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1. — GEÇEN TU 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair olan Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi ile; 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Yahya Ke
mal Beyatlı'nın seçim tutanağı kabul olundu. 

1934 ikinci sıra Türk borcu (tahvillerinin er
ken ödenmesinde 4516 sayılı kanunla çıkarıl
masına izin verilen bonoların kullanılması ve 
Amortisman Sandığında bulunan tahvillerin üç 
yılda ödenmesi; ve 

Raporlar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/567) (Gündeme); 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında Hava nakliyatına dair 

1. — İtalyan uyrukluğuna girdiğinden dolayı 
Konya îstikâl Mahkemesi karariyle millî hudut 
dışuna çıkarlan Suat Ramiz'in Türk vatandaş
lığına kabulünün muvafık olup olmıyacağtna dair 
bir karar verilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi 
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PTANAK ÖZETÎ 

I Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tara
fından Cumhuriyet Hükümetine verilen on mil
yon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanması 
hakkındaki kanun tasarılarının birinci görüşül
meleri yapıldıktan sonra; 

Pazartesi günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 
Başkanvekilı Kâtip Kâtip 

Konya Kocaeli Tunceli 
T. F. Silay S. Pek Necmeddin Bahir Sılan 

olan Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları 
raporları (1/563) (Gündeme); 

3. —. Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Kral
lık Hükümeti arasında Hava nakliyatına dair 
olan Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişler ve Ulaştırana Komisyonları 
raporları (1/564) (Gündeme). 

ve Adalet ve İçişleri Komisyonarından kurulmuş 
Karma Komisyo raporu (3/12) [1] 

[1] 106 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır< 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

B I R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Ş. Giinaltay 
KÂTİPLER : B. Osma (Bitlis), V. Uzgören (Kütahya) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1 — Kütahya Milletvekilliğine seçilen Emin 
Toktar'm seçim tutanağı 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekilliğine se-

4. — GÖRÜŞÜLEN IŞL0R 

çilen Emin Toktar'ın seçim tutanağı hakkında 
herhangi bir şikâyet yoktur. Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

— 8 — 
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(Karma Komisyon raporu okundu). 
BAglKAN — Karma Komisyon raporu hak

kında mütalâa var mı? Raporu yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

& — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1943 yilî bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/311) [1] 

S. YURTKORU (Afyon Karahisar) — Efen
dim; Sayıştay Komisyonunun şimdi okunan ra
porunda, Saym Komisyonun, Sayıştayca Yalova 
Kaplıcaları işletmeleri İdaresinin sunulan bi
lançosunun ve ekli raporların reddi talep edi
liyor. Ret esbabı mucibesi olarak da komisyon 
raporunun sonunda demin okunmuş olduğu veç
hile Sayıştay, saymanların sorumluluğunu gerek
tiren işler hakkında kanunen haiz olduğu bir 
yetki hakkını kullanmadığından bahsediliyor. 

Halbuki bir sene evvelki raporlar için yapı
lan muamele bunun tamamen tersinedir. Bir 
defa Sayıştaym Yüksek Meclise sunmuş olduğu 
geçen seneki raporun başmda Sayıştaym ken
disini zaten böyle bir yetki ile mücehhez gör
mediği ifade ediliyor ve deniyor ki; (Muhasibin 
sorumunu gerektiren paraların Sayıştaym kaza 
yetkisine dâhil bulunmaması dolayısiyle bunlar 
hakkmda gereken işlemin yapılması Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına havale edilmiştir). 
îşjn safhası budur. Sayıştay Komisyonumuz da 
bu görüşe işjtirak ediyor ve fazla olarak bu ra
porda bu tarzda maumele yapılması Yüksek 
[Meclisin tasdikma iktiran etmiş olduğu da zik
rediliyor. 

