar, madenli ve kumlu 
ve alüminli topraklar, turp, 
on sene müddetle istifade edil
memiş olan bakiye yığınları ve 
cüruf Maadin nizamnamesiyle 
bu kanun hükümlerine tabidir. 

Taşocakları nizamnamesine 
tabi maddeler vilâyet hususi 
idarelerine terkedilmiştir. Bir 
maddenin Maadin veya Taşo
cakları nizamnamesine tabi ol
ması hususunda çıkabilecek ih
tilâflar îcra Vekilleri Heyetin
ce hallolunur 

MADDE 3. — Keşfolunan bir 
madenin ihale edilmesi için: 

a) Kemiyet ve keyfiyetine 
tabi bulunduğu iktisadi ve fen
nî şartlara nazaran imtiyaz 

(S . Sayısı : 79 a ek) 
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kükürt, şap, grafit ve her tür
lü maden kömürü, zift, neft, 
asfalt, petrol, ve petrole benzer 
diğer madeni maddeler, petrol 
istihsaline elverişli olmıyan as
falt yatakları, her nevi kıy
metli taşlar, zımpara, lületaşı, 
içinde borasitli maddeler bulu
nan muhtelif cisimler, kayatu
zu, tabii tuzlu ve bakirli sular, 
sıcak ve soğuk maden sulan 
manyezit, amyant, çimento ya
pılmasında kullanılan başlıca 
maddeler (Bu maddeler çimen
to yapılmasında kullanılmak 
şartiyle), kibritiyeti hadit ima
linde kullanılan piritli toprak
lar, madenli ve aleminyumlu 
kumlar ve topraklar, turp, on 
sene müddetle istifade edilme
miş olan bakiye yığınları ve 
cüruf Maadin nizamnamesiyle 
bu kanun hükümlerine tabidir. 

Şu kadar ki petrol istihsali
ne elverişli olmıyan asfalt ya-
taklan hariç olmak üzere hu
susi kanunlara tabi olanlar hak
kındaki hükümler mahfuzdur. 

Taşocokları nizamnamesine 
tâbi maddeler vilâyet hususi 
idarelerine aittir. 

Taşocakları, nizamnamesine 
uvularak vilâyet tarafından ta
liplerine ihale ve nispî ve mu
karrer resimler harçları eskisi 
gibi Vilâyet hususi idareleri 
tarafından tahsil olunur. 
Çimento yapılmasında kulla

nılan maddelere ait resim, Ma
liyece tahsil olunan çimento 
resminden indirilerek her üç 
ayda bir Hususi idare muhase
besine yatırılır. 

MADDE 3. — Keşfolunan bir 
madenin ihale edilmesi için: 
A) Tahmin ve takdir olunan 

kemiyet ve keyfiyetine ve haiz 
bulunduğu iktisadi ve fenni 



Hü. 

a) Kemiyet ve keyfiyetine 
ve tabi bulunduğu iktisadi ve 
fenni şartlara nazaran imtiyaz 
mevzuu teşkil edecek surette 
imali kabil olduğu; 

b) İşletilmesinde askerlik 
bakımından mahzur olmadığı; 

c) İşletmesinin civarındaki 
madenlere ağrr bir zarar ver-
miyeceği tesbit edilmek lâzım
dır. 

Hükümet iktisadi ve mali 
şartları veya millî servetin ko
runması icaplarını nazara ala
rak yukarıki şartların tahak
kuk etmiş bulunması halinde 
dahi madeni mucidine ihale et
meyip ehlolan bir başkasına iha
le edebilir. 

Bu takdirde mucide 32 nci 
madde mucibince mucidlik hak
kına mukabil tazminat verilir. 

MADDE 4. — Maadin nizam
namesinin 32 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Başkasına ihale edilen ma
den için mucidine verilecek taz
minat şunlardan ibarettir: 

a) Taharri devresindeki mas
raflardan cevher satışı ile kar
şılanmayan kısım : 

b) Nispî resme esas teşkil 
eden kıymetin âzami yüzde biri 
nisbetinde İktisat vekâletince 
takdir edilen aidat; 

(a) Bendinde gösterilen mas
raflar imtiyaz sahibi tarafın
dan imtiyaz mukavele ve şart
namesinin imzasından itibaren 
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mevzuu teşkil edecek surette 
imali kabil olduğu, 

b) İşletilmesinde askerlik 
bakımından mahzur olmadığı, 

c) İşletilmesinin civarında
ki madenlere ağır bir zarar ver-
miyeceği tesbit edilmek lâzım
dır. 

Bu maddeye göre işletilecek 
madenlerin ihalesi İcra Vekille
ri Heyeti kararma bağlıdır. 

İcra Vekilleri Heyeti iktisa
di ve malî şartları veya millî 
servetin korunması icaplarını 
nazara alarak yukarıM şartla
rın tahakkuk etmiş bulunması 
halinde dahi madeni mucidine 
ihale etmeyip daha iyi işletebi
lecek bir başkasına ihale ede
bilir. 

Bu takdirde mucide bu ka
nunun 4 ncü maddesi hükmü
ne göre mucitlik hakkına mu
kabil tazminat verilir. 

MADDE 4. — Başkasına iha
le edilen maden için mucidine 
verilecek tazminat şunlardan 
ibarettir : 

a) Taharri devresindeki mas
raflardan cevher satışı ile kar
şılanmayan kısım; 

b) Nispî resme esas teşkil 
eden kıymetin âzami yüzde bi

ri nisbetinde İktisat vekâletince 
takdir edilen aidat; 

«a» bendinde gösterilen mas
raflar imtiyaz sahibi tarafından 
imtiyaz mukavele ve şartname
sinin imzasından itibaren en geç 
üç ay içinde ödenir. 

«b» bendinde gösterilen ai-

( S. Sayısı : 79 a ek ) 
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mevzuu teşkil edecek surette 
imali kabil olduğu; 

B) İşletilmesinde askerlik 
bakımından mahzur olmadığı; 

C) İşletilmesinin civarında
ki madenlere ağır bir zarar 
vermiyeceği tesbit edilmek lâ
zımdır. 

Bu maddeye göre işletilecek 
madenlerin ihalesi İcra Vekil
leri Heyeti kararına bağlıdır. 

İcra Vekilleri Heyeti iktisadi 
ve malî şartları veya millî ser
vetin korunması icaplarını na
zara alarak yukarıki şartların 
tahakkuk etmiş bulunması ha
linde dahi madeni mucidine 
(madeni bulana) ihale etmeyip 
daha iyi işletebilecek bir baş
kasına ihale edebilir. 

Bu takdirde mucide (madenî 
bulana) bu kanunun 4 ncü mad
desi hükmüne göre mucitlik 
hakkına mukabil tazminat veri
lir. 

MADDE 4. — Başkasına iha
le edilyen maden için mucidine 
(madeni bulana) verilecek taz
minat şunlardan ibarettir: 

A) Taharri devresindeki -
masraflardan cevher satışı ile 
karşılanmıyan kısım; 

B) Nispî resme esas teşkil 
eden kıymetin âzami yüzde bi
ri nisbetindeki İktisat vekâle
tince takdir edilen aidat; 

A bendinde gösterilen mas
raflar imtiyaz sahibi tarafından 
imtiyaz mukavele ve şartna
mesinin imzasından itibaren en 
geç üç ay içinde ödenir. 

B bendinde gösterilen aidat 



B. E. 

mevzuu teşkil edecek surette 
işletilmesi kabil olduğu; 
b) İşletilmesinde askerlik 

bakımından mahzur olmadığı; 
c) İşletilmesinin civarında

ki madenlere ağır bir zarar ver-
miyeceği tesbit edilmek lâzım
dır. 
Bu maddeye göre işletilecek 

madenlerin ihalesi İcra Vekil
leri Heyeti kararma bağlıdır. 
İcra Vekilleri Heyeti iktisa

di ve malî şartları veya millî 
servetin korunması icaplarını 
nazara alarak yukarıki şartla
rın tahakkuk etmiş bulunması 
halinde dahi madeni, madeni 
bulana ihale etmeyip daha iyi 
işletebilecek bir başkasına iha
le edebilir. 
Bu takdirde madeni bulana 

bu kanunun dördüncü maddesi 
hükmüne göre madeni bulma 
hakkına mukabil tazminat ve
rilir. 

MADDE 4. — Başkasma iha
le edilen maden için madeni bu
lana verilecek tazminat şunlar
dan ibarettir: 
a) Arama devresindeki mas

raflardan cevher satışı ile kar
şılanmayan kısmı; 
b) Nispî resme esas teşkil 

eden kıymetin âzami % 1 i nis-
betinde İktisat vekâletince tak
dir edilen aidat; 

(a) Bendinde gösterilen mas
raflar imtiyaz sahibi tarafın
dan imtiyaz mukavele ve şart
namesinin imzasmdan itibaren 
en geç üç ay içinde ödenir. 

(b) bendinde gösterilen aidat 
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mevzuu teşkil edecek surette 
işletilmesi kabil olduğu; 

b) Memleketin yüksek men
faatleri bakımından mahzur ol
madığı 

c) İşletilmesinin civarında
ki madenlere ağır bir zarar ver-
miyeceği tesbit edilmek lâzım
dır. 

Bu maddeye göre işletilecek 
madenlerin ihalesi İcra Vekil
leri Heyeti kararına bağlıdır. 

İcra Vekilleri Heyeti iktisadi 
ve malî şartlan veya millî ser
vetin korunması icaplarını göz-
önünde tutarak yukarıki şart
ların tahakkuk etmiş bulunma
sı halinde dahi madeni, bulana 
ihale etmeyip Devlet sermaye
siyle müteşekkil bir müessese
ye veya böyle bir müessesenin 
iştirakiyle kurulmuş bir şirkete 
ihale edebilir. 

Bu takdirde madeni bulana 
bu kanunun 4 ncü maddesi 
hükmüne göre madeni bulma 
hakkına mukabil tazminat ve
rilir. 

MADDE 4. — Başkasma iha
le edilen maden için madeni bu
lana verilecek tazminat şunlart-
dan ibaretir : 

a) Arama devresindeki mas
raflardan cevher satışı ile kar-
şılanmıyan kısım; 

b) Nispî resme esas teşkil 
eden kıymetin (% 1/2 - 2) nis-
betinde İktisat vekâletince tak
dir edilen aidat; 

(a)bendinde gösterilen mas
raflar imtiyaz sahibi tarafından 
imtiyaz mukavele ve şartname
sinin imzasmdan itibaren en 
geç üç ay içinde; 

(b) Bendinde gösterilen ai-

Da. E. 

şartlara göre imtiyaz mevzuu 
teşkil edecek surette işletilmesi 
kabil olduğu; 
B) Memleketin askerî icap

ları ve diğer yüksek menfaat
leri bakımından bir mahzur 
olmadığı; 
C) İşletilmesinin civarındaki 

madenlere ağır bir zarar ver-
miyeceği tesbit edilmek lâzım
dır. 
Bu maddeye göre işletilecek 

madenlerin ihalesi İcra Vekil
leri Heyeti kararma bağlıdır. 
İcra Vekilleri Heyeti, iktisadi 

ve malî şartlan veya millî ser
vetin korunması icaplannı göz-
önünde tutarak yukanM şart
ların tahakkuk etmiş bulunma
sı halinde dahi madeni bulana 
ihale etmeyip Devlet sermaye
siyle teşekkül etmiş bir mües
seseye veya böyle bir müessese
nin iştirakiyle kurulmuş bir 
şirkete ihale edebilir. Bu tak
dirde madeni bulana, bu ka
nunun dördüncü maddesi hük
müne göre madeni bulma hak
kına karşılık olarak, tazminat 
verilir. 

MADDE 4. — Başkasma iha
le edilen maden için madeni 
bulana verilecek tazminat şun
lardan ibarettir. 
A) Arama devresindeki mas

raflardan cevher satışı i1* kar-
şılanmryan kısmı, 
B) Nispî esas teşkil eden 

kıymetin (2 - 1/2 %) nisbetin-
de İktisat vekâletince takdir 
edilen aidat. 

(A) bendinde gösterilen mas
raflar imtiyaz sahibi tarafın
dan ihale karannm verilmesin
den itibaren en geç üç ay için
de; 

(B) bendinde gösterilen 
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en geç 3 ay içinde ödenir. 
(b) Bendinde gösterilen ai

dat her ay içindeki imrarata 
göre ay sonlarında tediye olu
nur. 

Bu tazminatın mikdarına dair 
ihtilâflar iktisat vekâletince 
hallolunur. Vekâlet kararma 
karşı yapılan müracaatlar im
tiyaz muamelelerinin intacını 
tehir edemez. 

Tarafların rizası ile bu aida
tın, defaten verilecek bir meb
lâğ mukabilinde ve yahut di
ğer bir mukavele ile, tasfiyesi 
caizdir. 

imtiyaz ısahibi tarafından tan
zim ve İktisat vekâletince tas
dik edilen imalât programına 
mucid itiraz edemez. 

MADDE 5. — Maadin nizam
namesinin 41 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Maden imtiyaz sahipleri Hü
kümetin müsaadesi olmadıkça 
imaline mezun oldukları maden
leri birbirile veya başka im
tiyaz sahiplerinin madenleriyle 
birleştiremezler; aksi takdirde 
birleştirilen madenlerin imti
yazları feshedilir. Yer altı ser
vetlerinin himayesini ve rasyo
nel bir surette işletilmesini te-

Ad. E. 

dat her ay içindeki imrarata 
göre ay sonlarında tediye olu
nur. 

Bu tazminatın miktarına da
ir ihtilâflar İktisat vekâletince 
hallolunur. Vekâlet kararma 
karşı yapılan müracaatlar im
tiyaz muamelelerinin intacını 
tehir edemez. 

Tarafların rızası ile bu aida
tın defaten verilecek bir meb
lâğ mukabilinde veyahut diğer 
bir mukavele ile, tasfiyesi ca
izdir. 

İmtiyaz sahibi tarafından 
tanzim ve İktisat vekâletince 
tasdik edilen imalât programı
na mucit itiraz edemez. 

MADDE 5. — Maden imti
yaz sahipleri Hükümetin müsa
adesi olmadıkça imaline mezun 
oldukları madenleri birbiriyle 
veya başka imtiyaz sahiplerinin 
madenleriyle birleştiremezler; 
aksi takdirde birleştirilen ma
denlerin imtiyazları feshedilir. 
Yer altı servetlerinin himayesi
ni ve rasyonel bir surette işletil
mesini temin için imtiyazları 
muhtelif şahıslara verilmiş ol
sa dahi bir havza dahilindeki 

Mal. İv 

her ay içindeki imrarata göre 
ay sonlarında tediye olunur. 

Bu tazminatın miktarına da
ir ihtilâflar İktisat vekâletince 
hallolunur. Vekâlet kararına, 
karşı yapılan müracaatlar im 
tiyaz muamelelerinin intacım 
tehir edemez. 

Tarafların rızasiyle bu aida
tın defaten verilecek bir meblâğ 
mukabilinde veyahut diğer bir 
mukavele ile, tasfiyesi caizdir. 
İmtiyaz sahibi tarafından tan 
zim ve iktisat vekâletince tas
dik edilen imalât programına 
mucit (Madeni bulan) itira? 
edemez. 

MADDE 5. — Adliye encü
meninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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her ay içindeki imrarata göre 
ay sonlarında tediye olunur. 

Bu tazminatın miktarına dair 
ihtilâflar İktisat vekâletince 
hallolunur. Vekâlet kararma 
karşı yapılan itirazlar imtiyaz 
muamelesinin neticelenmesini 
tehir edemez. 

Tarafların rızasiyle bu aida
tın defaten verilecek bir meb
lâğ mukabilinde veyahut diğer 
bir mukavele ile tasfiyesi caiz
dir. imtiyaz sahibi tarafından 
tanzim ve İktisat vekâletince 
tasdik edilen işletme programı
na madeni bulan itiraz edemez. 

Devletçe bilinmiyen ve ka
yıtlı olmıyan bir maden taharri 
ruhsatnamesi almmaksızm, sa
lahiyetli makamlara haber veri
lir ve tetkik neticesinde bu ma
denin bir imtiyaz mevzuu teş
kil edebileceği anlaşılırsa, ha
ber verene İktisat vekâletinin 
teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti
nin karariyle bir ikramiye ve
rilebilir. 

İhbarın ne suretle ve hangi 
makamlara yapılacağı ve ikra
miyenin miktar ve tedive şekli 
esasları İcra Vekilleri Heyetin
ce tesbit olunur. 

MADDE 5. — Maden imti
yaz sahipleri Hükümetin mü
saadesi olmadıkça imaline me
zun oldukları madenleri birbi
riyle veya başka imtiyaz sahip
lerinin madenleriyle birleştire-
mezler; aksi takdirde birleşti
rilen madenlerin imtiyazları fes
hedilir. Yeraltı servetlerinin 
himayesini ve rasyonel bir su
rette işletilmesini temin için 
imtiyazları muhtelif şahıslara 
verilmiş olsa dahi bir havza da-

— İ l 
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dat her ay içindeki imrarata gö
re ay sonlarında tediye olunur. 
Tazminatın miktarına dair 

ihtilâflar İktisat vekâletince 
hallolunur. Vekâlet kararına 

karşı yapılan itirazlar imtiyaz 
muamelesinin neticelenmesini 
tehir edemez. 
Tarafların rızasiyle bu aida

tın defaten verilecek bir meb
lâğ mukabilinde veyahut diğer 
bir mukavele ile tasfiyesi ca
izdir. İmtiyaz sahibi tarafından 
tanzim ve İktisat vekâletince 
tasdik edilen işletme progra
mına madeni bulan itiraz ede
mez. 
Devletçe bilinmiyen ve ka

yıtlı olmayan bir maden, tahar
ri ruhsatnamesi alınmaksızın, 
salahiyetli makamlara haber 
verirler ve tetkik neticesinde 
bu madenin bir imtiyaz mevzuu 
teşkil edebileceği anlaşılırsa, 
haber verene Devlet hizmetin
de bulunsa dahi İktisat vekâ
letinin teklifi ve İcra Vekil
leri Heyetinin karariyle bir ik
ramiye verilebilir. 
İhbarın ne suretle ve hangi 

makamlara yapılacağı ve ikra
miyenin miktar ve tediye şekli 
esasları İcra Vekilleri Heyetin
ce tesbit olunur. 

MADDE 5. — Maden imti
yaz sahipleri Hükümetin mü
saadesi olmadıkça imaline me
zun oldukları madenleri bir
biriyle veya başka imtiyaz sa
hiplerinin madenleriyle birleş-
tiremezler; aksi takdirde bir
leştirilen madenlerin imtiyaz
ları feshedilir. Yer altı servet
lerinin himayesini ve rasyo
nel surette işletilmesini temin 
için imtiyazları muhtelif şa
hıslara verilmiş olsa dahi bir 

( S. Sayısı : 79 a ek ) 
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aidat her ay içinde imrar edi
len miktara göre ay sonların
da tediye olunur. 

Tazminatın miktarına dair 
ihtilâflar iktisat vekâletince 
hallolunur. Vekâlet kararına 
karşı Devlet şûrasına yapılan 
itirazlar imtiyaz muamelesinin 
neticelenmesini tehir edemez. 

Tarafların rızasiyle bu aida
tın defaten verilecek bir meb
lâğ mukabilinde veyahut diğer 
bir mukavele ile tasfiyesi ca
izdir. imtiyaz sahibi tarafın 
dan tanzim ve İktisat vekâle
tince tasdik edilen işletme 
programına madeni bulan iti
raz edemez. 
Devletçe bilinmiyen ve kayıt

lı oîmıyan bir maden, arama 
ruhsatnamesi alınmaksızın sa
lahiyetli makamlara haber ve 
rilir ve tetkik neticesinde bu 
madenin bir imtiyaz mevzuu 
teşkil edebileceği anlaşılırca, 
haber verene Devlet hizmetinde " 
bulunsa dahi iktisat vekâleti
nin teklifi ve icra Vekilleri 
Heyetinin karariyle bir ikra
miye verilebilir, ihbarın ne su
retle ve hangi makamlara ya
pılacağı ve ikramiyenin miktan 
ve tediye şekli esasları İcra 
Vekilleri Heyetince tesbit olu
nur. 

MADDE 5. — Maden imtiyaz 
sahipleri Hükümetin müsaadesi 
olmadıkça işletmeğe mezun ol 
duklan madenleri birbiriyle ve
ya, başka imtiyaz sahiplerinin 
madenleriyle birleştiremezler. 
Aksi takdirde birleştirilen ma
denlerin imtiyazları feshedilin 
Yer altı servetlerinin himaye
sini ve rasyonel bir surette iş
letilmesini temin için imtiyaz
ları muhtelif şahıslara verilmiş 
olsa dahi bir havza dahilindeki 
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min için imtiyazları muhtelif 
şahıslara verilmiş olsa dahi 
aynı cinsten madenleri birleş
tirmeğe tcra Vekilleri Heyeti 
karar verebilir. Alâkalılar bir
leştirmek hususunda uyuşamaz-
larsa îcra Vekilleri Heyeti bu
nun şekil ve şartlarını katı su
rette tâyin ve ihtilâfı halleder. 

Hükümetçe tâyin edilen bir
leşme şartlarından doğacak ih
tilâflar birleştirme kararının 
tatbikini tehir edemez. 

Birleştirme karan madenle
rin bir Devlet müessesesi elinde 
toplanmasını tazammun eder
se imtiyaz sahiplerine imtiyaz 
haklarına mukabil verilecek 
tazminat hususunda (a) fıkrası 
müstesna olmak üzere 32 nci 
madde hükümleri tatbik olunur 
ve vücude getirdikleri tesisat 
için de, bu tesisatın o zamanki 
vaziyetine göre normal amor
tismanları tenzil edilmek sure
tiyle İktisat vekâletince takdir 
edilecek bedelleri peşin olarak 
tediye olunur. Tesisat bedelle
rinin mikdarı hakkında vuku-
bulacak ihtilâflar birleştirme 
kararının tatbikini tehir edemez. 

MADDE* 6. — Maadin nizam
namesinin muaddel 45 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

Devletçe malum ve mukayyet 
olan mekşuf ve metruk maden
ler 2805 numaralı kanun muci
bince tercihan Etibank'ayahut 
Hükümetin tesbit edeceği şe
kil ve şartlar ile ehlolan diğer 
hakikî veya hükmi şahıslara 
ihale olunur. 

Sıhhi maksatlar ile işletilmek 
şartiyle sıcak ve soğuk maden 
suları yukarıdaki fıkra hükmü 
dairesinde vilâyet, belediye ve 

Ad. E. 

aynı cinsten madenleri birleş
tirmeğe icra Vekilleri Heyeti 
karar verebilir. 

Bu suretle birleştirmenin şe
kil ve şartlarında alâkalılar 
uyuşamazlarsa bunları da îcra 
Vekilleri Heyeti tâyin ve tes
bit eder. icra Vekilleri Heyeti 
tarafından tâyin edilen şekil ve 
şartlardan doğacak ihtilâflar 
birleştirme kararının tatbikini 
tehir edemez. 

Birleştirme kararı madenle
rin bir Devlet müessesesi ha
linde toplanmasını tazammun 
ederse imtiyaz sahiplerine imti
yaz haklarına mukabil verile
cek tazminat hususunda a bendi 
müstesna olmak üzere dördün
cü madde hükümleri tatbik olu
nur ve vücuda getirdikleri te
sisat içinde bu tesisatın o za
manki vaziyetine göre normal 
amortismanları tenzil edilmek 
suretiyle iktisat vekâletince 
takdir edilecek bedelleri peşin 
olarak tediye olunur. Tesisat 
bedellerinin miktarı hakkın
da vukubulacak ihtilâflar bir
leştirme kararının tatbikmı te
hir edemez. 

MADDE 6. — Devletçe ma
lûm ve mukayyet olan mekşuf 
veya metruk madenler 2805 nu
maralı kanun mucibince terci
han Etibank'a yahut Hüküme
tin tesbit edeceği şekil ve şart
larla ehlolan diğer hakikî veya 
hükmi şahıslara ihale olunur. 

Bunlardan sıcak ve soğuk 
maden suları sıhhi maksatlarla 
işletilmek şartiyle vilâyet, bele
diye ve köy hükmi şahıslarına 
tercihan ihale olunabilir. 

Mal. E. 

MADDE 6. — Adiye encü
meninin 6 nci madesi aya^i 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 79 a ek ) 
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hilindeki ayni cinoten madenle
ri birleştirmeğe îcra VekiLeri 
Heyeti karar veroöilir. 
Bu suretle birleştirmenin şe

kil ve şartlarında alâkalılar 
uyuşamazlarsa bunları da icra 
Vekilleri Heyeti tâyin ve tesbit 
eder, îcra Vekilleri Heyeti ta
rafından tâyin edilen şekil ve 
şartlardan doğacak ihtilâflar 
birleştirme kararının tatbikini 
tehir edemez. 

MADDE 6. — Devletçe bili
nen ve kayıtlı olan mekşuf, 
metruk madenler 2805 numara
lı kanun mucibince tercihan 
Etibank'a yahut Hükümetin tes
bit edeceği şekil ve şartlar ile 
ehil olan diğer hakikî veya 
hükmi şahıslara ihale olunur. 
Bunlardan sıcak ve soğuk ma

den suları vilâyet, belediye ve 
köy hükmi şahıslarına tercihan 
ihale olunabilir. 
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havza dahilindeki ayni cinsten 
madenleri birleştirmeye îcra 
Vekilleri Heyeti karar verebi
lir. 

Bu suretle birleştirilmesine 
karar verilen madenlerin imti
yaz sahiplerine bir sene müd
detli bir tebliğ ile keyfiyet bil
dirilir. Bu müddet içinde imti
yaz sahipleri birleştirme işini 
temin eyledikleri takdirde, hiç 
bir resim ve harç alınmaksızın 
bu madenler tek imtiyaza bağ
lanır. 

Verilen müddet içinde imti
yaz sahipleri birleştirme işini 
yapamadıkları takdirde, îcra 
Vekilleri Heyeti bu madenlerin 
imtiyazlarını bir Devlet mües
sesesine veya böyle bir müesse
senin iştirak eylediği bir mües
seseye devrine karar verebilir. 

MADDE 6. — Bütçe encü
meninin 6 ncı maddesi aynen. 

Da. E. 

aynı cinsten madenleri birleş 
tirmeğe îcra Vekilleri Heyeti' 
karar verebilir. 

Bu suretle birleştirilmesine 
karar verilen madenlerin imti
yaz sahiplerine bir sene müd
detli bir tebliğ ile keyfiyet 
bildirilir. Bu müddet içinde im
tiyaz sahipleri birleştirme işini 
temin eyledikleri takdirde hiç 
bir resim ve harç alınmaksızın 
bu madenler tek imtiyaza bağ
lanır. 

Birleştirmenin şekil ve şart
larında alâkalılar uyuşamazlar
sa bunları da îcra Vekilleri 
Heyeti tâyin ve tesbit eder. îc
ra Vekilleri Heyeti tarafından 
tâyin edilen şekil ve şartlar
dan doğacak ihtilâflar birleş
tirme kararının tatbikini ge
ciktiremez. 

MADDE 6. — Devletçe bili
nen ve kayıtlı olan mekşuf 
maddelerden metruk sayılanlar 
2805 sayılı kanun mucibince ter
cihan Etibank'a yahut Hükü
metin tesbit edeceği şekil ve 
şartlarla ehlolan diğer hakikî 
veya hükmi şahıslara ihale olu
nur. 

Bunlardan sıcak veya soğuk 
maden sularma vilâyet ve be
lediyeler talip oldukları takdir
de tercihan kendilerine ihale 
olunur. 

Sıcak ve soğuk maden sula
rma ait Köy kanununun 17 

( S. Sayısı : 79 a ek ) 
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köy hükmi şahıslarına tercihen 
ihale olunabilir. 

MADDE 7. — Maadin nizam
namesinin 61 nci maddesinin 
«h» bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

İmtiyaz sahipleri ile Ereğli 
kömür havzası imal ruhsat tez
keresi sahipleri madenin teslimi 
tarihinden itibaren 3 ay içinde 
bir mesul müdür tâyin ile bu
nun, noterlikten musaddak, im
zasını ve resmî ikametgâhını 
gösterir bir vesikayı İktisat 
vekâletine göndermeğe mecbur
durlar. İnhilâl vukuunda da bu 
hüküm tatbik olunur. İşbu mec
buriyetlere on beş gün mühletli 
yapılacak yazılı bir ihtara rağ
men riayet edilmediği takdirde 
imtiyaz ve imal ruhsat tezkere
leri fesih ve iptal olunur. 
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MADDE 7. — a) Bir made
nin münferiden veya müştere
ken imal ve idaresini deruhde 
eden işletme ruhsatnamesi veya 
imtiyaz sahipleri maden veya 
ocakların idaresine ait hu
suslar ile ittihaz olunacak 
resmî mukarreratın tebliğ ve 
kabulü için aralarında veya ha
riçten salâhiyettar bir mesul 
müdür tâyin ile madenin veya 
ocakların bulunduğu mev
ki veya kaza veya vilâ
yet dahilinde bir ikametgâh 
göstermeğe mecburdurlar. 

b) İkametgâh ve mesul mü
dür hisselerin ekseriyetini tem
sil edenler tarafından gösteri
lir. 

c) Mesul müdürün maden 
veya ocak namma yaptığı 
masrafların ve usulü muzaa-
fa üzere tuttuğu hesapla
rın ekalliyetçe kabul edil
mesi mecburidir. Ekalliyet an
cak madenin idari ve fenni mu
ameleleri ile hesaplarını tefer-
ruatiyle ve fakat müdahalede 
bulunmaksızın teftiş ettirmek 
için masrafları kendilerine ait 
olmak üzere bir veya bir kaç 
murakıp tâyin edebilir. 

d) Mesul müdür tâyini ve 
ikametgâh göstermek hususla
rında hissedarlar ekseriyeti te
min etmedikleri takdirde İkti
sat vekâleti hissedarların gös
terdikleri ikametgâhlarla me
sul müdürler arasından birini 
seçerek usulüne göre ilân eder. 

Kanun hükümlerine göre iş
letme ruhsatnamesi veya imti
yaz sahiplerine yapılacak her 
türlü tebligat mesul müdüre ve
ya ikametgâhına Hukuk usulü 

Mal. E. 

MADDE 7. — 
A) Bir madenin münferiden 

veya müştereken imal ve ida
resini deruhde eden işletme 
ruhsatnamesi veya imtiyaz sa

hipleri maden veya ocakların 
idaresine ait hususlar ile ittihaz 
olunacak resmî mukarreratın 
tebliğ ve kabulü için aralarında 
veya hariçten salâhiyettar bir 
mesul müdür tâyin ile madenin 
veya ocakların bulunduğu mev 
ki veya kaza veya vilâyet dahi
linde bir ikametgâh göstermeğe 
mecburdurlar. 

B) İkametgâh ve mesul mü 
dür hisselerin ekseriyetini tem
sil edenler tarafından gösteri 
lir. 

C) İşletme ruhsatnamesi ve
ya imtiyaz sahipleri madenin 
teslimi tarihinden itibaren üç 
ay içinde bir mesul müdür tâ
yin ile bunun, noterden musad
dak, imzasını ve ikametgâhını 
gösterir bir vesikayı İktisat ve
kâletine göndermeğe mecbur
durlar. İnhilâl vukunda da bu 
hükmü tatbik olunur. İşbu mec
buriyetlere on beş gün mühletli 
yapılacak yazılı bir ihtara rağ-
men riayet edilmediği takdir 
de imtiyaz veya işletme ruhsat
nameleri fesih ve iptal olunur. 

D) Mesul müdürün maden 
veya ocak namma yaptığı mas 
rafların ve usulü muzafaa üze
re tuttuğu hesapların ekalliyet
çe kabul edilmesi mecburidir. 
Ekalliyet ancak madenin idarî 
ve fenni muameleriyle hesapla
rını teferruatiyle ve fakat mü
dahalede bulunmaksızın teftiş 
ettirmek için masrafları kendi 
lerine ait olmak üzere bir veya 

( S. Sayısı : 79 a ek ) 
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MADDE 7. — 
a) Bir madenin münferiden 

veya müştereken işletme ve ida
resini deruhde eden işletme-
ruhsatnamesi veya imtiyaz sa
hipleri maden veya ocakların 
idaresine ait hususlar ile ittihaz 
olunacak resmî mukarreratm 
tebliğ ve kabulü için aralarında 
veya hariçten salâhiyettar bir 
mesul müdür tâyin ile madenin 
veya ocakların bulunduğu mev
ki veya kaza veya vilâyet da
hilinde bir ikametgâh göster
meğe mecburdurlar. 

b) İkametgâh ve mesul mü
dür, hisselerin ekseriyetini tem
sil edenler tarafından gösteri
lir. 

c) İşletme ruhsatnamesi ve-, 
ya imtiyaz sahipleri, madenin 
teslimi tarihinden itibaren üç 
ay içinde bir mesul müdür tâ
yin ile bunun, noterden tasdik
li, imzasmı ve ikametgâhını 
gösterir bir vesikayı İktisat ve
kâletine göndermeğe mecbur
durlar. İnhilâl vukuunda da 
bu hüküm tatbik olunur. İşbu 
mecburiyetlere on beş gün müh-
letli yapılacak yazılı bir ihta
ra rağmen riayet edilmezse, ilk 
defasında elli liradan iki yüz 
elli liraya kadar hafif para ce
zası alınır. Tekerrürü halinde 
imtiyaz veya işletme ruhsatna
meleri fesih ve iptal olunur. 

d) Mesul müdürün maden 
veya ocak namına yaptığı mas
rafların ve muzaaf usulü üzere 
tuttuğu hesapların ekalliyetçe 
kabul edilmesi mecburidir. 
Ekalliyet ancak madenin idari 
ve fenni muameleleriyle hesap
larını teferruatiyle ve fakat 
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MADDE 7. — Bütçe encü
meninin 7 nci maddesi aynen. 

(S. Sayısı : 79 a ek) 
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nci maddesnin 16 ncı fıkrası 
hükmü ile .927 sayılı kanun 
hükmü mahfuzdur. 

MADDE 7. — 
A) Bir madenin münferiden 

veya müştereken işletme ve ida
resini eline alan işletme ruhsat
namesi veya imtiyaz sahiple
ri, maden veya ocakların idare
sine ait hususlar ile verilecek 
resmî mukarreratm tebliğ ve 
kabulü için madenin teslimi ta
rihinden itibaren üç ay içinde 
aralarından veya hariçten sala
hiyetli bir mesul müdür tâ
yin ile madenin veya ocakların 
bulunduğu mevki veya kaza ve
ya vilâyet dahilinde bir ika
metgâh göstermeğe mecburdur
lar. 

B) İkametgâh ve mesul 
müdür, hisselerin ekseriye
tini temsil edenler tarafından 
gösterilir; 

C) İşletme ruhsatnamesi ve
ya imtiyaz sahipleri, mesul 
müdürün noterden tasdikli im
zasını ve ikametgâhını gösterir 
bir vesikayı İktisat vekâletine 
göndermeğe mecburdurlar. İn
hilâl vukuunda da bu hüküm 
tatbik olunur. 

İşbu mecburiyetlere on beş 
gün mühletli yapılacak yazılı 
bir ihtara rağmen riayet edil
mezse ilk defasında elli liradan 
iki yüz elli liraya kadar ha
fif para cezası alınır. Teker
rürü halinde imtiyaz veya işlet
me ruhsatnameleri fesih ve iptal 
olunur. 

D) Mesul müdürün maden 
veya ocak nam m a yaptığı mas
rafların ve muzaaf usulü üzere 
tuttuğu hesapların ekalliyetçe 
kabul edilmesi mecburidir. E-
kalliyet ancak madenin idari 
ve fenni muameleleriyle hesap-
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MADDE 8. — Maadin nizam
namesinin 70 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bir madenin işletilmesini te
min için lüzumlu olduğu İktisat 
vekletince tasdik edilen sahipli 
arazi ve binalar 3710 numaralı 
kanunun hükümleri dairesinde 
imtiyaz sahibi nam ve hesabma 
madenin bulunduğu vilâyet ta
rafından menfaati amme Kara-
rı almağa lüzum olmaksızın is
timlâk olunur. Bu arazi millî 
araziden olduğu takdirde İkti
sat vekâletinin teklifi üzerine 
İcra Vekilleri Heyetince mecca
ni olarak madene tahsis olunur. 

MADDE 9. — İmtiyazlı veya 
imal ruhsat tezkereli madenle
rin herhangi bir suretle Devle
te intikal etmiş hisselerinin, 
Devlet iştiraki ile işletilmesin
de menfaat mevcut olmadığı 
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muhakemeleri kanunu hüküm
leri dairesinde icra edilir. Bu 
suretle vuku bulan tebligat iş
letme ruhsatnamesi veya imti
yaz sahiplerinin her birine ay
rı ayrı yapılmış sayılır. 

e) İşletme ruhsatnamesi ve
ya imtiyaz sahipleri madenin 
teslimi tarihinden itibaren üç 
ay içinde bir mesul müdür tâ
yin ile bunun, noterden musad-
dak, imzasını ve ikametgâh n.u 
gösterir bir vesikayı İktisat ve
kâletine göstermeğe mecbur
durlar. 

İnhilâl vukuunda da bu hü
küm tatbik olunur. İşbu mec
buriyetlere on beş gün mühletli 
yapılacak yazılı bir ihtara rağ
men riayet edilmediği takdir 
de imtiyaz veya i le tme ruh
satnameleri fesih ve iptal olu
nur. 

MADDE 8. — Bir madenin 
işletilmesini temin için lüzum
lu olduğu iktisat vekâletince 
tasdik edilen sahipli arazi ve 
binalar 3710 numaralı kanunun 
hükümleri dairesinde imtiyaz 
sahibi nam ve hesabına menfa 
ati âmme kararı almağa lüzum 
olmaksızın madenin bulunduğu 
vilâyet tarafından istimlâk olu
nur. Bu arazi milli araziden 
olduğu takdirde iktisat vekâ
letinin teklifi üzerine İcra Ve
killeri Heyetince meccani ola
rak madene tahsis olunur. 

MADDE 9. — imtiyazlı ma
denlerin herhangi bir suretle 
Devlete intikal etmiş hisseleri
nin, Devlet iştirakile işletil
mesinde menfaat mevcut ol
madığı iktisat vekâletince tes-
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bir kaç murakıp tâyin edebilir. 
E) Mesul müdür tâyini ve 

ikametgâh göstermek husufla
rında hissedarlar ekseriyeti te
min etmedikleri takdirde ikti
sat vekâleti hissedarların gös
terdikleri ikametgâhlarla mesul 
müdürler arasından birini seçe
rek usulüne göre ilân eder. 