Pekâlâ biliyoruz ki, arkadaşlar Yüksek Mec
lisin kararları kanun hükmündedir. Halbuki 
bu defa gerek Sayıştay gerek Sayıştay Komis
yonu; muhasiplerin sorumlulukları bakımın
dan Sayıştaym kaza yetkisini kabul etmiş bu
lunuyorlar. Bunun mucip sebebi olarak ta bu 
işletme idaresinin kurulmasına matuf olan ka
nunun, 3653 sayılı kanunun on beşinci madde
sine dayanılarak Maliye ve Sosyal Yardım Ba
kanlıklarınca hamurlanıp Bakanlar Kurulunca 
tasdik edilen bir talimatnamenin 15 nci madde
sinde, Sayıştaym bu salâhiyetlerle mücehhez bu-

[1] 105 sayût basmayazı tutanağın sonunda-
dır. • . • ' . ; ' " • • ] :•*" 
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j lunduğu zikredilmekte olduğu ve fazla olarak 

da, esasen Muhasebei Umumiye Kanunu ve Sa
yıştay kanunlarımda, Devlet sermayesi ile kurul
muş olan müesseseler muhasipleri hakkmda Sa
yıştaym kaza yetkisi dâhilinde muamele yapıla-
lâcağı zikredilmekte bulunduğu ileri sürülüyor. 

Benim anlıyamadığım nokta, Sayıştay Ko
misyonun burada izah etmesini istediğim nokta 
şudur; eğer hal bu merkezde idi ise 1942 sene
sine dair olan muameleler hakkmda da aynı şe
kilde tatbikat yapılması icabederdi; eğer öyle 
değil idi ise, 1942 de yapılan muamele, Yüksek 
Meclisçe tasdik edilmiş ve binaenaleyh kanun 
hükmünü almış olduğuna göre, sonradan çıkarı
lan bir talimatname bu hükme aykırı bir hük
mü taşımaması icap ederdi. Bu noktanın tavzi
hini Sayıştay Komisyonumuzdan rica ediyorum. 

Bir de .arkadaşlar; bu meselenin bir başka 
cephesi var. Yani Yalova Kaplıealan İşletme 
İdaresinin işletmeciliğe ait olan başka bir cep
hesi vardır ki, bunu bir çok arkadaşlar, bilhassa 
Yalova'ya giden arkadaşlar yakından görmüş
lerdir ve dolayısiyle bir çok noktalarına vakıf 
olduklarım zannederim. Şu iki raporda okun
duktan sonra, görülmese bile şuna kanaat geti
riliyor ki, vaktiyle bir buçuk milyon lira ser
maye ile, yani bugünkü rayice göre aşağı yu
karı 5 - 6 milyon demektir, kurulmuş olan bu 
müessese asla güzel bir işletmeye nail olama
mıştır. Müessesenin teknik idaresi baştan başa 
bozuktur. Ben burada teferruata girerek misal
ler verecek değilim. Raporda bunlar sarahatan 
mevcuttur. Yalnız gönül öyle arzu ediyor ki, 
Devlet sermayesiyle kurulmuş olan ve memle
kette ilk modern bir kaplıca ve otelcilik işlet
mesi olan bu müessese bir takım küçük ve 
arizî sebeplerden dolayı bugünkü vaziyette bu
lunmasın. Çünkü bu müessesenin şimdiye kadar, 
kâr getirir bir halde tecelli etmesi gayet man
tıkî ve makul iken, görüyoruz ki, bilançola
rında her sene bir zarar, artan bir zararla kar
şımıza çıkıyor. Bu zarar 1942 senesinde 70 000 
iken 1943 senesinden 140 bin liradır. Bu sene de 
yine bu kadar bir zararla karşı karşıya bulunu
yoruz. 

Yine bu raporda, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına bu işin fuzuli bir iş olarak Deniz-
bank tarafından verilmiş olduğu anlaşılıyor. Bu 
iş hakikaten görüldtüğü gibi.basit bir iş değildir. 

jj Tamamen teknik bir iştir. Hepimiz biliriz otel-
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cilik ve kaplıcaların işletilmesi büsbütün ayrı 
bir mesele olduğu için resmî mevzuatla, formali
telerle idaresine asla imkân yoktur. Zaten za
rarın başlıca menşeinin de bu olduğunu zanne
diyorum. Bu raporların bazı yerlerinde görü
yoruz ki ; Bakanlık Sayıştayın tavsiyelerini uy
gun görerek bu müesseseyi bir ehline yani bir 
işletme şirketine vermeyi esas itibariyle kabul 
etmiş bulunuyor. 

Binaenaleyh Sayın Bakan arkadaşımız bura-
dalarsa kendilerinden rica ederim bu hususta 
Meclisimizi tenvir buyursunlar. 