Kanun hükümlerine göre İş
letme ruhsatnamesi veya imti
yaz sahiplerine yapılacak her 
türlü tebligat mesul müdüre ve
ya ikametgâhına Hukuk usulü 
muhakemeleri kanunu hüküm
leri dairesinde icra edilir. Bu 
suretle vukubulan tebligat iş
letme ruhsatnamesi veya imti
yaz sahiplerinin her birine ayrı 
ayrı yapılmış sayılır. 

MADDE 8. — Bir madenin 
işletilmesini temin için lüzumla 
olduğu İktisat vekâletince tas
dik edilen sahipli arazi ve bi
nalar 3710 numaralı kanunun 
hükümleri dairesinde imtiyaz 
sahibi nam ve hesabına limm? 
menfaati kararı almağa lüzum 
olmaksızın madenin bulunduğu 
vilâyet tarafından istimlâk olu
nur. Bu arazi millî araziden ol
duğu takdirde İktisat vekâleti
nin teklifi üzerine İcra Vekille
ri Heyetince meccani olarak 
madene tahsis olunur. 

MADDE 9. — Adliye encü
meninin 9 ncu maddesi aynen. 
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müdahalede bulunmaksızın tef
tiş ettirmek için masrafları ken
dilerine ait olmak üzere bir ve 
ya bir kaç murakıp tâyin ede
bilir. 

e) Mesul müdür tâyini ve 
ikametgâh göstermek hususla
rında hissedarlar ekseriyeti te
min etmedikleri takdirde İkti
sat vekâleti, hissedarların gös
terdikleri ikametgâhlarla me
sul müdürler arasından birini 
seçerek usulüne göre ilân eder. 

Kanun hükümlerine göre iş
letme ruhsatnamesi veya imti
yaz sahiplerine yapılacak her 
türlü tebligat mesul müdüre 
veya ikametgâhına Hukuk usu
lü muhakemeleri kanunu hü
kümleri dairesinde icra edilir. 
Bu suretle vukubulan tebligat 
işletme ruhsatnamesi veya imti
yaz sahiplerinin herbirine ayrı 
ayrı yapılmış sayılrr. 

MADDE 8. — Bir madenin 
işletilmesini temin için, lüzum
lu olduğu İktisat vekâletince 
tasdik edilen sahipli arazi ve 
binalar, 3710 sayılı kanun hü
kümleri dairesinde, madenin 
bulnnduğu vilâyet tarafından 
imtiyaz sahibi nam ve hesabı
na istimlâk olunur. Vekâletin 
tasdiki, âmme menfaati kararı 
hükmündedir. 

Bu arazi, millî araziden ise, 
İktisat vekâletinin teklifi üze
rine İcra Vekilleri Heyetince 
parasız olarak madene tahsis 
olunur. 

MADDE 9. — İmtiyazlı ma
denlerin herhangi bir suretle 
Devlete intikal etmiş hisseleri
nin, Devlet iştirakiyle işletil
mesinde menfaat mevcut olma
dığı İktisat vekâletince tesbit 

tk. E. 

MADDE 8. — Bütçe encü
meninin 8 nei maddesi aynen. 

MADDE 9. — Bütçe encü
meninin 9 ncu maddesi aynen. 

Da. B. 

larmı teferruatiyle ve fakat mü
dahalede bulunmaksızın teftiş 
ettirmek için masrafları kendi
lerine ait olmak üzere bir veya 
bir kaç murakıp tâyin edebilir. 

E) Mesul müdür tâyini ve 
ikametgâh göstermek hususla
rında hissedarlar ekseriyeti te
min etmedikleri takdirde İkti
sat vekâleti, hissedarların gös
terdikleri ikametgâhlarla mes
ul müdürler arasından birini se
çerek usulüne göre ilân eder. 

Kanun hükümlerine göre iş
letme ruhsatnamesi veya imti
yaz sahiplerine yapılacak her 
türlü tebligat mesul müdüre ve
ya ikametgâhına Hukuk usulü 
muhakemeleri kanunu hüküm
leri dairesinde ica edilir. 

Bu suretle vukubulan tebli
gat işletme ruhsatnamesi veya 
imtiyaz sahiplerinin her birine 
ayrı ayrı yapılmış sayılrr. 

MADDE 8. — Bir madenin 
işletilmesini temin için, lüzumlu 
olduğu İktisat vekâletince tas
dik edilen ve maden imtiyaz 
sahası hududu içinde bulunan 
sahipli arazi ve binalar, 3710 
sayılı kanun hükümleri daire
sinde, madenin bulunduğu vilâ
yet tarafından imtiyaz sahibi 
nam ve hesabına istimlâk olu
nur. Vekâletin tasdiki; âmme 
menfaati karan hükmündedir. 

Bu arazi millî araziden ise, 
İktisat vekâletinin teklifi üze
rine İcra Vekilleri Heyetince 
parasız olarak madene tahsis 
olunur. 

MADDE 9. — İmtiyazlı ma
denlerin her hangi bir suretle 
Devlete intikal etmiş hisseleri
nin, Devlet iştirakiyle işletilme
sinde menfaat mevcut olduğu 
İktisat vekâletince tesbit edi-
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îktisat vekâletince tesbit edi
lirse bu hisseler diğer hissedar
lara hisseleri ile mütenasiben 
devrolunur. 

Buna mukabil, devredilen 
hisse nisbetindeki imrarattan 
alınacak nispî resmin % 50 sini 
geçmemek üzere İktisat vekâ
leti tarafından tesbit edilecek 
bir meblâğ nispî resim ile bir
likte Hazineye ödenir. 

MADDE 10. — Madenlerde 
imalâttan dolayı vukua gelen 
kazalardan yaralananlara ve 
ölüm halinde bulunanların mi
rasçılarına, kusur şartı aranıl-
nıaksızm tazminat verilir. 

Tazminat miktarı iki tarafın 
intihap edeceği birer ve mahke
menin seçeceği bir kişiden mü
rekkep ehli vukufun vereceği 
raporda tâyin olunur. Dâva, is
çi veya mirasçıları tarafından 
açılabileceği gibi bunlar namı
na İktisat vekâleti tarafından 
da ikame olunabilir. Bu dâva
lar mahkemelerce sair dâvalara 
tercihan süratle fasledilir. 

Kazanın imtiyaz sahibinin ve
ya işletmeyi idare edenlerin, 
alınması lâzımgelen tedbirleri 
ittihaz etmemelerinden ileri 
geldiği Maadin nizamnamesinin 
76 ncı maddesi mucibince icra 
edilen tahkikat ile sabit olduğu 
takdirde tazminattan başka im
tiyaz sahibi beş yüz liradan beş 
bin liraya kadar para cezasına 
mahkûm edilir. 

M 13. 

bit edilirse bu hisseler dıger 
hissedarlara, hisseleri ile, mü 
tenadben devrolunur, 
Bu hisselerin devrine mukabil, 

devredilen hisse nisbetindeki 
imarattan almaoak nispî resmin 
% 50 sini geçmemek üzere İk
tisat vekâleti tarafından tesbit 
edilecek bir meblâğ nispî re 
sim ile birlikte Hazineye öde 
nir. 

MADDE 10. — Madenlerde 
imalâttan ve bilûmum işletme
den dolayı vukua gelen kaza 
lardan yaralananlara, ve ölen
lerin mirasçılarına hata ve kıı 
sur araîiılmaksTzm tazminat ve
rilir. 

Tazminat miktarı iki tarafın 
intihap edeceği birer ve mah
kemenin seçeceği bir kişiden 
mürekkep ehli vukuf raporu 
üzerine mahkemece talîdir olu 
nur. Dâva işçi veya. mirasçı 
lan tarafından açılabileceği gi
bi bunlar namına iktisat vekâ
leti tarafından da ikame oluna
bilir. Bu dâvalar Sulh mahke
melerince sair dâvalara terci 
han rüyet edilir. 
Anca,k vukua gelen kaza tun 

cezai takibatı müştekim olması 
halinde lüzum görülecek ehli 
vukufun yüksek maden mühen
disleri arasından seçilmesi şart
tır. Bu hususta yapılacak taki
bat gayrimevkuf olarak çere 
yan eder. 

Mal. El. 

MADDE 10. — Adliye encü
meninin 10 ncı* maddesi aynen, 
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edilirse bu hisseler diğer hisse
darlara, hisseleriyle mütenasi-
ben devrolunur. 

Bu hisselerin devrine muka
bil, devredilen hisse nisbetin-
deki imrarattan almacak nispî 
resmin % 50 sini geçmemek ü-
zere İktisat vekâleti tarafın
dan tesbit edilecek bir meblâğ 
nispî resim ile birlikte Hazine
ye ödenir. 

MADDE 10. —- Madenlerde 
bilûmum işletmeden dolayı vu
kua gelen kazalardan yarala
nanlara veya ölenlerin mirasçı
larına hata ve kusur aranmak
sızın tazminat verilir. 

Tazminat miktarı iki tarafın 
intihap edeceği birer ve mah
kemenin seçeceği bir kişiden 
mürekkep ehlivukuf raporu 
üzerine mahkemece takdir olu
nur. Dâva, kazadan zarar gö
ren kimse veya ölenin mirasçı
ları tarafından açılabileceği gi
bi bunlar namına, İktisat ve
kâleti tarafından da ikame olu- ı 
nabilir. Bu dâvalar sulh mah- \ 
kemelerince sair dâvalara ter- j 
cihan rüyet edilir. 

Ancak vukua gelen kazanın | 
cezai takibatı müstelzim olma
sı ahlinde lüzum görülecek eh
livukufun yüksek maden mü
hendisleri arasından seçilmesi 
şarttır. Bu hususta yapılacak 
takibat gayrimevkuf olarak ce
reyan eder. 

îk. E. 

MADDE 10. — Madenlerde 
bilûmum işletmeden dolayı vu
kua gelen kazalardan yarala
nanlara veya ölenlerin mirasçı
larına hata ve kusur aranmak
sızın tazminat verilir. 

Tazminat miktarı iki tarafın 
intihap edeceği birer ve mahke
menin seçeceği bir kişiden mü
rekkep ehlivukuf raporu üzeri
ne mahkemece takdir olunur. 
Dâva kazadan zarar gören kim
se veya ölenin mirasçıları ta
rafından açılabileceği gibi ta
lep vukuunda bunlar namına 
İktisat vekâleti tarafından da 
ikame olunabilir. Bu dâvalar 
sulh mahkemelerince sair dâva
lara tercihan rüyet edilir. 

Ancak vukua gelen kazanın 
cezai takibatı müstelzim olması 
halinde lüzum görülecek ehli
vukufun yüksek maden mühen
disleri arasından seçilmesi şart
tır. Bu hususta yapılacak ta
kibat gayrimevkuf olarak cere
yan eder. 

Ehlivukuf raporunun bu adli 
makamlara tevdiinden sonra 
umumî hükümler cari olur. 

( S. Sayısı : 79 a ek) 

Da. B. 
lirse bu hisseler diğer hissedar
lara hisseleriyle mütenasiben 
devrolunur. 

Bu hisselerin devrine mu
kabil, imrar olunan madenden 
devredilen hisse nisbetindeki 
miktarına ait nispî resmin % 
50 sini geçmemek üzere İktisat 
vekâleti tarafından tesbit edi
lecek bir meblâğ nispî resim 
ile birlikte Hazineye ödenir. 

MADDE 10. -— Madenlerde 
bilûmum işletmeden dolayı vu
kua gelen kazalardan yarala
nanlara veya ölenlerin mirasçı 
larma hata ve kusur aramaksı
zın tazminat verilir. 

A) İş başında kazaya uğ
rayarak ölenlerin vârislerine ve 
daimî malûl kalanlara vrilecek 
tazminat, beş yüz liradır. Bu 
tazminat hiç bir hüküm istih
saline lüzum kalmaksın ma
denî inletenler tarafından derha1 

verilir. 
B) Mecruh düşen veya ma

lûl kalanlara verilecek tazmi
natta, tekrar is görebilecek du
rumu kazandıkları tabipleri ta
rafından tasdik edilinciye ka
dar aldıkları, yevmiyelerinin 
tara olarak verilmesidir. Bu da 
her hafta basında madeni işle
tenler tarafından verilir. 

Tazminat miktarına, razı ol-
ımyanlar mahkemeye müraca
atta serbestir. Müracaat vuku
unda mahkeme iki tarafın in
tihap edeceği birer ve mahke
menin seçeceği bir kişiden mü
rekkep vukuf ehli raporu üze
rine tazminat miktarını arttıra
bilir. 

Dâva, kazadan zarar gören 
kimse veya ölenin mirasçıları 
tarafından açılabileceği gibi 
talep vukuunda bunlar namına 
İktisat vekâleti tarafından ika-



fiü. 

MADDE 11. — Kemiyet ve 
keyfiyete ve tabi bulunduğu 
iktisadi ve fenni şartlara na
zaran imtiyaz mevzuu teşkil 
edecek surette imali kabil ol
madığı maadin fen heyeti
nin mazbatasiyle tesbit edilen 
madenler, taharri ruhsatname
sinde gösterilen hudutları ve 
1000 hektarı aşmamak üzere 
müteharriye doğrudan doğruya 
İktisat vekâletince işletme ruh
satnamesi verilir. 

MADDE 12. — Mekşuf ma
denlerden olupta yukarıki mad
de mucibince işletme ruhsatna

mesine tabi tutulan madenlerin 
işletilmesi için keyfiyet Hükü
met merkezinde ve madenin bu
lunduğu vilâyette Resmî Gaze 
teden başka mutat vasıtalarla 
ayda dört defa olmak üzere iki 
kere ilân edilir, Müracaat 
edenler birden ziyade olduğu 
takdirde İktisat vekâletince en 
ziyade ehil olduğuna kanaat 
getirilen talibe işletme ruhsat
namesi verilir. 

Bu gibi madenlerden yalnız 
linyit madenleri ile sıcak ve so
ğuk maden suları için bulun
dukları vilâyet, belediye ve köy 

— 20 
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MADDE 11. — Kemiyet ve 
keyfiyetine ve tabi bulunduğu 
iktisadi ve fenni şartlara naza
ran imtiyaz mevzuu teşkil ede
cek surette imali kabil olma 
dığı Maadin fen heyetinin maz
batasiyle tesbit edilen maden-
ler, taharri ruhsatnamesinde 
gösterilen hudutları ve bin hek
tarı aşmamak üzere taharri 
edene doğrudan doğruya İkti
sat vekâletince işletme ruhsat 
namesi verilir. 

MADDE 12. — Mekşuf ma
denlerden olupta 11 nci madde 
mucibince işletme ruhsatname
sine tâbi tutulan madenlerin 
işletilmesi için keyfiyet resmi 
gazete ile ve madenin bulundu 
ğu vilâyette intişar etmekte 
olan gazeteden başka mutat va
sıtalarla ve on beşer günlük 
fasılalarla dört defa ilân edilir. 
Müracaat edenler birden dyade 
olduğu takdirde İktisat vekâ 
letimv» en iyi işletebileceği ne 
kanaat getiren talibe isletir:e 
ruhsatnamesi verilir. 

Bu gibi madenlerden yalnız 
linyit madenleri île sıcak ve 
soğuk maden suları için bulun 
dukları vilâyet, belediye ve köy 

Mal E. 

MADDE 11. — Adliye encü
meninin 1 i nci maddesi aynen. 

MADDE 12. •-- Adliye encü
meninin 12 nci maddesi aynen. 
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MADDE 11. — Kemiyet ve 
keyfiyetine ve tabi bulunduğu 
iktisadi ve fennî şartlara naza
ran imtiyaz mevzuu teşkil ede
cek surette işlemesi kabil olma
dığı Maadin fen heyetinin maz-
batasiyle tesbit edilen ma
denler için, taharri ruhsatna
mesinde gösterilen huduttan ve 
bin hektarı aşmamak üzere 
taharri edene doğrudan doğru
ya iktisat vekâletince işletme 
ruhsatnamesi verilir. 

MADDE 12. — Adliye encü
meninin 12 nci maddesi aynen. 

— 21 
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MADDE 11. — Bütçe encü
meninin 11 nci maddesi aynen. 

MADDE 12. — Mekşuf ma
denlerden olupta 11 nci madde 
mucibince işletme ruhsatname
sine tabi tutulan madenlerin 
işletilmesi için keyfiyet Resmî 
gazete ile ve madenin bulun
duğu vilâyette intişar etmekte 
olan gazeteden başka mutat 
vasıtalarla ve on beşer günlük 
fasılalarla dört defa ilân edilir. 
Müracaat edenler birden ziya
de olduğu takdirde iktisat ve
kâletince en iyi işletebileceği-
ne kanaat getirilen talibe iş
letme ruhsatnamesi verilir. 

Bu gibi madenlerden yalnız 
linyit madenleriyle sıcak ve so
ğuk maden suları için bulun
dukları vilâyet, belediye ve 

D*. B. 

me olunabilir. 
Bu dâvalar sulh mahkeme 

lerince sair dâvalara tercihaıı 
bakılır. 

Ancak vukua gelen kazanın 
cezai takibatı müstelzira olma
sı halinde lüzum görülecek vu
kuf ehlinin yüksek maden mü
hendisleri arasından seçilmesi 
şarttır. Bu hususta yapılacak 
takibat gayri mevkuf olarak 
cereyan eder. 

Vukuf ehli raporunun adli 
makamlara tevdiinden sonra 
umumî hükümler cari olur. 

MADDE 11. — Bütçe encü
meninin 11 nci maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Mekşuf ma
denlerden olup da mahiyetleri 
itibariyle 11 nci madde muci-, 
bince işletme ruhsatnamesine 
tabi tutulan madenlerin işletil
mesi için keyfiyet resmî gazete 
ile ve madenin bulunduğu vilâ
yette intişar etmekte olan ga
zeteden başka mutat vasıtalarla 
ve on beş günlük ara ile dört 
defa ilân edilir. Müracaat eden
ler, birden ziyade olduğu tak
dirde İktisat vekâletince en iyi 
işletebileceğine kanaat getirilen 
talibe işletme ruhsatnamesi ve
rilir. 

Bu gibi madenlerden yalnız 
linyit madenleriyle sıcak ve 
soğuk maden suları için bu-
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hükmi şahsiyetlerine İktisat ve
kâleti tarafından birinci fıkra 
mucibince vukubulacak müra
caatlar üzerine tercihan veya 
doğrudan doğrunya işletme ruh
satnamesi verilir. 

— 22 ~~ 
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hükmi şahsiyetlerine İktisat ve 
kâleti tarafından birinci f ikri 

mucbince vukubulacak müra 
caatlar üzerine tercihan veya 
doğrudan doğruya işletme ruh
satnamesi verilir, 

Mal. B. 

MADDE 13. — Her işletme 
ruhsatnamesinin mevzuunu an
cak bir cins maden teşkil eder. 
Tabu teşekkülleri itibariyle 
ayrı, ayrı işletilmeleri mümkün 
olmayan madenler ile birlikte 
işletilmeleri fennen ve iktisa-
den lüzumlu görülen madenler 
için bir işletme ruhsatnamesi 
verilebilir. 

MADDE 14. — İşletme ruh
satnamelerinin müddeti 5 sene
den az ve 10 seneden çok ola 
maz. Müddeti biten ruhsatna
meler tecdit edilebilir. 

MADDE 15. — işletme ruh 
satnamesine tabi madenlerin iş
letme şartları İktisat vekâleti 
tarafından tesbit olunur. İşlet
me şartlarının yerine getirilme
sine karşılık olarak'işletme ruh
satnamesi sahiplerinden bu 

MADDE 13. — Her işletme 
ruhsatnamesinin mevzuunu an
cak bir cins maden teşkil eder. 
Tabii teşekkülleri itib^riy-o ay
rı ayrı işletilme''ori mvnkün 
olmryan madenler iîo hiH'k:,; 
işletilmeleri fennen ^r iktifa. 
den lüzumlu görülen vraden'cr 
için bir işletme rub^tmımoKİ 
verilebilir. 

MADDE 14. — işletme ruh
satnamelerinin müddeti boş se
neden az, on seneden çok ola
maz. Müddeti biten ruhsatna 
meler tecdit edilebilir. 

MADDE 15. — İşletme ruh 
satnamesine tabi madenlerim 
işletme şartları İktisat vekâ
leti tarafından tesbit olunur. 
İşletme şartlarının yerine ge
tirilmesine karşılık olarak iş
letme ruhsatnamesi sahiplerin 

MADDE 13 Adliye encu-
meııüruı 13 ucü maddesi aynen. 

'\jjjy~.lj .1-, •-• Adliye oucıı-
:nii.ı "4 :ncü maddesi aynen. 

MADDE ib. ™- Adliye enen 
imi/imin İH uei maddesi aynen. 
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MADDE 13. — Adliye encü
meninin 13 ncü maddesi aynen. 

MADDE 14. — Adliye encü
meninin 14 ncü maddesi aynen. 

MADDE 15. — İşletme ruh
satnamesine tabi madenlerin iş
letme şartları İktisat vekâleti 
tarafından tesbit olunur. İşlet
me şartlarının yerine getiril
mesine karşılık olarak, işlet
me ruhsatnamesi sahiplerinden 

Ik. E. 

köy hükmi şahsiyetlerine İkti
sat vekâleti tarafından birinci 
fıkra mucibince vukubulacak 
müracaatlar üzerine tercihan 
veya doğrudan doğruya işlet
me ruhsatnamesi verilir. 

Hususi idarelere verilecek 
ruhsatnameler vilâyet hududu, 
belediyelere verilecek ruhsatna
meler kaza hududu, köylere ve
rilecek ruhsatnameler de köy 
hududu dahiline maksurdur. 
Şu kadar ki, hususi idare ve 
belediyeler işletecekleri maden
ler bir köy hududu dahilinde 
ise o köye safi hasılattan hisse 
verilir. 

Hususi idare, belediye, ve 
köylerin talebedecekleri işlet
me ruhsatnamelerinin harita 
ve plânlarmı tanzim ve işlerini 
kolaylaştırmak için İktisat ve
kâletince (Mevcut vesaite gö
re) fennî yardımlar yapılır. 

MADDE 13. — Adliye encü
meninin 13 ncü maddesi aynen. 

MADDE 14. — Adliye encü
meninin 14 ncü maddesi aynen 

MADDE 15. — İşletme ruh 
sathamesine tabi madenlerin iş
letme şartları İktisat vekâleti 
tarafından tesbit olunur. İşlet
me şartlarmm yerine getirilme
sine karşılık olarak, işletme 
ruhsatnamesi sahiplerinden îk-
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lunduklan vilâyet ve belediye
lere İktisat vekâleti tarafmdan 
birinci fıkra mucibince vukubu
lacak müracaatlar üzerine ter
cihan veya doğrudan doğruya 
işletme ruhsatnamesi verilir. 

Köy hududu dahilindeki lin
yit madenleri için talip olduk
ları takdirde tercihan veya doğ
rudan doğruya köy hükmi 
şahısları namına işletme ruh
satnamesi verilir. 

Hususi idarelere verilecek 
ruhsatnameler vilâyet hududu, 
belediyelere verilecek ruhsatna
meler kaza hududu dahiline 
maksurdur. 

Hususi idare ve belediyelerle 
köylerin işletecekleri bu maden
lerin harita ve plânlarını tan
zim ve işlerini kolaylaştırmak 
için İktisat vekâletince (Mev
cut vesaite göre) fennî yardım
lar yapılır. 

MADDE 13. — Adliye encü
meninin 13 ncü maddesi ayniy
le kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Adliye encü
meninin 14 ncü maddesi ay
ni vle kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İktisat encü
meninin 15 nci maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 
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şartların ehemmiyetine göre 
beş bin lirayı geçmemek üzere 
miktar ve şekli İktisat vekâle
tince tesbit edilecek teminat 
alınabilir. 

MADDE 16. — İşletme ruh
satnamelerinden 20 lira harç 
alınır. 

MADDE 17. — Ruhsatname 
harçları ve istendiği takdirde 
teminat tebliğ tarihinden iti
baren bir ay içinde verilmez ve
ya ruhsatnamenin istihsaline 
müteallik muamele altı ay ta
kip edilmez ise müracaat hü
kümsüz sayılır. 

MADDE 18. — İşletme ruh
satnamelerinin, İktisat vekâle
tinin muvafakati ile, devri ca
izdir. Devir muamelesi tarafla
rın müraeaatı üzerine takrirle
ri alınarak İktisat vekâleti ta
rafından yapılır. Bu devir mu
amelesinde ruhsatname harcı
nın yansı alınır. Bu gibi işlet
me ruhsatnameli madenler ki
raya verilemez. 

MADDE 19. — İşletme ruh
satnamesi ile istihsal olunacak 
maden cevherlerinin maden ye
rindeki kıymetleri üzerinden 
% 1 den % 5 e kadar nispî re
sim almır. Nispî resim haddi 
madenin cinsine ve iktisadi 
şartlarına göre İktisat vekâle
tince tâyin edilip şartnamesi
ne yazdır. 

Nispî resim vermeden imra-
rat yapanlardan ilk defasında 
nispî resim üç kat olarak istifa, 
tekerrüründe ise işletme ruh
satnameleri iptal ve verilmiş 
ise teminatları irat kaydolunur. 

Ad. K 

den bu şartların ehemmiyetine 
göre beş bin lirayı geçmemek 
üzere miktar ve şekli İktisat 
vekâletince tesbit edilecek te
minat alınabilir. 

MADDE 16. — İşletme ruh
satnamelerinden yirmi lira harç 
alınır. 

MADD E 17. — Ruhsatname 
harçları ve teminatı tebliğ ta
rihinden itibaren bir ay içinde 
verilmez veya ruhsatnamenin 
istihsaline müteallik muamele 
altı ay takip edilmez ise müra
caat hükümsüz sayılır. 

MADDE 18. — İşletme ruhsat
namesine tabi madenler kiraya 
verilemez. 
İşletme ruhsatnamelerinin İk

tisat vekâletinin muvafakatiyle 
başkasına devri caizdir. Devir 
muamelesi, tarafların müraca-
ati üzerine takrirleri alınarak 
İktisat vekâleti tarafından tes
cil edilir. Bu devir muamele
sinde ruhsatname harcmm ya
nsı almır. 

MADDE 19. — İşletme ruh
satnamesi ile istihsal olunacak 
maden cevherlerinin maden ye
rindeki kıymetleri üzerinden % 
1 den % 5e kadar nispî resim 
alınır. Nispî resim haddi ma
denin cinsine ve iktisadi şart
larına göre İktisat vekâletin
ce tâyin edilip şartnamesine 
yazdır. 
Nispî resim vermeden imrarat 

yapanlardan ilk defasında nis
pî resim üç kat olarak almır. 
Tekerrüründe işletme ruhsat
nameleri iptal ve verilmiş ise 
teminatları irat kaydolunur. 
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MADDE 16. — Adliye ecü-
meninin 16 ncı maddesi aynen. 

MADDE 17. — Adliye encü
meninin 17 nci maddesi aynen. 

MADDE 18. — Adliye encü
meninin 18 nci maddesi aynen. 

MADDE 19. — Adliye encü
meninin 19 ncu maddesi aynen. 
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İktisat vekâletince bu şartların 
ehemmiyetine göre miktarı beş 
bin lirayı geçmemek üzere bir 
teminat alınabilir. 

MADDE 16. — Adliye encü
meninin 16 ncı maddesi aynen 

MADDE 17. — Adliye encü
meninin 17 nci maddesi aynen. 

MADDE 18. — Adliye encü
meninin 18 nci maddesi aynen. 

MADDE 19. —- Adliye encü
meninin 19 ncu maddesi aynen. 
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tisat vekâletince şartlarm ehem
miyetine göre miktarı beş bin 
lirayı geçmemek üzere bir te
minat alınabilir. Vilâyet, bele
diye ve köylerden teminat is
tenmez. 

MADDE 16. — Adliye encü
meninin 16 ncı maddesi aynen. 

MADDE 17. — Adliye encü
meninin 17 nci maddesi aynen. 

Da. E. 

MADDE 18. — Adliye encü
meninin 18 nci maddesi aynen. 

MADDE 19. — İşletme ruh
satnamesi ile istihsal olunacak 
maden cevherlerinin maden ye
rindeki kıymetleri üzerinden 
% 1 nispî resim almır. Nis
pî resim haddi madenin cinsi
ne ve iktisadi şartlarına göre 
İktisat vekâletince tâyin edilip 
şartnamesine yazılır. 

Nispî resim vermeden imra-
rat yapanlardan ilk defasında 
nispî resim üç kat olarak alı
nır. Tekerrüründe işletme ruh
satnameleri iptal ve verilmiş 
ise teminatları irat kaydolu
nur. 

.(S. Sayısı : 79 a ek) 

MADDE 16. — Adliye encü 
meninin 16 ncı maddesi ayniy
le kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Adliye encü
meninin 17 nci maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Adliye encü 
meninin 18 nci maddesi ayniyie 
ku lu edilmiştir. 

MADDE 19. — İşletme ruh 
satnamesi ile istihsal olunacak 
maden cevherlerini maden ye
rindeki kıymet üzerinden % 1 
nispî resim almır. Nispî resim 
haddi madenin cinsine ve ikti 
şadı şartlarına göre İktisat ve. 
kâleünce tâyin edilip şartna
mesine yazılır. 

Nispî resim vermeden ma
deni imrar edenlerden ilk de
fasında nispî resim üç kat ola
rak alınır. Tekerrüründe işlet
me ruhsatnameleri iptal ve ve-
rüijuü. ise teminatları irat kay 
dolunur. 
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MADDE 20. — Şartname hü
kümlerinden herahngi birisinin 
on beş gün mühletli yazılı bir 
ihtara rağmen, mücbir sebep
ler olmaksızın, yerine getirilme
mesi halinde işletme ruhsatna
mesi iptal ve alınmış ise temi
nat irat kaydedilir. 

MADDE 21. — işletme ruh
satnamesi sahipleri imalâtı fen
nî ve sıhhi şartlara uygun ola
rak tanzim etmeğe mecburdur
lar. yapılacak olan teftişlerde 
görülecek noksanlar madende 
bu maksatla bulundurulacak 
bir deftere kaydedilir. Bu nok
sanların ikmal edilmediği mü-
taakıp teftişlerde anlaşıldığı 
takdirde işletme ruhsatname sa
hibine on beş gün mühletli bir 
ihtarname tebliğ olunur. Ruh
satname sahibi gene vecibesini 
yapmazsa işletme ruhsatname
si iptal ve alınmış ise teminat 
irad kaydedilir. 

MADDE 22. — İşletme ruh
satnamesi sahipleri yaptıkları 
imalâtı fennî bir surette izah 
eden raporu takvim senesinin 
ilk iki ayı zarfında İktisat ve
kâletine göndermeğe mecbur
dur. Tebliğ edilecek on beş gün 
mühletli bir ihtarnameye rağ
men raporu göndermez veya
hut ruhsat müddeti içinde böy
le bir tebliğin iki defa yaplıma-
sına sebep olursa işletme ruh
satnamesi iptal ve almmış ise 
teminat irad kaydolunur. 

MADDE 23. — Maadin ni
zamnamesinin 51 nci maddesin
deki (her üç ayda bir) ve (maa
din nezareti) tâbirleri (Her ay) 
ye (İktisat vekâleti) suretinde, 
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MADDE 20. — Şartname 
hükümlerinden herhangi biri
sinin on beş gün mühletli yazılı 
bir ihtara rağmen, mücbir se
bepler olmaksızın yerine geti
rilmemeli Iıalinde işletme ruh
satnamesi iptal ve teminat irat 
kaydedilir. 

MADDE 21. — İşletme ruh
satnamesi sahipleri imalâtı fen
nî ve sıhhi şartlara uygun ola
rak tanzim etmeğe mecburdur
lar. Yapılacak olan teftişlerde 
görülecek noksanlar madende 
bu maksatla bulundurulacak 
bir deftere kaydedilir. Bu nok
sanların ikmal edilmediği mÜ-
taakıp teftişlerde anlaşıldığı 
takdirde ruhsatname sahibine 
on beş gün mühletli bir ihtar
name tebliğ olunur. Ruhsatna
me sahibi gene vecibesini ifa 
etmezse işletme ruhsatnamesi 
iptal ve teminat irat kaydedilir. 

MADDE 22. — işletme ruh
satnamesi sahipleri, imalâtı fen
nî bir surette izah eden raporu 
takvim senesinin ilk iki ayı 
zarfında İktisat vekâletine gön
dermeğe mecburdur. Tebliğ edi
lecek iki ay mühletli bir ihtar
nameye rağmen raporu gönder
mez veyahut ruhsat müddeti 
içinde böyle bir tebliğin üç de
fa yapılmasına sebep olursa iş
letme ruhsatnamesi iptal ve te
minat irat kaydolunur. 

MADDE 23. — İhale olunan 
madenlerin resimlerinin tah
sili ve sair muameleleri İkti
sat vekâletine aittir. İşletme 
ruhsatnamesi veya imtiyaz sa-

,(S. Sayısı : 79 a ek) 
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MADDE 20. — Şartname hü 
minilerinden herhangi birisi-
ııin mücbir sebepler olmaksı
zın yerine getirilmemesi halin
de on beş gün mühletli bir ih
tarname tebliğ edildikten son
ra işletme ruhsatnamesi iptal 
ve alınmış ise teminat irat kay
dolunur. 

MADDE 21. — Adliye encü
meninin 2İ nci maddesi aynen. 

MADDE 22. — Adliye encü
meninin 22 nci maddesi aynen. 

MADDE 23 . —Adiye encü
meninin 23 ncü maddesi aynen. 
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MADDE 20. — Şartname hü
kümlerinden herhangi birisinin 
mücbir sebepler olmaksızın ye
rine getirilmemesi halinde teb
liğ edilecek bir ay mühletti 
ihtarnameye rağmen yine şart
nameye riayet edilmezse iş
letme ruhsatnamesi iptal ve 
teminat alınmış ise irad kaydo
lunur. 

MADDE 21. — işletme ruh
satnamesi sahipleri işletmeyi 
fennî ve sıhhi şartlara uygun 
olarak tanzim etmeğe mecbur
durlar. Yapılacak olan teftiş
lerde görülecek noksanlar ma
dende bu maksatlarla bulun
durulacak bir deftere kaydedi
lir. Bu noksanların ikmal edil
mediği mütaakıp teftişlerde an
laşıldığı takdirde ruhsatname 
sahibine bir ay mühletti bir 
ihtarname tebliğ olunur. Ruh
satname sahibi yine vecibesini 
ifa etmezse işletme ruhsatna
mesi iptal ve teminat irat kay
dedilir. 

MADDE 22. — İşletme ruh
satnamesi sahipleri, işletmeyi 
fennî bir surette izah eden ra
poru takvim senesinin ilk iki 
ayı zarfında İktisat vekâletine 
göndermeğe mecburdurlar. Teb
liğ edilecek iki ay müh
letti bir ihtarnameye rağmen 
raporu göndermez veyahut ruh
sat müddeti içinde böyle bir 
tebliğin üç defa yapılmasına se
bep olurlarsa işletme ruhsatna
mesi iptal ve teminat irat kay
dolunur. 

MADDE 23. — İhale olunan 
ve işletme ruhsatnamesi veri
len madenlerin resimlerinin tah
sili ve sair muameleleri İkti
sat vekâletine aittir. İsletme 
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MADDE 20. — Şartname hü
kümlerinden herhangi birisinin 
mücbir sebepler olmaksızın ye
rine getirilmemesi halinde teb
liğ edilecek üç ay mühletti ih
tarnameye rağmen yine şart
nameye riayet edilmez ise iş
letme ruhsatnamesi iptal ve te
minat alınmış ise irat kaydo
lunur. 

MADDE 21. — İşletme ruh
satnamesi sahipleri işletmeyi 
fennî ve sıhhi şartlara uygun 
olarak tanzim etmeye mecbur
durlar. Yapılacak olan teftiş
lerde görülecek noksanlar ma
dende bu maksatlarla bulundu
rulacak bir deftere kaydedilir. 
Bu noksanların ikmal edilmedi
ği mütaakıp teftişlerde anlaşıl
dığı takdirde ruhsatname sahi
bine üç ay mühletti bir ihtar
name tebliğ olunur. 

MADDE 22. — İşletme ruh
satnamesi sahipleri, işletmeyi 
fenni bir surette izah eden ra
poru takvim senesinin ilk iki 
ayı zarfında İktisat vekâletine 
göndermeğe mecburdurlar. Teb
liğ edilecek iki ay mühletti bir 
ihtarnameye rağmen raporu 
göndermez veyahut ruhsat müd
deti içinde böyle bir tebliğin 
üç defa yapılmasına sebep olur
larsa işletme ruhsatnamesi iptal 
ve teminat irat kaydolunabilir. 

MADDE 23. — Bütçe encü
meninin 23 ncü maddesi aynen. 

Da. E. 

MADDE 20. — İktisat encü
meninin 20 nci maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — İktisat encü 
meninin 21 nci maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — İktisat encü
meninin 22 nci maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — İhale olunan 
ve işletme ruhsatnamesi verilen 
madenlerin resimlerinin tahak
kuku ve sair muameleleri İkti
sat vekâletine aittir. İşletme 

( S. Sayısı : 79 a ek ) 



Hü. 

muadd«l 61 nci maddedeki (Ti-
oaret vekâleti) tâbiri de (ikti
sat vekâleti) şeklinde değişti
rilmiştir. 
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hipleri, madenden çıkarılan ve
ya buna müteferri tezgâhlarda 
imal olunan eşyanın cevher, 
miktar, cins ve kıymetini bir 
yevmiye defterine kaydederek 
kendilerine verilecek numune
lere göre her ay onun birer ic
malini İktisat vekâletine ver
meğe ve her senenin birin
ci aymda da geçen sene 
hasılatının defterini vilâyete ita 
etmeğe ve bu hesaplardan ve 
sair ahvalden dolayı valilikçe 
her ne vakit teftiş ve tahkik 
olunmak istenilirse defter üze
rinde doğru hesabmr göster
meğe mecburdurlar. 

Yevmiye ihraç olunacak cev
herin miktarma dair tutulacak 
yevmiye defteri ticari defterle
re uygun ve sahifelerinde sıra 
numaraları konulmuş olacak ve 
vilâyet idare heyetince tetkik 
edilerek kaç sahife olduğu işa
ret olunduktan sonra ilk ve 
son sahifelerî mühürlenecektir. 

(S. Sayısı : 79 a ek) 
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ruhsatnamesi veya imtiyaz sa
hipleri, madenden çıkarılan 
veya buna müteferri tezgâhlar
da imal olunan eşyanın cevher, 
miktar, cins ve kıymetini bir 
yevmiye defterine kaydederek 
kendilerine verilecek numune
lere göre her ay birer icmalini 
İktisat vekâletine ve her sene
min birinci ayında da geçen se
ne hasılatının defterini vilâyete 
vermeğe ve bu hesaplardan v0 

sair hallerden dolayı îktis*ı* 
vekilliğince her ne vakit teftiş 
ve tahkik olunmak istenilirse 
defter üzerinde doğru hesap 
göstermeğe mecburdurlar. 