SAYIŞTAY KOMİSYONU BAŞKANI R. 
BULAYIRLI (Çanakkale) — Bu hesaplarda şim
diye kadar Sayıştay yargı yetkisini kullanma
mıştır. 

Buna sebep olarakta 2514 sayılı kanunun 12 
nci maddesinde (Devlet sermayesi ile işletilen 
veya Devlete ait varidat cibayet ve idare eden 
müesseseler kendi kanunlarındaki hüküm ve 
sarahatin derecesine göre Sayıştayın denetleme
sine tâbidir) denildiği gibi 3653 sayılı Kaplıca
lar Kanununun 10 ncu maddesinde de (işletme 
idaresinin malî yıla ait bilanço kâr ve zarar he
saplan malî yılın hitamından itibaren 4 ay için
de tanzim ve kayıtlara ve müsbit evraka muta
bakatı tetkik edilmek üzere Sayıştaya tevdi olu
nur) diye yazılı 'olduğundan denetleme esnasın
da Sayıştay, fazla tediyat veya noksan tevkifat-
tan dolayı vâki olan hususları Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bildirmekte idi ve Meclisi 
Âliye takdim ettiği raporda da diğer idarî nok
sanları tebarüz ettirmekte idi. Kaplıca Kanu
nunun 15 nci maddesinde idarenin hesap usul 
ve alım, satım, muameleleri Maliye, Sağlık ve 
Sosyal Bakanlıklarınca tesbit ve İcra Vekille
ri Heyetince tasdik olunacak esaslar dairesinde 
yürütülmesi kabul edilmiştir ve bu yönetmelik 
şimdiye kadar yapılamadı, 15 Temmuz 1944 de 
Bakanlar Kurulunun tasdikma iktiran etmiştir. 
Bu tasvip neticesinde bu esaslar dairesinde bu 
işlerin yürütüleceği kabul edilmiştir. 15 Tem
muz 1944 tarihli yönetmeliğin 18 nci maddesi, 
bu hesaplar için Sayıştayın yargı hakkını kabul 
etmiştir ve bu yönetmeliğin kabulünden pek çok 
sonra tetkikına geçilmiş olduğundan hesabın bu 
esaslar dairesinde tetkiki icabederdi. Anayasa
nın 100 ncü maddesinde dahi Devletin gelirleri
ni ve giderlerini özel kanuna göre denetlemekle 
görevli bir Sayıştay kurulmuştur denilmekle 
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l yönetmeliğin Anayasanın ruhuna uygun olduğu 

görülmektedir. Yalova Kaplıcaları işletmesi iş
lerinde Sayıştayın ne yapacağına dair kanunda 
sarih bir hüküm yoktu. O zaman Sayıştayın da 
kanaati de bu merkezde idi. Sayıştayın bu gö
rüş ve telâkkisine Komisyon da iştirak ediyordu. 
Fakat şimdi yöneltmelik çıkmıştır. Bu hesaplar 
üzerinde Sayıştayın yargılama yetkisi kabul edil
miştir. Binaenaleyh bu muamelenin bu şekilde 
kabulüne imkân yoktur. 

! Ret keyfiyetine gelince; İçtüzüğün sayfa 
I 88 indeki beşinci fıkrayı aynen okuyorum : 

(Bir komisyon kendisine havale edilen bir işi 
i kabul veya ret şeklinde kesin olarak sonuçlamak 

durumundadır.) 
Binaenaleyh bu raporu haliyle kabul edeme-

) diğimiz için İçtüzüğün bu maddesine tevfikan 
I reddetmek mevkiinde kaldık. Vaziyet bundan 

ibarettir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
M. KARAAĞAÇ (İsparta) — Divan bakma

ma! i mıdır? 
SAYIŞTAY KOMİSYONU BAŞKANI R. 

BULAYIRLI (Devamla) — Sayıştay bakmıştır. 
Fakat yargı sıfat ve yetkisini kullanmamıştır. 

N. POROY (Tokad) — Bakanlar Kurulu 
l karariyle yargı hakkı verilir mi? 

SAYIŞTAY KOMİSYONU BAŞKANI R. 
BULAYIRLI (Devamla) — Hayır efendim. Ana
yasamız Sayıştayın Devlet gelir ve giderlerini 
görmekle ödevli bir müessese olduğunu tasrih et
miştir. Binaenaleyh Sayıştayın bu masraflar 
üzerinde yargı hakkı vardır. Yapılan yönetme
lik te Anayasanın ruhuna tamamiyle uygundur. 