Hergün çıkarılacak cevherir 
miktarına dair tutulacak yev
miye defterinin sahifelerine sıra 
numaralan konulur ve noter
likçe, yahut vilâyet idare he
yetince kaç sahife olduğu isa 
ret olunmak suretiyle ilk ve 
son sahifeleri mühürlenir. 
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ruhsatnamesi veya imtiyaz sa 
hipleri madenden çıkarılan ve
ya buna müteferri tezgâhlarda 
imal olunan eşyanın cevher, 
miktar, cins ve kıymetini bir 
yevmiye defterine kaydederek 
kendilerine verilecek numune
lere göre her ay birer icmalini 
İktisat vekâletine ve her sene
nin. birinci ayında da geçen se
ne hasılatının defterini vilâye
te vermeğe ve bu hesaplardan 
ve sair hallerden dolayı İktisat 
vekilliğince her ne vakit teftiş 
ve tahkik olunmak istenilirse 
defter üzerinde doğru hesap 
göstermeğe mecburdurlar. 
Hergün çıkarılacak cevherin 

miktarına dair tutulacak yev
miye defterinin sayfalarına 
sıra numaraları konulur ve no
terlikçe, yahut vilâyet idare 
heyetince kaç sayfa olduğu 
işaret olunmak suretiyle ilk ve 
son sayfaları mühürlenir. 

MADDE 24. — Asli ve sathi 
madenlerin işletilmesi 60 sene 
müddetle ihale olunur. Krom, 
zımpara gibi damar halinde ol
mayıp yığm halinde bulunan 
madenlerde bu müddet kırk 
yıldan az olmamak üzere İkti
sat vekâletince takdir edilir. 
Madenler üzerindeki haklar 

İcra Vekilleri Heyetinin izni 
ile başkasına devredilebilir. Mi
ras yoluyla da bu haklar el de
ğiştirebilir. 
Devir suretiyle el değiştirme

leri ilgililerin huzurunda ma
den idaresince hususi deftere 
kaydedilmek suretiyle yapılır. 
Bu el değiştirmeler madenler 
hakkındaki hükümlerin yürü
mesini geciktiremez. 

(S. Sayısı : 79 a ek ) 
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MADDE 24. — Maadin ni
zamnamesinin 6, 7,18, 29, 51, 52. 
54, 55, 56, 61, 67, 68 69, 71, 73, 
75, 76, 82 nci maddeleriyle bu 
kanunun 3 ncü maddesinin b 
ve c bendleri ve 5, 8, 10 ncu 
maddeleri hükümleri işletme 
ruhsatnameleri hakkmda da tat
bik olunur. 

MADDE 25. — 792 ve 927 
numaralı kanunların hüküm
leri mahfuzdur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu 
kanunun neşrinden evvel Taşo-
cakları nizamnamesine tevfikan 
verilmiş olan mağnezit, amyant, 
çimento ve asfalt ruhsatname
lerinden mütevellit haklar mah
fuzdur. Şu kadar ki; bunlar iş
letme bakımından bu kanunun 
işletme ruhsatnameleri hakkın
daki hükümlerine tabidirler. 

MADDE 26. — Maadin ni
zamnamesinin 3 ncü maddesiyle 
87, 97 nci maddelerini muhtevi 
dokuzuncu faslı ve 608 numa
ralı kanunun 5 nci maddesi ve 
3504 numaralı kanun mülgadır. 

MADDE 27. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

Ad. E. 

MADDE 24. — Maadin ni
zamnamesinin 6, 7, 18, 29, 52, 
54, 55, 56, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 
76, 82 nci maddeleri ile bu ka
nunun 3 ncü maddesinin b ve c 
bentleri ve 5, 8, 10 ncu madde
leri hükümleri işletme ruhsat
nameleri hakkmda da tatbik 
olunur. 

MADDE 25. — Maadin ni
zamnamesinin 1, 2, 3, 4, 31, 32, 
41, 45, 51, 61, 70 nci maddele
riyle 87 - 97 nci maddelerini 
ihtiva eden 9 ncu faslı ve 608 
numaralı kanunun 5 nci mad
desi ve 3504 numaralı kanun 
mülgadır. 792 ve 927 numaralı 
kanunların hükümleri mahfuz
dur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu 
kanunun neşrinden evvel Taşo-
cakları nizamnamesine tevfikan 
verilmiş olan manyezit, amyant, 
çimento, ve asfalt ruhsatna
melerinden mütevellit haklar 
mahfuzdur. Şu kadar ki, bunlar 
işletme bakımından bu kanu
nun işletme ruhsatnameleri 
hakkındaki hükümlerine tabi
dirler. 

MADDE 26. — Bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

Mal. B. 

MADDE 24. — Adliye encü
meninin 24 ncü maddesi aynen. 

MADDE 25. — Adliye encü
meninin 25 nci maddesi aynen. 

MADDE 26. — Adliye encü
meninin 26 nci maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 79 a ek ) 
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MADDE 24. — Maadin ni 
zamnamesinin 6, 7, 18, 29, 52, 
54, 55, 56, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 
76, 82 ve 99 ncu maddeleriyle 
bu kanunun üçüncü maddesinin 
(b) ve (c) bendleri ve 6, 9 *"> 
11 nci maddeleri hükümleri iş
letme ruhsatnameleri hakkın 
da da tatbik olunur. 

MADDE 25. — Maadin ni
zamnamesinin 1, 2, 3, 4, 31, 32, 
41, 45, 51, 61 ve 70 nci maddele 
riyle 87 - 97 nci maddelerini 
ihtiva eden 9 ncu faslı ve 12 
nisan 1341 tarih ve 608 numa 
i alı kanunun 5 nci maddesi ve 
27 . V I . 1938 tarih ve 3504 nu
maralı kanun mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE — Ad 
liye encümeninin muvakkat 
maddesi aynen. 

MADDE 26. — Bu kanuı> 
neşri tarihinden itibaren mer'î 
<Lı. 

- 3 1 -
tk. E. 

MADDE 24. — Bütçe encü
meninin 24 ncü maddesi aynen. 

MADDE 25. — Bütçe encü
meninin 25 nci maddesi aynen. 

MADDE 26. — Bütçe encü
meninin 26 nci maddesi aynen. 

Da. E. 

MADDE 25.— Bütçe encüme
ninin 24 ncü maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Maden nizam
namesinin 2, 3, 4, 5, 31, 32, 41, 
45, 51, 61, ve 70 nci maddele
riyle 87, 97 nci maddelerini ih
tiva eden 9 ncu fasılla ve 12 
nisan 1341 tarihli ve 608 numa
ralı ve 27 . VI . 1938 tarih ve 
3504 sayılı kanunlar kaldırıl
mıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Ad
liye encümeninin muvakkat 
maddesi ayniyle. 

MADDE 27. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren yürürlü
ğe girer. 

.(S. Sayısı : 79 a ek) 
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MADDE 28. — Bu kanunun 
bükümlerini tatbika îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

29. VII. 1940 
Bş. V. 

Dr. B. Saydam 
M. M. V. 
S. Ankan 

Ha.V. 
§. Saraçoğlu 

Mî. V. 
Yücel 
îk. V. 

G. t V. 
Er. Karadeniz 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Na. V. 
A. F .Cebesoy 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alata§ 

Zr. V. 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

Ad. E. 

MADDE 27. — Bu kanunun 
hükümlerini tatbika îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Mal. E. 

MADDE 27. — Adliye encü
meninin 27 nci maddesi aynen. 
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B. E. 

MADDE 27. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya tcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

— 33 — 
îk. E. 

MADDE 27. — Bütçe encü
meninin 27 nci maddesi aynen. 

Da. E. 

MADDE 28. — Bu kanun hü
kümlerini yürütmeğe tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

• • • - »e-<ı 

(S. Sayısı : 79 a ek) 





S.Sayısı : | |4 
1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire 
bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası (1/786) 

T. C. 
Başvekâlet 28. III. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1224 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişildik yapılması hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26 . I I I . 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Bazı dairelerin muhtelif senelere ait olarak tahakkuk eden tahsisatsız borçlarının tediyesini te
min etmek üzere bağlı kanun lâyihası tanzim ve takdim olunmuştur. 

2.IV .1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Heisliğine 

Dahiliye, Adliye vekâletleri bütçelerinin bazı tertiplerine ceman 22 000 liranın ilâvesine ve 
Düyunu umumiye ve Ziraat vekâleti bütçelerinde 99 559 liralık münakale yapılmasına dair Maliye 
vekilliğinden yazılan 2 . IV . 1942 tarihli ve 1113/117/1452 sayılı tezkere sureti ilişiği cetvel ile 
birlikte sunulmuştur. 

Bu cetvelin, 28 . I I I . 1942 tarihli ve 6/1223 sayılı tezkere ile takdim edilmiş olan kanun lâ
yihasına bağlı cetvellerle birleştirilmek üzere Yüksek huzurlarına arzı îera Vekilleri Heyetinin 
2 . I V . 1942 tarihli toplantısında kabul edilmiş olduğundan icabının yapılmasına yüksek müsaa
delerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

T. C. 
Başvekalet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1312 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 15 t jy _ ıy&z 
Mazbata No. 75 
Esas No. 1/786 

Yüksek Reisliğe 

1941 malî yılı muvazenei urnumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 
hakkında 28 . 111 . 1942 tarih ve 6/1224 sayılı 
Başvekâlet tezkeresiyle birlikte encümenimize 
tevdi buyurulan kanun lâyihası Maliye vekili 
Fuad Ağralı ve alâkalı dairelerin salahiyetli 
memurları hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Bazı dairelerin 1928 - 1940 senelerine ait ola
rak tahakkuk eden karşılıksız borçlarının tedi
yesi için 1941 malî yılı bütçesinin muhtelif 
masraf tertipleri arasında 347 149 liralık müna
kale yapılması ve 30 173 liranın da yeniden 
açılacak tertiplere naklen fevkalâde tahsisat 
konulmasını tazammun eden işbu lâyiha hak
kında yapılan konuşmalarda: 

Münakale teklifinin yalnız tekaüt ikramiye
leri, hayvan itlafı tazminatları ve açık maaş
ları gibi kaçınılması imkânsız hallerden doğ
ma masrafları karşılamak üzere yapıldığını ve 
kanun ile esasen önüne geçilmiş olan tahsisat-
sız taahhüdata tesadüf edilmemekte olduğu ve 
Yüksek Meclisçe verilmiş olan direktife tevfikan 
seneden seneye bu gibi borçların hudusuna 
meydan vermemek için âzami itina gösterildiği 
verilen izahlardan anlaşılmış ve lâyiha eneü-
a it ne e kabule şayan görülmüştür. 

Başvekâletin 2 . IV . 1942 tarih ve ti/1312 

,sayılı tezkeresiyle diğer ıııüııakale lâyihasına 
eklenin ek ü/ere gönderilmiş olan munzam müna
kale cetvelinin tahsisatsız borçları ihtiva eden 
kısım alâkası itibariyle bu lâyihaya alırı
nı r; ve bu «liretle yeniden hazırlanan lâyiha 
I mumu Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yük
sek i'eisliğe sunulmuştur. 

Bütçe En. Rs. lis .V . M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/. Eker T. Coskan H. Kitabcı 

Kâtip 
istanbul Antalya 

F .Öynıen Nurullah Esad Sümer 
Bolu Bursa 

Dr. Zihni Ülgen Nevzad Ayaş 
Diyarbakır Elâzığ Giresun 

Hüstü Bekit M. F, Altay M. Akkaya 
Gümüşane İsparta 
D. Sakarya Mükerrem Karaağaç 

İsparta İstanbul Kırklareli 
li. Ünlü II. Ülkmen B. Denker 
Kütahya Mardin Ordu 

A. Tiridoglu R. Erten II. Yalman 
Samsun Seyhan Sivas 

M. Ali Yörüker S. Çam Remzi Çiner 
Tokad Yozgad 

II. N. Kîşmir A. Sungur 

( S. Sayısı : 114 ) 
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HÜKÜMETtN TEKLlFÎ 

1941 mail yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1941 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik bir 
sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasmda (347 
194) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1941 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dâhil bazı daire bütçelerinin ilişik iki 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden (30 173) li
ra tenzil edilerek yeniden açılan üç sayılı cet
velde yazılı tertiplere fevkalâde tahsisat olarak 
konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

26. III. 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. 

Fayık Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü- V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

T. V. 
M. ökmen 

Ma. V. 
F. AğraU 

Îk. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2. — 1941 malî yılı muvazenei umu
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yaılı tertiplerinden (95 193) 
lira tenzil edilerek yeniden açılan (3) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplere fevkalâde tahsisat ola
rak konulmuştur. 

MADDE 3. — 
itibaren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4. — Bu kanunun 
raya Maliye vekili memurdur. 

hükümlerini ic-

( S. Sayısı : 114) 
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Hükümetin teklifine bağlı 

[1] NUMARALI CETVEL 

Tenzil Zam 
P. M. Muhassasatın nev'i edilen edilen 

MALİYE VEKÂLETİ 

286 1928 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 339 077 

DÜYUNU UMUMÎYE 

302 2 25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatı 339 077 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

368 4 3944 sayılı Teşkilât kanununun 8 nci maddesi mucibince verilecek 
yem bedeli 348 

373 Nakliyat 
379 1933 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 

Yekûn 

7 724 

— 
347 149 

8 072 
— _ = - - : • 

347 149 

[2] NUMARALI CETVEL 

DEVLET ŞÛRASI 

95 Daimî memuriyet harcırahı 149 

100 2 Kararlar mecmuası tabı ve neşir masrafı 100 

DÜYUNU UMUMİYE 

302 2 25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatı 8 592 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

479 1 îaşe bedeli 11 761 

( S. Sayısı : 114 ) 
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Muhassasatm nev'i 
Tenzil Zam 
edilen edilen 

NAFIA VEKÂLETİ 

748 Ecnebi mütehassıs, mühendis ve tercümanları ücret ve harcırahları 2 360 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

7 Telsiz, elektrik ve seyre ait işler 7 211 

YEKÛN 30 173 

F. M. 

[3] NUMAEALI CETVEL 

Muhassasatm nev'i 

DEVLET ŞÛRASI 

103 1927 - 1929 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

422 1939 - 1940 yılları karşılıksız tekaüt ikramiyesi 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

495 1933 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 

NAFİA VEKÂLETİ 

772 1936 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

1934 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 

Zam 
edilen 

294 

8 592 

YEKÛN 

11 761 

2 360 

7 211 

30 173 

( S. Sayısı : 114) 
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Bütçe encümeninin değiştirişine bağh 

CETVEL - 1 

Tenzil Zam 
F. M. Muhassasatın nev'i edilen edilen 

MALÎYE VEKÂLETÎ 

286 1928 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 339 071 

DÜYUNU UMUMÎYE 

302 2 25 milyon sterlinklik kredinin faiz ve itfa mürettebatı 339 077 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. 

368 4 3944 sayılı Teşkilât kanununun 8 nci maddesi mucibince verilecek 
yem bedeli 348 

373 Nakliyat 7 724 

379 1933 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 8 072 

YEKÛN 347 149 347 149 

( S. Sayısı : 114 ) 



CETVEL - 2 

P. M. Muhassasatm nev'i Lira 

DEVLET ŞÛRASI 

95 Daimî memuriyet harcırahı 149 

100 2 Kararlar mecmuası tabı ve neşir masrafı 100 

DÜYUNU UMUMİYE 

302 2 25 milyon sterlinklik kredinin faiz ve itfa mürettebatı 8 592 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

479 1 iaşe bedeli 11 761 

NAFİA VEKÂLETİ 

737 2 3888 sayılı kanunun 5 nci maddesi mucibince verilecek kurs yevmiyesi 38 432 

748 Ecnebi mütehassıs, mühendis ve tercümanları ücret ve harcırahları 22 389 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

916 3 Zirai kurslar ve köy eğitmenleri ve su işleri ve seyyar arteziyen 
teşkilâtı malzeme ve umumî masrafları 559 

924 3 Muvakkat memuriyet harcırahı 1 000 

926 2342 numaralı kanun mucibince hayvan sağlığı memurlarına veri
lecek yem bedeli 4 000 

927 3 Koyun ve kürk hayvanları damızlıkları mubayaa bedelleriyle nu
mune ağılları 1 000 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

1055 7 Telsiz, elektrik ve seyre ait işler 7 211 

YEKÛN 95 193 
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CETVEL - 3 

Muhassasatın nev'i 

DEVLET ŞÛRASI 

103 1927 - 1929 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 

Zam 
edilen 

249 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

422 1939 -1940 malî yılları karşılıksız tekaüt ikramiyesi 8 592 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

495 1933 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 

NAFİA VEKÂLETİ 

772 1936 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 

11 761 

60 82! 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

947 1935 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 6 559 

107E 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

1934 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksın borçlar 

YEKÛN 

7 211 

95 193 

•?-»->;« 
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S. Sayısı: S15 
1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire 
bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 1 785 sayılı 
kanun lâyihasiyle İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
2/54, Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılı bütçesinde 
münakale yapılmasına dair 2/55, Riayseti Cumhur 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 2/56, 
Divanı muhasebat 1941 malî yılı bütçesin Je değişiklik 
yapılmasına dair 2/57, Divanı muhasebat 1941 malî 
yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 2/58 ve 
Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılı bütçesinde değişik
lik yapılması hakkında 2/59 sayılı kanun teklifleri ve 

Bütçe encümeni mazbatası 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/785) 

T. G. 
Başvekâlet 28 . III . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1223 

Büyük Millet Meçlisi Yüksek Reisliğine 

1941 malî yıh muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması lıak-
kmda Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26 . ITT . 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam. 

Esbabı mucibe 

F. M. Lira İzahat 

Başvekâlet 
63 6 000 Bilfiil 30 sene hizmet edenlerden tekaüt edilenlerin ikramiyeleri karşılanacaktır. 
73 500) Bu tertiplere mevzu I.-IIISİSMI.IR sene sonuna kadar ihtiynea tekabül etmiyeeeği 
74 600 [

r anlaşılmıştır. 
82 2 600J 



fe*, M, Lira îzahat 

Devlet şûrası 
91 2 300 Bütçe ile verilen tahsisat bu seneki soğukların şiddeti dolayısiyle kâfi gelme

miştir. 

Matbuat unlum müdürlüğü 
115 2 000 Operatörleri filim çekmek maksadiyle memleketin muhtelif yerlerinde yaptıkları 

seyahatler ve alman fil imlerin îstanbuldaki filim müesseselerinde seslendiril-
mesi mecburiyeti dolayısiyle muvakkat memuriyet harcırahı tertibine mevzii 
tahsisatın kâfi gelmiyeeeği anlaşılmıştır. 

118 2 500 Nakil vasıtaları kadrosuna ilk defa dahil olan kaptıkaçtının icabı hale göre 
tanzim kılman sefer adedine ve mevcut motosikletin de gece seferleri yapmasına 
binaen işletme tahsisatı sene sonuna kadar ihtiyaca tekabül etmiyecektir, 

123 3 13 380 Eğitçi, öğretici ve dahili propagandayı temin edici memleket aktüalitesini 
tesbit eden filimler hazırlandırılarak memleketin muhtelif köşelerinde göste
rilmesine başlanmış; bu itibarla malzeme ihtiyacı hâsıl olduğu gibi teşkilâta 
filim operatörleri, montaj ve laboratuvar işlerinde yetişmiş elemanlar alınması 
na ihtiyaç görülmüş ve alman filimlerin de İstanbul filim müesseselerinde ses 
lendirilnıesi mecburiyeti dola\ isiyle ihtiyar olunan ve olunacak masraflar ila
veten bir miktar tahsisat talebedilmesini lüzumlu kılmıştır. 