S. YURDKORU (Afyon Karahisar) — Bir 
sorum var, kürsüden sormama müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun. 
S. YURDKORU (Afyo Karahisar) — -Sayın 

Komisyon sözcüsü arkadaşımızın izahlarını ben
deniz de beyanatım arasında ifade etim. Yalnız 
burada küçük bir fark vardır; bu yönetmelik 
çıkarılmadan evvel yapılan muamele ile yönet
melik çıktıktan sonra yapılan muamele arasında 
bir fark olabilirdi. Ancak 1942 senesi raporunda 
şu ifade kullanılıyor: «Sayıştayın kaza yetkisi 
dâhilinde olmaması dolayısiyle gereken işlemin 
Sağlık ve Sosyal Bakanlığınca yapılması zikre
dildikten sonra deniyor ki, bu görüş ve telâkki 
ıtarzı Yüksek Meclisçe de kabul buyurulduğun-
dan...» bunu sayıstay söylüyor. Aynı ifade muh-. 

I terem komisyon raporunda da zikrediliyor. 

— 10 — 
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Demek ki saymanlar hakkında Sayıştaym, 

hükme bağlanmak suretiyle kaza .yetkisini kul
lanamayacağı kabul ediliyor. 

Sayıştaym ve Sayıştay Komisyonumuzun 
1942 muamelelerine mütedair olan bu görüşleri 
geçen sene Yüksek Meclisçe kabul edilmiş ve bu 
suretle yapılan muamele muhkem bir kaziye ha
line gelmiştir. Binaenaleyh bundan sonra tan
zim edilen bu talimatname Yüksek Meclisin ka
rarına aykırı bir hükmü ihtiva etmemesi lâzım 
idi. 

Bendeniz bu noktanm tavzihini rica ettim. 
SAYİŞTAY Ko. Baş. R. BULAYIRYI (Çanaik. 

kale) — Evvlcede arzettiğim gibi elimizde bir 
yönetmelik yoktu. Kanun bunu emrediyor fakat 
gecikmiştir. Dört beş senedir Bakanlar Kuru
lunda duruyordu. Bu yönetmelik Anayasamıza 
muhalif midir, değil midir meselesine gelince, 
bu, Anayasamızın hükümlerine ve ruhuna uygun
dur. Çünki Anayasanın yüzüncü maddesinde 
«Devletin gelirlerini ve giderlerini özel kanuna 
göre denetlemekle görevli bir Sayınştay kurul
muştur.» denilmektedir. Binaenaleyh «bir Sayış
tay kurulur» denildiğine göre bu yönetmelik te 
bu işi tamamlamaktadır. Evvelce başka türlü 
muamele yapılması elde yönetmelik olmamasın
dan doğmaktadır. Kanunda sarahat olmadığm-
dan Sayıştaym görüşüne Komisyon da o zaman 
iştirak etmiş idi. 

SAYİŞTAY BAŞKANİ S. ORAN — Yalova 
kaplıcalarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına devrine ait olan kanun bu idarenin hesa-
batının ne suretle tetkik edileceğini şöyle ifade 
ediyor; diyor ki, hesabat, evrakımüsbiteleriııp 
ve kuyudatına göre tetkik olunur 

Sayıştayca yapılacak vazife bundan ibaret 
kalıyor. Sayıştay Kanununun 12 ııci maddesi; 
Devlet sermayesi ile işletilen veya Devletin va
ridatını cibayet eden müesseseler Sayıştaym 
murakabesine tâbidir. Fakat hususi kanunla
rındaki hüküm ve şeraite tâbidir. 339 hesabını 
biz tetkik ettikten sonra kendi hususi kanunun
da, yani 3653 numaralı Yalova Kaplıcaları hak
kındaki kanunla da bu idarenin Divanın salâhi
yeti kazaiyesine tâbi olacağına dair sarih bir hü
küm göremediğimiz için bulduğumuz yolsuzluk
ları, usulsüzlükleri evvelâ Bakanlığa, sonra da 
Yüksek Meclise arzettik ve kaza salâhiyetimizi 
istimal etmediğimizi bildirdik. 