İstatistik umu i ıı müdürlüğü 
141 2 800 Kışın fazlalığı dolayısiyle fa/. I a 'kömür istihlâk edileceği aıdu-Hilnuştıı-. 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü 
165 100] 
.166 1 200| 
167 1001 Bu tertiplere mevzu tahsisat se.ııe .sununa kadar ihtiyaca tekabül etmiyecektir. 
170 1 300| 
171 150J 
173 200 Teknik zaruretler dolayısiyle nakil ve tahvili yapılan memurlarla hareırah-

ları karşılanacaktır. 
175 150 Bu tertibe mevzu tahsisatın sene sonuıuı kadar kifayet etmiyeeejji anlaşıl

mıştır. 
180 300 Tabettirilen bülüten ücreti karşılanacaktır. 
184 3 I 500 Bazı mühim ve zaruri ihtiyaç hırı karşılamak üzere bu miktar tahtsisata ih

tiyaç hâsıl olmuştur. 

Diyanet işleri reisliği , 
191 3 000 Bilfiil 30 sene hizmet edenlerden tekaüt edilenlerin ikramiyeleri tediye edile 

çektir. 

Maliye vekaleti 
İMM 8 000 Bilfiil 30 sene ve daha ziyade hizmeti olanlardan tekaütlüklerini talebedenle 

rin fazlalığı dolayısiyle bütçeye mevzu tahsisatla münakale İle İlâve edilen tah
sisat tahakkuk eden ikramiyeleri karşılamağa kâfi geliniyeecktir. 

219 1 000 Merkez daireleri için alınacak iyi su bedelleri ve diğer müteferrik ihtiyaçlar 
karşılanacaktır. 

222 1 14 000 Bu sene kışın uzun sürmesi ve şiddetli olması dolayısiyle mevcut tahsisat ih
tiyaca kâfi gelmiyecektir. 
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226 
228 
228 
229 

245 

246 

261 
263 

2 
3 

1 

1 

5 000) 
15 000) 
5 000) 
3 400 

65 000 

50 000 

50 000 
20 000 

Hayvanlar vergisi yoklamasına ve vergi kanunların tatbiki için gönderilecek 
memurlarla teftiş için gönderilecek defterdar malmüdürü ve kontrol memurla
rının harcırah ve yol masrafları için bütçeye mevzu tahsisat kâfi gelmiyecektir. 
Posta ve telgraf idarelerinde gönderilmiş ve gönderilecek faturalar bedellerini 
tamamen karşılamıyaeaktır. 
Balıkesir Hükümet konağı ittihaz edilen binanın istimlâk muamelesi yapı
lacaktır. 
Tesbit ve tevzi komisyonları ücret ve masrafları mevcut tahsisatla sene sonuna 
kadar idare edilemiyecektir. 
Anadolu ajansına bu miktar fazla yardım yapılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 
Ahvali hazıra dolayısiyle yiyecek; yakacak ve giyecek fiyatlarının artmış ol
masından bu tertibe zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

285 90 000 Amortisman sandığı tarafmddan yeniden ihraç edilecek tasarruf bonolarının 
satış ve tediye komisyonları ile tabı masrafları- karşılanacaktır. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
315 174) 4178 sayılı kanun mucibince verilmesi icabeden ve tertiplerindeki tahsisat ba-
318 2 1 133) kiyeleriyle karşılanmasına imkân bulunamıyan fevkalâde zamların tediyesi-

temin edilecektir. 
330 2 500) Bu tertiplere evvelki münakale suretiyle ilâve edilen tahsisattan pekaz kal-
331 500) mistir. Eldeki tahsisatın sene sonuna kadar münhallere tâyinleri zaruri bulunan 

tâlim maksadiyle askere alınan memurların yerlerine başka mahalden gönderi
len ve gönderilecek olanların harcırah ve yevmiyelerini karşılamak üzere tekrar 
zam yapmak zarureti hâsıl olmuştur. 

343 115) Tertiplerindeki tahsisat sene sonuna kadar ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anla-
353 200) silmiştir. 
377 1 635 Muhafaza teşkilâtının 1940 senesi maaş tertibinden tahakkuk eden borcun karşı

lığının; 1941 senesi maaşatı umumiye tertibine mevzu tahsisat, maaş ve fevka
lâde zamları karşılamağa kâfi gelmiyeceği cihetle Muvazenei umumiye kanu
nunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası mucibince teminine imkân görüleme
miştir. 

Dahiliye vekâleti 
387 29 362 Bilfiil 30 sene hizmet edenlerden tekaüt edilenlerin ikramiyeleri karşılana

caktır. 
395 1 1 000 Benzin fiyatlarının artması dolayısiyle bu tertibe mevzu tahsisat ihtiyaca kâ

fi gelmemiştir. 

Emniyet umum müdürlüğü 
438 2 500 Fevkalâde ahval dolayısiyle emniyet ve asayiş bakımından ehemmiyeti haiz 

vilâyetler kadrosuna memur ilâvesi suretiyle nakil ve tahvil yapılan memur
ların harcırahları karşılanacaktır. 

Jandarma genel komutanlığı 
464 5 000 Jandarma subay okulunda yeniden iki-kısım olarak açılan sınıfa gelen su

bayların mesken tazminatları karşılanacaktır. 
468 l 500) Benzin ve yedek parça fiyatlarının artması dolayısiyle bu tertiplere mevzu 
468 2 200) tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

( S. Sayısı: 115 ) 
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J-7! 4 000 Melbusat, teçhizat ve muvi;ıbiye gibi levazıma! için gazetelerle yapı lan ilân
la r ın hemen bir çok alında ra. lalip mkmamasına ve bu suretle gazeteleri*" 
al ımlar için müteaddi t i lâ" y;i|(i!iıı;ısi/n.|,';ıı, j a n d a r m a daireler ine çekilecek 
bayraklar ı temin zaruretim.b-u dolavı z;ım yapılmasına mecburiyet hasıl ol-
muştur . 

-I"'-' 2 •"> 000 Millî Müdafaa emrine verilen j anda rma okul ve alayları yer ine yeniden 
te.şkil edilen kindarımı birliklerinin defter ve matbu evrak ihtiyaçları karşı
lanacaktır . 

474 20 000 Vaziyeti hazıra icabı tekmil j andarma birl iklerinin durumlar ı seferberlik 
işlerini tefti i? ve gözden geçiri i mesi zarurol ine .binaen evvelki senelere ıı.ı-
zaran daha şümullü tetkik g"zisi s ap ı lmak tad ı r . 

170 2 000 Ankara, İzmir ve İs tanbul vilâyet merkezlerinde jandarmaca yapılan I eski 
bit için tesis edilen, telefonların masrafları karşıl ığıdır . 

482 60 000 Şimdiye k a d a r kazandan iaşe edilen toplu birliklerin erzakları, müfaalıhifle 
rinee naklettiri l irken son zamanlarda, un, arpa, buğday ve saire gibi erzak 

•* ' Toprak mahsulleri ofisince- uzak: ambar la rdan verilmekle ve bunların merkeze 
nakilleri için yapılan sarfiyat bu tert ipten ödenmektedir. 

486 1 2 500) Bütçe ile verilen tahsisatın ihtiyaca, kâfi gelmiyeceği tahakkuk etmiştir 
486 2 4 000) 
487 1 000 Teverrünı başlangıcı göstermelerine binaen sanafÖryomJarda tedavilerine etıbba

ca kat î lüzum gösterilen subay ve arlerin tedavi masrafları karşı lanacaktır 

Har ic iye vekâleti 

503 1 080 Bu tertibe mevzu tahsisat bilfiil 30 sene hizmet edenlerden tekaüt edilenlerle 
vefat edenlerin ailelerine verilmesi icabeden ikramiyelere kâfi gelmiyeeektir. 

506 1 000 Har iç ten merkeze getirilen memurlar ın mesken tazminatlar ı tediye edilecek 
tir. 

18 000) Hariç le muhabera t ın eskisine nazaran çok fazlalaşması ve bunun tahdidine ah 
1 000) vali hazıra dolayısiyle imkân bulunamamasına binaen bu tert iplere zam yapıl 

700) masına zaruret hâsıl olmuştur . 
500) Ahval i hazıra dolayrsiyle tekmil irsalât ve lediyatın telgrafla yapılnıasımlan 

10 000) dolayı bütçeye mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 
500 Benzin ve yağ fiyatlarının ar tmasından dolayı bütçe ile verilen fahsisal yetiş

memiştir . 
23 000) Büyük elçilikler arasında yapı lan nakil ve tahvillerin yüksek yol masrafları 
20 000) ödenmesini istilzam et t iğinden vaziyet dolay isiyle bü tün resmî muhaberat m kıı 

r iye vasıtasiyle gönderilmesinden dolayı bu tert iplere mevzu tahsisatın sene. 
sonuna kadar ihtiyaca kâfi gelmediği anlaşılırı ıştır. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
533 3 000 İkramiye a lmak hakkını haiz kimselere tediye yapı lacakl ı r 
544 1 750 Bu sene kısın erken başlaması ve şiddetli devanı etmesi yüzünden bütçeye 

mevzu tahsisat tamamen saH'cdİlmişl îr. Mülhakat tan tevali etlen lalepler 
karş ı lanacakt ı r . 

Adliye vekâleti 
590 12 000 Ankara mahkemeler inde s t a j görmek için fayın edilen hâkim namzetlerinin 

mesken tazmina t la r ın ı karş ı lamak üzere- bu miktar ın ilâvesine lüzum gö
rü lmüş tü r . 

( S. Sayısı 115 ) 
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1 000) Vekâlet ve temyiz mahkemesi binalarının tenvir masraflarının bütçeye mevzu 
500) tahsisatla idaresi kabil olmaması ve kışın şiddetli ve erken başlaması ve kırta-
800) siye fiyatlarının artması hasebiyle bu tertiplere zam yapılmasına mecburiyet 

1 600 hâsıl olmuştur. 
1 600 Vekâlet ve temyiz mahkemeleri binalarının su bedelleri; bu tertipten muba

yaa olunan ve bedelleri ar tan temizlik malzemesi 250 liraya kadar yapılan 
tamirat için bütçeye konulan tahsisat kâfi gelmiyecektir. 

2 000 Bu sene kışın şiddetli olmasından dolayı bütçeye mevzu tahsisatla ilâve edi
len tahsisat tamamen sarfedilmiş olduğundan bu tahsisatla sene sonuna ka
dar vukubulacak ihtiyaçlar karşılanacaktır. 

3 000 tcra Vekilleri Heyeti kararı mucibince istanbul adliyesinin posta; telgraf 
binasında işgal ettiği yerlere mukabil posta teşkilâtı için hariçten isticar 
olunan binaların icarlarına tediye edilecektir. 

25 000 Bu tertibe mevzu tahsisatla 4148 ve 4190 sayılı kanunlarla ilâve edilen tahsi
satın malî yıl sonuna kadar kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

2 000) Bu tertiplere mevzii tahsisatın da sene sonuna kadar ihtiyaca tekabül etmiyece-
8 000) ği anlaşılmıştır. 

Maarif vekâleti 
11 400 Bütçeye mevzu tahsisatla ilâve edilen tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş olmasından 

daha bu miktara lüzum görülmüştür. 
500) Bu tertip bütçe ile verilen tahsisatın sene içinde yeniden kurulan merkez dai~ 
350) releri ihtiyacını karşılamıyaeağı anlaşılmasından zam yapılması zaruri görül-
500) müştür. 
500) 

1 200 Otomobil malzemesiyle benzin fiyatlarının yükselmesinden tertibhıdeki tahsi
sat kâfi gelmemiştir. 

6 000 Bütçe ile verilen ve münakale suretiyle, ilâve edilen tahsisat tamamen sarfedil
miş olduğundan sene sonuna kadar vuku bulacak ihtiyaçlar karşılanacaktır. 

3 000 Merkez teşkilâtı genişlemiş olmakla beraber 5 - 6 binaya yerleşmiş bulunmak
tadır. Bu sebeple bütçeye mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemektedir. 

1 000 Bu tertibe mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmiyecektir. 
2 000 Bütçe ile verilen tahsisat tamamen sarfedilmiştir. Telif hakkı olarak tahak

kuk eden ve edecek olan istihkaklar tediye edilecektir. 
1 500 Bu tertibe mevzu tahsisatın ihtiyaca tekabül etnıiyeceği anlaşılmıştır. 

100 000 Bu tertibe konulan tahsisat enstitülere alman 3 000 talebenin kânunuevvel -
şubat aylarına ait ihtiyaçlarını karşılamıştır. Malî yıl sonuna kadar masraf
ları ve eşya ve erzak fiyatlarında hâsıl olan tereffüleri karşılamak üzere dah.ı 
bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

10 000) Nehari okullarla öğretmen okulları talebelerinin mahrukat, iaşe ve buna mii-
10 000) teferri masrafları için bütçeye konulan tahsisatın iaşe fiyatlarının çok artmış 

olmasından sene sonuna k-ıdar kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 
8 000 Pansiyonlarda bulunan memur çocuklarına yapılan tenzilât karşılığı olarak 

bütçeye konulan tahsisatın kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

Nafia vekâleti 
174 4178 sayılı kanun mucibince verilmesi icabeden fevkalâde zam karşılanacaktır. 

( S. Sayısı : 115 ) 
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728 1 800 Bütçe ile verilen tahsisatın İni sene içinde tekaüt- edilen iki memurun tekaüt 
ikramiyeler ini karş ı lamadığından zam yapılmasına mecburiyet hasıl olmuştur. 

729 2 1 000 Bu sene kışın şiddetl i soğuk la r yapmış olması dolayrsiyle bu ferli be mevzu 
tahsisat, ih t iyaca kâfi yelme mistir . 

730 I 2 000) 
731 1 500) Hal i hâzır vaziyet dolayısiyle her tü r lü malzeme fiyatlarının yükselmiş olma-
731 2 200) sindan. bu ter t ip lere konulan tahsisatın kâfi gelmiyeecği anlaşılmşıtır . 
735 3 875) 

738 I 500 Bu fasla konulan tahsisat sene sonuna, kadarla ihtiyacı karşılamıyacağı gibi zu
hur eden te tkik i ah kik, ve teftiş mevzuları üzerinde müfetf işlerimize daha 
bir çok vazifeler verilmes'i de ieabettiğinden zam yapılmasına zaruret hâsı? 
olmuştur. 

74fi 10 000 Yeniden telif ve te selime ettirilen fennî ki taplar ın tabetl irilmesini temin 
için bu mik ta r tahsisata lü;:um görülmüştür , 

751 11 15 b\5fi B u maddeye konulan tahs isa t Alman sanayi konsorsiyomuna verilen malze
me poliçelerini ka rş ı l ayamadığ ından daha, bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl 
olmuştur, 

İk t i sa t vekâleti 
775 174 4178 sayılı kanun mucibince verilmesi icabeden fevkalâde zam karşı l ığıdır 
777 1 200 Vefat eden ve hizmet m ü d d e t i 30 seııe\-i mütecaviz bulunan bir memurun 

ailesine verilmesi ieabeden ik ramiye tediye edilecektir. 
784 1 400 Ahvali hazıra, dolayısiyle sanayi, maden ve kömür işlerinde alınması icabe 

den tedbirlerin ittihazı için alâkalı banka ve şirket ler le Maden tetkiki ve arama 
ensti tüsü merkezine sık, sık sefer yapmak mecburiyetine binaen işletme tahsisatı 
kâfi gelmem iştir. 

605 2 500 Memleketin muhtelif mmtaka la rma yapılmış, bulunan ıııaadin, sanayi ve kömür 
işleri üzerinde ilgili makam, fabrika ve kömür ocakları işletmeleriyle müstacel 
işler üzerinde yapı lmakta olan telefon muhaberatının günden güne ziyac'eles-
mesinden dolayı bu tertibe zam yapılmasına meeburiyef hâsıl olmuştur 

Münakalât vekalet i 
832 2 000 Bütçeye konulan tahsisat tan bakiye kalan cüzi bir nııkdarın mart !!.)42 'lilıaye-

tinden itibaren yapılacak teftişlere ait harcırahlara ki l.'ayel el m iveceği anlaşılmış 
olduğundan tam kadro ile teftiş yapılabilmek üzere bu miktar tahsisata lü 
zum görülmüştür . 

841 1 13 000 Yüksek deniz t icareti mektebi Söğütlü ve Mam it Naci ta tbikat gem i (erinin 
tamir i için tefrik edilen tahs isa t bu gemilerin tamirine kâfi gelmemiş olma 
s indan bu ter t ibe zam yapılmasına mecburiyet hâsıl olmuştur . 

842 I 17 000 Kara denizdeki zuhura t ın gi t t ikçe ziyadeleşmesi ve aynı zamanda bu hususta 
t u tu lmak ta olan vesait in ihtiyacı bulunan benzin, mazot gibi mayi malını-
kun o nisbette pahalılaşması, mayin imhası için yapılan masraflar ı bir hayli 
ziyadeleşmesini mucip o lduğundan bu miktar tahsisatın ilâvesi zaruri görül 
müştür . 

( S. Sayısı : .11.5 ) 
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Ticaret vekâleti 
860 1 750) Benzin ve yedek parça fiyatlarının yükselmiş oiması dotayısiyie bu tertıp-

» 2 250) lere mevzu tahsisatın sene sonuna kadar kifayet etmiyeeeği anlaşılmıştır. 
879 1 300) 

864 2 500 Bazı defatir ve evrakı matbuanın tabı ve imaline zaruret hâsıl olmuş ve bu ıne-
yanda fiyat tereffüü de ayrıca âmil olarak bütçedeki tahsisatın ihtiyacı 
karşılıyamıyacağı anlaşılmıştır. 

869 3 000) Ahvali hazıra dolayısiyle memleket içinde ve dışındaki telgraf ve telefon 
870 2 000) muhaberelerinin geçen senelere nisbetle ehemmiyetli bir derecede artmış ol

masından bu tertiplere zam yapılmasına zaruret görülmüştür. 
878 2 10 00U Ticaret ataşeliklerine tâyin edilen memurlara ataşelere mahsus kadroda 

muayyen maaşlar verilemiyerek memur aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan kanun mucibince iktisap ettikleri derece tahsisatı verilmekte olduğun
dan bugünkü şartlar içinde alabilecekleri tahsisat gönderilecekleri yerler
de kendilerine kifayet edecek miktarda olmadığından iııhilâl eden ataşelik
lere diğerleri göııderilememekte ve bu sebeple münhal yerlere iş zu
hur ettikçe civar ataşelerin daimî veya muvakkaten gönderilmesi zarureti 
hâsıl olmaktadır. Avrupa harbi dolayısiyle de bazı ticaret ataşelerinin se
firlerimizi takiben bir takım gayrimelhuz seyahatler yapmak mecburiyetle
ri karşısında kalınmasından bu tertibe mevzu tahsisatın kâfi gelmiyeceği 
anlaşılmıştır. 

Ziraat vekâleti 
887 4 800 30 seneden fazla hizmet ederek tekaütlüğünü talep eden bir memurun tekaüt 

ikramiyesi karşılanacaktır. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
957 10 000) Yedeksubay okulunun eski ve yıpranmış bir halde bulunan ders sıralarının 
987 5 000) yeni bina ile mütenasip bir hale getirilmesi ve Harp akademisinde pek lü

zumlu olan 250 dolap ve 150 elbise askısının tedariki için mevcut tahsisat 
kâfi gelmemiştir. 