Büyük Sayıştay Komisyonu bizim noktai na-
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/ zarımızı kabul ederek Kamutaya arzetti. Kamu

tay Sayıştaym mütalâasını tasnip buyurdu. Fa
kat kanunun 15 nci maddesinin verdiği salâ
hiyete dayanılarak Bakanlar Kurulunca 1944 se
nesinde yayınlanan talimatnamede «hesabın Sa
yıştayca tekik ve muhakemesi sonunda verileiL 
zimmet hükümlerinin alâkadarları namına muh
telif borçlular namına kayıt olunacağına dair 
hüküm konulmuş olduğu görülmüş ve Hükümet
çe de Sayıştaym kaza yetkisi kabul edildiği an
laşılmış. Sayıştayca, Bakanlar Kurulunun bu 
kararının kanuna muhalif olmadığı kanaati ha
sıl olmuştur. 

Bizim eski görüşümüzle verilmiş olan bu ka
rar muvacehesinde bu talimatname kanuna uy
gun mudur, değil midir? Bizim bu ciheti ko
misyona raporumuzla arzetmiş bulunuyoruz. 
Esasen bu meselede Sayıştayla Komisyon arasın
da bir fikir ayrılığı yoktur. 

Kamutayın evvelki kararı ile bugünkü içtiha
dımızı Büyük Millet Meclisinin Umumi Heyetine 
arzedilmesini Komisyondan rica etmiştim. 

Bu hususta kesin kararı almasını Heyeti Ce-
lileden rica ediyorum. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — Ya
lova kaplıcaları hakkındaki kanunda usulü he-
sabiyenin tarzı, İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
olunacak bir talimatname ile olur. 

Diğer bir maddesinde de muamelâtı hesabi-
yesi Divanı Muhasebatın tetkikine tâbidir, di
yor. 

SAYIŞTAY BAŞKANI SEYFİ ORAN — 
Buna dair olan hükmü aynen okuyayım; Hesap, 
Sayıştayca tetkik ve muhakemesi sonunda veri
len zimmet hükümlerinin alâkalıları namına 
muhtelif borçluların hesabına kaydolunacak. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — Kap
lıca Kanununda buna dair bir şey yok mu? 

SAYIŞTAY BAŞKANI S. ORAN (Devamla) 
— Heyeti Vekile usulü hesabiyeyi tâyin edecek, 
diyor. 

M. KARAAĞAÇ (İsparta) — Divanı Muha
sebatın tetkikine tâbi olacağına dair Kaplıca 
Kanununda bir hüküm var mı? 

SAYIŞTAY BAŞKANI S. ORAN (Devamla) 
Hayır yoktur aynen okuyorum: 

10 ncu madde diyor ki ; (İşletme idaresinin 
malî yıla ait bilanço, kâr ve zarar hesapları her 
malî yılm hitanımdan sonra dört ay içinde tan
zim, kayıtlarının ve evrakın mutabakatı tetkik 
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edilmesi Divanı Muhasebata tevdi olunur) bu ka
dar; kayıtlara mutabakatı tetkik edilir diyor, 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — Bu 
hüküm bu idarenin Divanı Muhasebatın kazası
na dâhil olduğu manasma gelmiyor mu? 

SAYIŞTAY BAŞKANI S. ORAN (Devamla) 
Biz bunu kâfi görmemiştik. Ozaman Meclisi 
Âli hakem oldu ve Sayıştayın görüşünü muva
fık buldu fakat kanunun 15 nci maddedeki yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca talimatna
me çıkınca biz de içtihadımızı değiştirdik ve 
Sayıştay Komisyonu ile fikir birliği yapmış ve 
bugün de aynı şekle müracaat etmiş bulunuyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim bir önerge vardır oku
nacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Meselenin Maliye Komisyonunca incelenmesini 

teklif ederiz. 
Rize 

T. B. Balta 

BAŞKAN — önergeyi yüksek tasvibinize su
nuyorum. Nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... 
nazarı itibare alınmıştır. Binaenaleh raporu Ma
liye Komisyonuna veriyoruz. 

3. — Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/553) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Ankara Tıp ve Fen Fajkiiilteleri yapımı için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 

hakkında kanun 

MADDE 1. — Ankara Tıp Fakültesi ve ek
lentileri ile (Tıp talebe yordu dâhil) Fen Fa
kültesi yapımı için yıllık ödeme tutarı 3,5 mil
yon lirayı geçmemek üzere 15 milyon liraya ka
dar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meğe Bayındırlık Bakanı ve faizleriyle birlikte 
bu miktarı geçmemek üzere bono çıkarmağa Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden-

[1] Birinci görüşülmesi 45 nci Birleşim tuta-
nağtndadır. 

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince gi
rişilecek yüklenmeler her yıl Bütçe Kanunları
na bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık Ba
kanlığı kısımlarındaki özel bölümlere konulacak 
ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmındaki 605 nci (Yapı ve imar 
işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma gi
derleri) bölümünün 8 nci (Millî Eğitim Bakan
lığı) maddesinden 3 000 000 lira indirilerek ay
nı kısımda (Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri ya
pımına ilişkin her türlü giderler) adiyle yeniden 
açılan 612 nci bolüme Olağanüstü ödenek ola
rak konulmuştur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (E) cetveline, 612 nci (Ankara Tıp 
ve Fen Fakültelerinin yapımına ilişkin her türlü 
giderler) bölümü eklenmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bayındırlık ve Ma
liye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Oy vermiyen arkadaşlar oylarını versinler. 
Oy toplama işi bitmiştir. 
Oylama sonucunu sunuyorum: 
Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki kanuna (319) Milletvekili oy vermiş
tir. Yetersayı vardır. Kanun (319) oyla kabul 
edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Çarşamba günü saat 
15 te toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati • 15,42 
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Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 

hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 455 
Oyverenler : 31 q 

Kabul edenler : 31Q 
Kabul etmiyenler : O 

Oya katılmıyanlar 135 
Çekinserler : o 

Açık Milletvekillikleri : 1 

[Kabul edenler] 

AFYON KARAHlSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGİL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
II. BAYRAK 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YtĞtTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOÖLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 

Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S.LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇIOĞLU 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TlRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
P. F. DÜŞÜMSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGÎNERI 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 

A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELI 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKlN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
A. EGE 
H. GÜNVER 

N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGIL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M.'H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMlR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. U. AYKURT 

GAZlANTEB 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
B. KALELİ 
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Dr. A. MELEK 
GİRESUN 

M. AKKAYA 
î. GÜRAK 
N. OSTEN 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELÎ 
C. SELEK 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
H. S. TANRIÖVER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
1. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 
1. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 

B : 47 6. 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 
H. Â. YÜCEL 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
II. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
1. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
K FENMEN 
1. TOLON 

5.1946 0 : 1 
I KONYA 

S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
H. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 

I R. PEKER 
E. TOKTAR 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
K. SAYIN 
O. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
R. N. EDGÜER 
0. ERCİN 
1. ERTEM 
Ş. R. HATlPOĞLU 
Dr. S. E. KAATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
F. USLU 

MARDİN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
I A. ÇAKIR 

H. KİTABCI 
MUŞ 

K. KOTAN 
NİĞDE 

R. DOLUNAY 
R. GÜRSOY 
H. MENGİ 

| H. ULUSOY 
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ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

Ttt7F. 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLBMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BÎLSEL 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Ş. İŞCEN 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. Uran 

SİİRD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

StNOB 
C. ATAY 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
E. DİZDAR 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
H.IŞIK 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SİRER 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 



T0İS8M 
S. ÇELÎKKOk 
M. DEVBLf 
H. N. KEŞ&Öt 
C. KOVALI ' ' 
N. POROY 
R. A. SBf^RÖÎİj 

TRABW» 
S. ABANOZ^Ğfctf 
M. S. .MfcMÜlt^ 

F. A. BARU^OİJ 
D. EYÎBÖĞLÜ 
T. GÖBSS^ 
R. KARADENİZ / 
L. YAVUfc^ 

TUN0BLÎ 
N. S. SILAN 
H.ÜÇÖI^ 

URFA^ 
R. SGYER 

A. K. TB^BB^ 
E. TEKEI&: 
S. K. YESfâNJ 

VAH 
N. BERBaSBs 

YOMU* 
t M. ALLIOÖI^i 

C. ARAT 
Z. ARKANA 

S.ÎÇÖZ v . 
T. D.Î « f c S ü â S & a J 

| Dr. R . î B A » P # r 
I Ş. DEVRİM 

Y. Z. ÖZEüÜh 
Ş. TANSANH 
R:V&B»ARt 

/0#a katıtmıyanlar).: 
AFYON KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 
A, ÇETÎNKAYA (I.) 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
P. R. ATAY 
F.DALDAL (I.) 
t. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN ( t ) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
M, DEMİR (t.) 
H. KARAN 
H, KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN (1) 