971 2 960 Gümrük muhafaza genel komutanlığına mensup olup askerî hastanelerde te
davi ettirilen subay, talebe ve eratın tedavi masrafları karşnlğıdır. 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 
1005 150 000 Bu fasla bütçe ile verilen tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmış olma

sından bu miktar tahsisatın ilâvesine zaruret hâsıl oldmuştur. 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
1048 10 357 Eşya fiyatlarında vukubulan tereffü dolayısiyle bu tertibe mevzu tahsisat ih

tiyaca kâfi gelmemiştir. 
1064 31 076 Yeni yapılmakta olan telsiz binası inşaat masrafları karşılanacaktır. 

İlişik 1 numaralı cetvelin tenzil sütununda yazılı tertiplerden tasarruf edilen 1 051 989 lira ile 
yukarıda gösterilen ihtiyaçların karşılanmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

( S. Sayısı : 115 ) 
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İkinci madde : 

Devlet şûrası 

102 226 Eski senelerden tahakkuk eden ve seneleri bütçelerinde karşılığı bulutum Um; 
larm tediye edilebilmesi için yeniden açılacak tertibe fevkalâde tahsisal konul 
ması icabetmiştir. 

Maliye vekâleti 

244 8 6 400) .Reisicumhurun muhafazasına memur jandarma ve polislerin rükııbuna tahsis 
244 9 5 600) edilecek otomobillerin mubayaa edilebilmesi için yeniden açılacak bu tertiplere 

fevkalâde tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 

5H2 5 00ü Seyyar küçük sıhhat memurlarına verilecek hayvan, yem bedeli hakkındaki ku
llunun tadil edilmesinden dolayı yeniden açılacak tertibi' fevkalâde tahsisin k<> 
nubnası zaruri görülmüştür, 

Millî Müdafaa vekâleti (İvara kısmı j 

995 580 Fen ve sanat umum müdürlüğü emrinde müstahdem beşinci sınıl' iki anken mü
hendise yüksek mühendis unvanı verilmiş olmasına binaen 2204 sayılı kanuna 
tevfikan % 25 nisbetindeki ihtisas ücretlerinin tediye edilebilmesi için yem açı
lacak tertibe fevkalâde tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Üçüncü ınade : 

Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento fabrikasının, fabrika ile şehir mülhakatı ve taşoeakları arasın 
da bilûmum malzeme ve işçinin ve lüzumunda personelinin nakil işleriyle gidip gelmelerinde ve sıh 
hi işlerinde ve talebenin şehir mekteplerine nakillerinde, fabrikada ikamet eden ailelerin şehirle ir
tibatlarının ve fabrika içme suyunun temininde, posta ve tanzifat işlerinde kullanılmak üzere ili 
sik cetvelde yazılı nakil vasıtalarının alınmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Dördüncü madde : 

Düyunu umumiye bütçesinin 304 ncü faslından tediye edilen 5 milyon liranın Sümerbank'm ser
mayesine mahsubunu temin maksadiyle bu madde teklif edilmiştir, 

( S. Sayısı ; 115 ) 
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1941 malî yılı muvazenei unıumiyesine dahil ba
zı daire külçelerinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1941 malî yılı muvazenei 
umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ili
şik 1 numaralı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(1 092 751) liralık münakae yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1941 malî yık muvazenei umu
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 2 
numaralı cetvelde yazılı tertiplerinden (17 806) 
lira tenzil edilerek 3 numaralı cetvelde yazılı 
yeniden açılan tertiplere fevkalâde tahsisat ola
rak konulmuştur. 

MADDE 3. — 1941 malî yılı Muvazenei umu 
miye kanununa bağlı D cetvelinde İktisat vekâ
letine ait müesseseler nakil vasıtaları kısmına 
ilişik 4 numaralı cetvelde yazılı nakil vasıtaları 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 4. — 1941 malî yılı Düyunu umu
miye bütçesinin 304 ncü (Fevkalâde tahsisat 
karşılıklarından ve Hazine bonolarından doğan 

2\ G. 
Başvekâlet 10. IV. 194.2 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1361 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1941 malî yılı Jandarma genel komutanlığı bütçesinin 461 nci maaşatı umumiye faslından 9 120 
lira indirilerek Dahiliye vekâleti bütçesinin 387 nci (1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mu
cibince verilecek tekaüt ikramiyesi ve 1700 numaralı kanunun 3 ncü maddesi mucibince verilecek 
ikramiye) faslına ilâvesi hususunun Yüksek M eclise arzı İcra Vekilleri Heyetince 9 . IV . 1942 
tarihinde kabul olunmuştur. 

28 . I I I . 1942 tarihli ve 6/1223 sayılı tezkere ile sunulmuş olan kanun lâyihası ile birlikte müza
keresine yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

borçların faiz ve amortismanları) faslından Sü-
merbank'ın Hazine kefaletini haiz bonolarının 
bedeli olarak tediye edilen (5 000 000) lira mez
kûr bankanın sermayesine mahsup olunur. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde mu
teberdir. 

MADDE 6. — Bu kaunun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

26 . I I I . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da- V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık Öztrak 8. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Gebesoy Sırrı Day 

S. İ. M. V. G. İ. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş R. Karadaniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin M. Ökmen 

( S. Sayısı : 115 ) 
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T. G. 

Başvekâlet 10 .IV. 1942 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı: 6/1362 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Meteoroloji umum müdürlüğü bütçesinin 162 nci faslının 2 nci müteferrik müstahdemler 
tertibinden 1 200 liranın tenzil edilerek 161 nci (1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mu
cibince verilecek tekaüt ikramiyesi) faslına münakalesi İcra Vekilleri Heyetince kabul olunmuştur. 

28 . I I I . 1942 tarihli ve 6/1223 numaralı tezkere ile sunulmuş olan kanun lâyihası ile birlikte 
müzakeresine yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

T. C. 
Başvekâlet 10. IV. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1374 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1941 malî yılı Nafia vekâleti bütçesinin 737 nci faslının 2 nci (3888 sayılı kanunun 5 nci maddesi 
mucibince kurs yevmiyeleri) maddesinden 38 432 ve 748 nci (Ecnebi mütehassıs, mühendis ve ter
cümanları ücret ve harcırahları) faslından 20 029 lira ki, ceman 58 461 liranın indirilerek, 28 . I I I . 
1942 tarihli ve 6/1224 sayılı tezkere ile sunulmuş olan münakale kanun lâyihasile adı geçen Vekâlet 
bütçesinde açılması teklif edilen 772 nci (1936 - 1940 yılları karşılıksız borçlan) faslına münakalesi 
hususunun Yüksek Meclise arzı icra Vekilleri Heyetince 9 . IV . 1942 tarihinde kabul edilmiştir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasiyle birlikte müzakeresine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1375 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hariciye vekâleti 1941 malî yılı bütçesinin 514 neü (Elçilik ve konsolosluklar masrafları) faslının 
1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddelerinden 1 000 ner ve 515 nci (Elçilik otomobilleri mubayaa bedeli) faslın
dan 3 000 lira ki ; ceman 6 000 liranın bu tertiplerden indirilerek 503 ncü (1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi) faslına ve 522 nci (Telifat ve neşriyat) 
faslının 2 nci maddesinden 500 liranın indirilerek 518 nci (3335 sayılı kanun mucibince yapılacak 
tedavi, yol ve saire masrafları) faslına münakalesi hususunun Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri He
yetince 10 . I V . 1942 tarihinde kabul olunmuştur. 

28 . I I I . 1942 tarihli ve 6/1223 sayılı tezkere ile sunulmuş olan kanun lâyihasiyle birlikte müza
keresine yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

( S . Sayısı : 115) 
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Başvekâlet 14. IV. 1942 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı : 6/1440 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1941 malî yılı Münakalât vekilliği bütçesinin 840 ncı ecnebi memleketlere gönderilecek memur
lar harcırahı tertibinden 2 000 liranın tenzil edilerek 831 nci muvakkat memuriyet harcırahı ter
tibine ilâvesi hususunun Yüksek Meclise arzı îera Vekilleri Heyetince 1 1 . IV . 1942 tarihinde 
kabul olunmuştur. 

28 . III . 1942 tarihli ve 6/1223 sayılı tezkere ile takdim kılınmış olan münakale kanun lâyihası 
ile birlikte müzakeresine yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

îdare Heyetinin, B. M. M. 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi (2/54) 

T. B. M. M. 
îdare Amirliği 8. IV . 1942 

Muhasebe Müdürlüğü 
No. 374/25264 

Yüksek Reisliğe 

4178 sayılı kanun mucibince Büyük Millet Meclisi âzalariyle memurin ve müstahdemine yapıla
cak fevkalâde zam için 1941 malî yılı bütçesinde tahsisat mevcut olmadığından yeniden tahsisat 
vazı için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

îdare Âmiri îdare Âmiri îdare Âmiri 
/ . F. Alpaya A. Doğan 

MADDE 1. — 1941 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin merbut cetvelde sayıları yazılı fasıl 
ve maddelerine (112 369) lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

( S. Sayısı : 115 ) 
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Büyük Millet Meclisi 

F . M. Tertibi 

1 1 Riyaset tahsisatı 
1 2 Âza tahsisatı 
1 3 Divanı Riyaset tazminatı 
1 5 Murakıp ücreti huzuru 
3 1 Memurlar maaşı 
3 2 Açık maaşı 
5 1 Ücretli memurlar 
5 2 Müteferrik müstahdemler 3090 sayılı kanuna müsteniden 

23 Yeni Meclis binası inşaatı masrafı ve istimlâk bedeli 
0 Sığınak inşaatı 

Dört ayL 

920 
90 510 

804 
66 

8 875 
38 

1 242 
9 293 
1 015 
248 

112 369 

tğı 

52 

96 
88 
88 
60 
64 
40 
44 

00 

îdare Heyetinin Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair ka
nun teklifi (2/55) 

T. B. M. M. 
îdare Amirliği 8 . IV . 1942 

Muhasebe Müdürlüğü 
No. 370/25260 

Yüksek Reisliğe 

Vefat eden Büyük Millet Meclîsi âzalarının ailelerine kanunu mahsus mucibince verilecek taz
minat ile yerlerine yeniden intihap edilecek âza tahsisatr için 1941 malî yılı bütçesinin 1 nci fas 
lmrn 2 nci âza tahsisatı maddesinde kâfi tahsisat mevcut olmadığından 1941 malî yılı Büyük Mil
let Meclisi bütçesinin 23 ncü 3090 sayılı kanununa müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının in
şaat masrafları ve istimlâk bedeli faslından (12 614) lira tenzil edilerek 1 nci tahsisat faslının 2 nci 
âza tahsisatı maddesine, 14 ncü muvakkat memuriyet haroiralu faslında kâfi tahsisat mevcut ol
madığından 13 ncü daimi memurlar harcırahı faslından (100) lira tenzil edilerek mezkûr 14 ncü 
muvakkat memuriyet harcırahı faslına zammı için aşağıda yazılı kamın maddelerinin kabulünü 
arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri îdare Âmiri îdare Âmiri 
/ . F. Alpay a A. Doğan 

Madde 1. — 1941 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 23 ncü faslından (12 614) lira ten
zil edilerek ayni sene bütçesinin 1 nci faslının 2 nci maddesine ve 13 ncü daimi memuriyet harcı
rahı faslından (100) lira tenzil edilerek 14 ncü muvakkat memuriyet harcirahı faslına zam ve 
ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

( S. Sayısı : 115 ) 
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İdare Heyetinin, Riyaseticumhur 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi (2/56) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 

Muhasebe müdürlüğü 8 . IV . 1942 
No. 

371/25261 
Yüksek Reisliğe 

4178 sayılı kanun mucibince 1941 malî yılı Rivascticumhur dairesi bütçesinden tahsisat, maaş 
\e ücret alanlai'a verilmesi iktiza eden fevkalâde zamlar için tahsisat mevcut olmadığından yeniden 
tahsisat verilmesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri 
İrfan Ferid Alpay a Avni Doğan 

Madde 1. — 1941 malî yılı Riyaseticumhur dairesinin bağlı cetvelde sayıları yazılı fasıl ve 
maddelerine (9 989) lira tahsisat zam ve ilâve olunmuştur. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Riyaseti camhur 

F. M. Tertibi 

31 Ası.l tahsisat 
31 Fevkalâde tahsisat 
32 Memurlar maaşı 
3ü Yaverler ve Baştabip tahsisatı 
37 Müstahdemler ücreti 
3Ü Masarifatı umumiye 

Dört aylığı 

1 779 
2 491 
1 790 
353 

3 374 
200 

9 989 

32 
5b 
36 
60 

00 

îdare Heyetinin, Divanı Muhasebat 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi (2/57) 

T.B.M.M. 
İdare Amirliği 8 . IV . 1942 

Muhasebe 3Iüdürlüğü 
No. 372/25262 

Yüksek Reisliğe 

4178 sayılı kanun mucibince verilecek fevkalâde zamlar için 1941 malı yılı Divanı muhasebat 
bütçesinde tahsisat mevcut olmadığından yeniden tahsisat itası için aşakıda yazılı kanun madde
lerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
t. F. Alpaya A. Doğan 

( S. Sayısı : 115 ) 
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Madde 1. — 1941 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin bağlı cetvelde sayıları gösterilen fasıl 

ve maddelerine (29 075) lira zam ve ilâve edilmiştir. 
Madde 2. —• Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Divanı muhasebat 

F . M. Tertibi 

41 1 Memurlar maaşı 
43 1 Memurlar ücreti 
43 2 Müteferrik müstahdemler 

Dört ayığı 

27 609 
87 

1 380 

29 075 

idare Heyetinin, Divanı muhasebat 1941 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/58) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 8. IV. 1942 

Muhasebe müdürlüğü 
No.375/25265 

Yüksek Reisliğe 

1941 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin 52 nci resmî telefon tesis ve mükâleme faslından ma
lî yıl nihayetine kadar kifayet edecek tahsisat mevcut olmadığından fazla tahsisat mevcut olan 42 nci 
tekaüt ikramiyesi faslından 900 lira tenzil edilerek mezkûr fasla zam ve ilâvesi için aşağıda yazılı 
kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz, 

idare âmiri idare âmiri 
t. Ferid Alpay a A. Doğan 

Madde 1. — 1941 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin 42 nci tekaüt ikramiyesi faslından 900 
lira tenzil edilerek 52 nci resmî telefon ve mükâleme faslına zam ve ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

idare Heyetinin Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkmda 
kanun teklifi (2/59) 

T. B. M. M. 
t dar e Amirliği 10 .IV. 1942 

Muhasebe müdürlüğü 
Sayı: 390/25280 

Yüksek Reisliğe 

1941 malî yılı zarfında Büyük Millet Meclisi Muhafız bölüğü için Millî Müdafaa bütçesinden 

( S. Sayısı : 115 ) 
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yapılan (30 575) lira masrafın karşılığı olmak üzere mezkûr meblâğın 1941 malî yılı Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin 30 ncu Muhafız bölüğü masarifatı umumiyesi faslından tenzil edilerek aynı 
sene Millî Müdafaa bütçesinin 969 ncu faslının 1 nci melbusat maddesine nakli için aşağıda ya
zılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idare Âmiri idare Âmiri idare Âmiri 
/. Ferid Alpaya 

Madde 1. — 1941 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 30 ncu umumî masraflar faslından 
(30 575) lira tenzil edilerek ayni sene Millî Müdafaa bütçesinin 969 ncu faslının 1 nci melbusat 
maddesine nakledilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 15 . IV . 1942 
Mazbata No.76 
Esas No. 1/785, 

2/54,55,56,57,58,59 
Yüksek Reisliğe 

1941 malî yıli muvazene! umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 
hakkındaki Başvekâletin 2 . IV . 1942 tarih ve 
6/1312 sayılı tezkeresine bağlı kanun lâyiha-
siyle bu lâyihaya ilâveler yapılmasına dair 
10. IV. 1942 tarih ve 6/1361, 1362, 1374, 1375 ve 
14. IV. 1942 tarih ve 6/1440 sayılı Başvekâlet 
tezkereleri ve Büyük Millet Meclisi idare Hey
etinin 8 . IV . 1942 tarih ve 2/54, 55, 56, 57, 58 
sayılı ve 10 . IV . 1942 tarih ve 2/59 sayılı ka
nun teklifleri Encümenimize tevdi buyurulmak-
la Maliye, Dahiliye, Hariciye, Nafia, İktisat 
vekilleri ve idare heyetinden irfan Ferid Alpaya 
ve bütçelerinde münakale yapılması teklif olu
nan diğer vekâlet ve dairelerin salahiyetli me
murları hazır oldukları halde tetkik ve müzake
re olundu. 

Münakale lâyihalarının senede iki defaya in
hisar ettirilmesi ve mütaakıp yıl bütçesinin Yük

sek Meclise tevdiinden evvel sunulması hakkında 
mukaddema kararlaştırılan esasa riayet edilip 
edilmediği tetkik edilmiş, Maliye vekilinin ver
diği izahata göre bu kerre kısa bir müddet ge
ciktirilerek sevkedilmiş olmasının maaşlara yapı
lan fevkalâde zammın istilzam edeceği tahsisatın 

bu lâyihaya yetiştirilmesi arzusundan ileri gel
diği ve maahaza cevapların arkası alınamadığın
dan bu düşüncenin yerine getirilemediği anla
şılmıştır. 

Bundan sonra münakalenin zaruri icaplara is
tinat edip etmediği hakkında incelemeler yapıl
mış ve masraf fasıllarına teklif edilen ilâveler
den bir çoklarının fevkalâde haller dolayısiyle 
yapılması gereken işlerden veya eşya fiyatların
da husule gelen tereffülerden ileri geldiği ve 
1683 sayılı kanun hükmünce muayyen müddeti 
dolduran mütekaitlere verilmesi lâzımgelen ikra
miyelerin de bu hususta belli başlı bir sebep teş
kil ettiği anlaşılmış ve lâyihalar encümenimizce 
kabule şayan görülmüştür. 

Birleştirilerek ve kısmen değiştirilerek hazır
lanan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe En. Reisi Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

1. Eker T. Coşkan H. Kitaba 

Kâtip 
istanbul Antalya Bolu 

F. Öymen N. Esad Sümer Dr. Zihni Ülgen 

( S. Sayısı : 115 ) 



— 16 — 
Bursa 

Nevzad Ayaş 
Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 
B. Ünlü 

Diyarbakır 
Iîüşdü Bekit 
Gümüşane 
D. Sakarya 
istanbul 

Elâzığ 
M. F. Altay 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kırklareli 

H. Ülkmen B. Denker 

kütalıya 
A. Tiridoğlu 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Tokad 
II. N. Kismir 

Mardiı ı 
R. Erten 
Seyhan 
S. Çam 

Ordu 
//'. Yalman 

Sivas 
liemzi (Jîuer 

Yozgad 
A. Sunt/ur 

L.İJTÇE ENCÜMENİNİN Dtiil İŞTLRİŞİ 

Ut 41 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil b<ı 
zı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. —1941 malî yılı muvazenei umumi-
yesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 1 421 581 li
ralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. —1941 malî yık muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(2) say ıh cetvelde yazılı tertiplerinden (12 806) 
lira tenzil edilerek (3) sayılı cetvelde yazılı 
yeniden açılan tertiplere fevkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

MADDE 3. — 1941 malî yılı Sıhhat ve içti
mai muavenet vekâleti bütçesinin 562 nci faslı 
unvanı (Hususi kanunları mucibince seyyar 
küçük sıhhat memurlarına verilecek hayvan yem 
bedeli) şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — 1941 malî yılı Muvızenei 
umumiye kanununa bağlı (D) işaretli oetvele 
üişik (4) sayılı cetvelde yazılı nakil vasıtaları 
ilave edilmiştir. 

MADDE 5, — 1941 malî yılı Düyunu umu
miye bütçesinin 304 ncü (Fevkalâde tah
sisat karşılıklarından ve Hazine bonoların
dan doğan harçların faiz ve amortisman
ları) faslından Sümerbank'm Hazine ke
faletini haiz bonolarının bedeli olarak t,:diye 
edilen (5 000 000) lira mezkûr bankanın serma-

esine mahsup olunur. 

MADDE G, 
'üiı mer'idir. 

Bu kanun nesri tarihiııden iti 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 
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Bütçe encümeninin değiştipfin£ $9$h <$|ve#er 

CETVKE. No. 1 

F. M. Muhassasatın nev'i Tenzil edilen Zammedilen 

1 

3 

5 

13 

14 

23 

30 

31 

32 

35 

37 

38 

1 
2 
3 
5 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

JStTyÜiT MÎLLET MECLİSİ 

Riyaset tahsisatı 
Âza tahsisatı 
Divanı Riyaset âzası tahsisatı 
Murakıp ücret huzuru 

Fasıl yekûnu 

Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekunu 

Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis binası
nın inşaat masrafları ve istimlâk bedeli 

Umumî masraflar 

Asıl tahsisat 
Fevkalâde tahsisat 

Fasıl yekûnu 

Memurlar maaşı 

Yaverler ve baştabip tahsisatı 

Müstahdemler ücreti 

Masarifi umumiye, memur ve müstahdemler iajeşi 

100 

124 368 

30 575 

. . : . „ . ; . . . • « $ • & * . 

921 
103 124 

804 
67 

104 916 

8 876 

8 915 

1 243 
9 # 4 

ıo W1 

100 

1 779 
2 Ü 1 

4270 

ı̂ rsı 
354 

3 375 

201 
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F. M. Muhassasatın nev'i Tenzil edilen Zammedilen 

DİVANI MUHASEBAT 

41 l ; 1 Memurlar maaşı 27 609 

43 1 Memurlar 87 
2 Müteferrik müstahdemler 1 380 

Fasıl yekûnu 1 467 

DEVLET ŞÛRASI 

90 Mefruşat ve demirbaş 150 

" MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

105 Memurlar maaşı 9 000 

52 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 900 

BAŞVEKÂLET 

63 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 6 000 

73 Muvakkat memuriyet harcırahı 500 

74 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 600 

82 Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi, yevmiye ve 
umumî masrafları 2 600 

91 2 Teshin " 300 

92 Müteferrika 150 

115 Muvakkat memuriyet harcırahı 2 000 

118 2 İşletme 500 

123 1 Neşriyat, telif, tercüme, makale, kâğıt, klişe, tabı ücretleriyle 
iç ve dış neşriyatı takip masrafları, neşriyata yardım, sine
ma ve fotoğraf makineleriyle filim ve plâk imali ve doldu
rulması ve bunlara müteferri eçhize, makine, edevat ve saire 
mubayaası ve depo kirası, filim ve senaryosu ile repertuvar 
ve plâkların kontrolü, senaryolar hazırlatmak ve hazırlan
masına yardım etmek, turizm işlerinin tetkik, teşvik, tanzim 
ve murakabesi masrafları ve turizm iş ve teşekküllerine yar-
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dun, her türlü propaganda ve bu maksat için seyahat ettirile
cek olanlara verilecek harcırah ve sair masraflarla neşriyat, 
turizm ve propaganda işlerinin icabettirdiği diğer bilûmum 
masraflar 

Yerli ve yabancı radyo mütehassısları 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

2 Teshin 

Vilâyetler müteferrikası 

1 îcar bedeli 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ V. M. 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mulibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

2 Müteferrik müstahdemler 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

1 Tenvir ve teshin 

Merkez müteferrikası 

2 işletme 

1 Tenvir ve teshin 

Vilâyetler müteferrikası 

2 îcar bedeli 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Ücretli muhabere ye mükâleme bedeli 

Neşriyat, tabı, risale ve abone masrafları 

13 380 

15 880 

200 

6ÖÖ 

1 200 

550 

150 

150 

100 

800 

1 200 

100 

200 

.J00 

300 

150 

200 

150 

300 
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181 2 Beynelmilel meteoroloji fe'ş^kküHerine verilecek aidat ve iş
tirak masraflan ¥ e Kiynelnİîîel meteoroloji neşriyatının 
abone ve mubade% ve pbs{& niasralları 1Ö0 

İ8Ü Kurs ve staj masrafları 450 

184 3 Seyyar istasyonların nakil vasıtalarının işletmesi masrafla-
riyle nakil, sevk ve muhafaza ve temizlikleri için icabında 
hariçten kullanılacak şbför, "gpror yamağı, bekçi gibi müs
tahdemlerin yevmiyeleri 1 500 

* . . • ; • • 

(S. Sayısı : 115) 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

191 lâÖâ numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
teMüt îkrtniiyesi 3 000 

MMİYE VEKÂLETİ 

213 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince evrilecek 

tekaüt ikramiyesi 8 000 

219 Merkez müteferrikası 

222 1 Tenvir ve teshin 

226 Muvakkat memuriyet harcırahı 
22H3 2 Vergi kanunlarının tatbiki için köylere gönderilecek memur-

larharcırahı ile hayvanlar vergisi yoklamasına ve kaçak 
hayvan takibine gönderilecek çavuş, onbaşı ve erlerin her 
nevi nakil masrafları 

3 Defterdar, varidat müdürleri, kontrol ve malmemurlarinm 
teftiş ve devir harcırahı 

1 000 

14 000 

5 000 

Fasıl yekûnu 

229 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

235 5 Buğdayı koruma vergisi cibayet masrafı 

244 1 Meteoroloji umum müdürlüğü 

245 1 Tef eyvüz ve tef erru edilmiş ve edilecek emvalin nakden tedi
yeyi müştekim kısmiyle bu emvalin icar, vergi ve saire mas
rafları & 000 

Î5 ÖÖ0 

5İÖ0 

15 000 

5 000 

20 000 

3 400 
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246 1 Tesbit ve tevzi işlerinde çalıştırılacak müstahdem ve memur
larla vukuf ehlinin yevmiye, ücret ve huzur hakları ve 
harcırahları 50 000 

261 İstihbarat masrafı ve telgraf ücreti için Anadolu ajansına 
yardım 50 000 

263 2777 numaralı kanun mucibince yapılacak Siyasal bilgiler 
okulu masrafları Karşılığı 20 000 

285 Tasarruf bonoları bilûmum masraf ve ücretleri 90 000 

DÜYUNU UMU3IİYE 

302 2 25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatı 641 705 

347 1 Merkez kursu muallim ücreti 650 

352 2 Müteferrik müstahdemler 200 

368 4 3944 sayılı Teşkilât kanununun 8 nci maddesi mucibince ve
rilecek yem bedeli 1 685 

306 Mahkûmünbih borçlar 90 000 

, GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

315 Vekil tahsisatı 174 

318 2 Müteferrik müstahdemler 1 133 

320 Muvakkat tazminat 772 

330 Daimî memuriyet harcırahı 2 500 

331 Muvakkat memuriyet harcırahı 500 

332 Müfettişler harcırahı 3 000 

343 Tarife nomanklâtörü ve izahnamesinin tertip ve ihzarı mas
rafları 115 

353 3779 sayılı kanun mucibince erbaşlara verilecek nakdî mü
kâfat 200 
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370 2 Askerî hastanelerde tedavi edilecek subay, talebe ve eratm 
tedavi ve iaşeleri için Millî Müdafaa vekâleti emrine 960 

377 Geçen yıl borçlan ' 1 635 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

387 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi ve 1700 numaralı kanunun 3 ncü madde
si mucibince verilecek ikramiye 

392 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

395 1 İşletme 

399 2 Defatir ve evrakı matbua 

400 Daimî memuriyet harcırahı 

401 Muvakkat memuriyet harcırahı 

416 Harcırah 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

438 Daimî memuriyet harcırahı 2 500 

500 

500 

38 482 

1 000 

8 000 

10 000 

2 000 

449 Polis mecmuası, gazete ve emniyet bültenleri ve meslekî e-
serler gibi polis neşriyatı tabı ve mevaddı iptidaiye, telif, 
tercüme, makale ve müteferrik masraflar 1 000 

452 4 Yüksek tahsil müesseselerinde okutturulacak on iki talebe 
masrafı 1 500 

JANDARMA GENEL KOMUTANLI&l 

461 Maaşatı umumiye 14 120 

464 Muvakkat tazminat 5 000 

468 Komutanlık otomobili masrafı 
1 İşletme 500 
2 Tamir 200 

Fasıl yekûnu 700 
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Vilâyetler müteferrikası 

Defatir ve matbu evrak 

•Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Tayınat 
İaşe bedeli 
Hayvan yem bedeli 

Nakliyat 

Sıhhi ve baytari ilâç levazımı 

Nakil vasıtaları 
İşletme 
Tamir 

Fasü yekûnn 

Memleket dahil ve haricinde ücretli sıhhi müesseselerde te
davi ettirileceklerin masrafı 

10 000 

1 000 

4 000 

5 000 

20 000 

2 000 

Fasıl yekûnu 

50 200 
38 000 

88 200 

60 000 

2 500 
4 000 

e 5oo 

1 000 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

Muvakkat tazminat . ~" . ' 

Posta, telgraf ve telefon ücreti 
Ecnebi memleketlere çekilecek telgraf ve gönderilecek mek
tup ve paket masrafı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
Ecnebi memleketlerle yapılacak telefon muhabere masrafları 

Fasıl yekûnu 

7 080 

1 000 

18 000 
1 000 
700 

19 700 
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512 Merkez müteferrikası ve nakli ırakut masrafı 
1 Müteferrika 
2 Nakli nukut 

Fasıl yekûnu 

513 1 İşletme 

514 1 İcar, arsa, bina satın alma ve inşa bedelleri 4 000 
2 Sigorta, belediye vergi ve resimleri, küçük tamir, mukavele

nameleri mucibince icarlı binaların küçük tamir ve tamirle
ri. melbusat bedeli ve idare masrafı 1 000 

3 Muhabere ve mükâleme ücreti ve telefon tesis masrafı 1 000 

Fasıl yekûnu 6 000 

515 Elçilik otomobilleri mubayaa bedeli 3 000 

51§ Beynelmilel müessesata ve Milletler Cf mivetme iştirak hissesi 5 000 

522 2 Gazete ve mecmua, kitap, risale, albüm Ve küse bedelleri 2 500 

524 Kongre, konferans ve komisyonlar masrafı 
1 Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine memur edilecek

lerin harcırahlariyle kongre, konferans Ve komisyonların mas
rafları 59 780 

2 Beynelmilel temessükâtm tercüme ve tabı masrafları 1 000 

Fasıl yekûnu 60 780 

543 1 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 750 

500 
5 000 

5 500 

500 

516 Daimî memuriyet harcırahı 23 000 

517 Muvakkat memuriyet ve kuriye harcırahı 20 000 

518 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 500 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi i* 3 000 

544 1 Tenvir ve teshin 750 
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557 1 Muvakkat memuriyet harcırahı 

558 3 » » > 

562 Hususi kanunları mucibince seyyar küçük sıhhat memurları
na verilecek hayvan yem bedeli 

579 Muhacırlarm iskân işleri 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

589 1 Memurlar 

590 Muvakkat tazminat 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 591 

592 Merkez levazımı 
1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

593 Merkez müteferrikası 

594 1 îşletme 

595 1 » 

597 1 Tenvir ve teshin 

599 1 îcar bedeli 

602 Müfettişler harcırahı 

606 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

610 Nakil vasıtaları 
1 işletme 
2 Tamir 

2 000 

3 000 

3 000 

9 424 

5 000 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

2 000 

500 

1 300 

100 

3 500 
1 500 

5 000 

12 000 

1 000 
700 
800 

2 500 

1 600 

3 300 

1 500 

2 000 
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613 1 Tayinat 
2 Tabip ve tedavi ücretleri ve ilâç bedeli 
4 Mahkûm, mücrim ve mevkufların sevk masraflariyle şev

ke memur olanların harcırahları 

Fasıl yekûnu 

652 

658 

659 1 
3 

660 

661 

667 

669 

672 

677 

678 

679 

683 

686 

696 

1 

2 

1 

1 

4 

1 
3 

MAARİF VEKÂLETİ 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Tenvir 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
-fa 

İşletme 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Neşir işleri 

Ulusal dil ve tarihimize ait eserlerin neşri masrafları 

Harita, ders ve telkin lavhaları 

Maarif vekâleti 

Köy enstitülerinin bilûmum ücret ve masrafları 

Neharî okulların mahrukat, tenvir, yem bedeli ve benzin masrafı 
öğretmen okullarının mekûlât, mahrukat, tenvir, tathir, mu-
alece, hayvan yem bedeli, benzin ve tatil aylarında yemek ücreti 

Fasıl yekûnu 

25 000 
2 000 

8 000 

35 000 

11 400 

3 500 

30 000 

500 

350 
500 

850 

500 

1 200 

6 000 

3 000 

1 000 

2 000 

1 500 

100 000 

10 000 

10 000 

20 000, 
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697 Kamp masrafı 5 050 

698 2 Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden yapılacak tenzilât 
karşılığı ' . 8 000 

703 Meslek okulları ecnebi mütehassıs ve muavinleri ve tercüman-
lariyle ecnebi öğretmen ve usta ücretleri ve bunların memle-
leket dahilinde gidiş ve gelişi ve seyahat harcırah ve yevmi
yeleri 6 000 

NAFİA VEKÂLETİ 

721 Vekil tahsisatı 174 

723 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 

tekaüt ikramiyesi 

729 2 Teshin 

730 1 Müteferrika 

731 Vilâyet otomobili masrafları 
1 İşletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

725 3 Melbusat 

738 Müfettişler harcırahı 

744 8 Su poliçeleri ve iade edilecek teminat paraları karşılığı 16 335 

745 Levazım ve alâtı mütenevvia 
1 Eesim, alât ve edevatı fenniye levazımı 500 

1 800 

1 000 

2 000 

500 
200 

700 

875 

1 500 

2 Besim, hendese ve fotoğraf makineleri 1 379 

Fasıl yekûnu 1 879 

746 Kitap ve fenni risaleler bedeliyle fennî eserlerin ve haritala
rın tabı ve tecdit masrafları, alelûmum telif ve terücme ve 
nafia eserleri modelleri için verilecek ücret ve mükâfat ve 
filim mubayaa bedeliyle muktazi masraflar ve Mühendisler 
birliği ile Teknik okulu mezunları birliğine nakden yapılacak 
yardım 10 000 
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748 Ecnebi mütehassıs, mühendis ve tercümanları ücret ve harcı
rahları 15 491 

751 11 Alman sanayi konsorsiyomu malzemesi için verilen poliçeler 
karşılığı 15 656 

755 7 Münakalât vekâleti 30 000 

İKTİSAT VEKÂLETİ 

775 Vekil tahsisatı 174 

776 1 Memurlar maaşı 1 374 

777 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 1 200 

784 1 İşletme 400 

795 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 2 500 

805 Krom madenleri ve Ereğli havzası ocakları ve diğer maden
lerin ruhsat tezkeresi ve imtiyaz sahibine 2818 numaralı 
kanunun 6 nci maddesinin A, B, C bentleri mucibince veri
lecek tazminat ile aynı madenlerdeki tesisat karşılığı ola
rak ruhsat tezkeresi veya imtiyaz sahiplerine verilecek taz
minat 2 900 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

831 Muvakkat memuriyet harcırahı 2 000 

832 Müfettişler harcırahı 2 000 

840 Ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar harcırahı 4 000 

841 1 Umumî masraflar 13 000 

842 1 Mayın imha masrafları 17 000 

TİGAUET VEKÂLETİ 

860 Vekâlet otomobili masrafları 
1 İşletme 750 
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2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

864 2 Defatir ve evrakı matbua 

869 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

870 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

873 2 Hükümetçe iştirakine karar verilecek dış sergiler masrafı 16 800 

916 3 Zirai kurslar ve köy eğitmenleri ve su işleri ve seyyar ar-
teziyen teşkilâtı malzeme ve umumî masrafları 3 000 

935 1 Memurlar 2 800 
3 Muvakkat müstahdemler 2 000 

Fasıl yekûnu 4 800 

250 

1 000 

500 

3 000 

2 000 

878 2 Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahları 10 000 

879 1 İşletme 300 

ZÎRAAT VEKÂLETİ 

887 1683 numaralı kanunun 58 nei maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 4 800 

902 Daimî memuriyet harcırahı 3 000 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KABA KISMI) 

957 Mefruşat 10 000 

969 1 Melbusat 

971 2 Tedavi masrafları 

979 Manevra masrafları 15 000 

987 Askerî mektepler masrafı 

30 575 

960 

5 000 
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MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

1003 Ücret 
1 Memurar 110 000 
2 Müteferrik müstahdemler 40 000 

Fasıl yekûnu 150 000 

1055 7 Telsiz, elektrik ve seyre ait işler 23 865 

1067 1 Staj için ecnebi memlekelere gönderilecek subay ve askerî 
memurların tahsisatlariyle dahilde lisan tahsil edeceklerin 
yol ve tedavi masrafları 12 600 

1074 Gazden korunma talim malzemesi 4 968 

1005 3485 numaralı kanun mucibince verilecek zamaim ve taz
minat 150 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

1048 Müteferrika 10 357 

1064 Bina inşa, mubayaa, tamir ve istimlâk bedeli 31 076 

YEKÛN 1 421 581 1 421 581 
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DEVLET ŞÛRASI 

92 Müteferrika 175 

95 Daimî memuriyet harcırahı 51 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

479 2 Hayvan yem bedeli 12 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

985 Ecnebi mütehassıslar 580 

YEKÛN 12 806 

CETVEL - 3 

DEVLET ŞÛRASI 

102 Eski yıllar borçları karşılığı 226 

MALİYE VEKÂLETİ 

244 8 Jandarma genel komuanlığı 6 400 
9 Emniyet umum müdürlüğü 5 600 

Fasü yekunu 12 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

995 2204 sayılı kanun mucibince verilecek ihtistas ücrei 580 

YEKÛN 12 806 
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No. Nev'i Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Otomobil 

Otomobil 

Studebaker 

Studebaker 

Kamyon 

Otobüs* 

Sevrole 

1 
1 
1 
1 
1 

Küçük otobüs 
Motosiklet 
Yük arabası 
Çöp arabası 
Çift atlı araba 

Fort 

Emniyet umum müdürlüğü 

194777 Emniyet umum müdürlüğü emrinde em 
yet işlerinde 

Jandarma genel komutanlığı 

191427 Reisicumhur koruma hizmeti için 

İktisat vekâleti 

Sivas çimento fabrikası 

Fabrika ile şehir mülhakatı ve taşocakl 
arasında bilûmum malzeme ve işçilerin na 
li ve lüzumunda personelin nakli ve bi 
mum sıhhi işlerde 
Fabrika ile şehir arasında memur ve işçi 
rin nakli, fabrikada ikamet eden aileler 
şehirle irtibatının temini ve talebelerin 
hir mekteplerine nakli, bilûmum sıhhi 
lerde 

» » » 
Posta ve müteferrik işler için 
Fabrika içme suyunu temin için 
Tanzifat işlerinde 
Muhtelif nakliyat işlerinde kullanılmak 
üzere 