BOLÜ 
fl. C.ÇAMBEL 

BURSA 
R. CANITEZ ( t ) 
Dr.M. T.SİMER 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 

ÇORUH 
M.M.KANSU 
A. US 

ÇORUH 
Dr. C. KAZANÖIOĞLU 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ ( 
S. SAĞIROĞLU (ö) 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. S. ILTER 

ERZURUM 
GI. P. DEMİRHAN 

ESKİŞEHİR 
I. ARUKAN 
î. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

OAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Dr. M. CANBOLAT 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
Gl. I. SÖKMEN (î) 
F. YÜZATLI 

aÜMÜŞANE 
E. S. TÖR 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (Ö.) 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
Dr. M. BERKER (Ha&-
ta) 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (1.) 

İSPARTA 
K. AYDAR 
H. ÖZDAMAR 

İSTANBUL 
Y. K. BEYATLI 
Gl. R. BELE 
S. CİMCOZ (1.) 
M. H. GELENBEĞ 
V,SARHXAU 
H.C. YALÇIN 

Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 

KARS 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK (1) 
N. TAMAÇ . 

KAYSERİ 
Ö. TAŞÇIOĞLU 

KTTnTT.AftTflT.t 

Dr. F. UMAY 
KIRŞEHİR 

F. ÇOBANOĞLU (1) 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
t S. YİĞİT 

KONYA 
M. A. BİNAL 
A. H. DİKMEN 
F. GÖKMEN (î.) 

Dr. S. IRMAK (Bakan) 
K. OKAY 
A. R. TÜREL (Bakan) 

KÜTAHYA 
S. KUTMAN 
A. TİRİDOĞLU 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
KorgL A. R. ARTUN-
KAL (Bakan) 
H. BAYUR 
K.KARAOSMAN 
Y. ÖZEY 
H.SARHAN 

UtAftAj 
Dr. K. BAYİZÎT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A.H.TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
t. F. ALPAYA (1. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
Dr.A.URAS 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
O.KARAMUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
(î.) • 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (Has
ta) 

- » 
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NİĞDE 

A. G. BODRUMLU 
Dr. R. P. TALAY 
İL TEPEYRAN (1.) 

ÖRDÜ 
S. S. TARÖAN (İ) 

Rt2E 
H. C. BELÜL 
F. SİRMEN (Bakan) 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
S. ERBAY 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
Gl. N. ELDENİZ 
S. TEKELİOĞLU 
A. M. YEGENA 

SİNOB 
C. K. İNCEDAY1 
(Başkan V.) 
Dr. B. KÖKDEMİR 
t. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
Gl. F. ERBUĞ 

A. ESENBEL 
N. SADAK (1.) 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
R, ERİŞKEN 
G. PEKEL 

TRABZON 
M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE (1.) 
S. DAY (Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

ÜRFÂ 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 

VAN 
1. ARVAS 
M. BOYA (t) 

YOZGAD 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
A. R. ÎNCEALEM-
DAROĞLU 

[AÇAIÎ miUelvckilliMeri] 
Zonguldak : 1 

\>+<l 

T. B, M. M. Basımevi 



S. Sayısı; 105 
Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 yılı bilanço
sunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

ve Sayıştay komisyonu raporu (3/331) 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı ' * 9 . IV. 1946 
Sayı : 248325/743 • 

Büyük Millet Meclisi Başkanlğt Yüce Katna 

3653 sayılı kanunla teşkil edilen Yalova Kaplıcalon İşletme idaresinin 1943 malî yılına ait 
bilançosu Sayştayca incelenerek düzenlenen raporun bilanço ve ilişiği cetvellerle birlikte sunul
duğunu saygılarımla arzeylerim. 

Sayştay Başkanı 
S. Oran 

Yalova Kaplıcaları işletme İdaresinin 1943 bütçe yılı bilançosu üzerinde yaplan incele
meler sonucunu gösterir rapor 

3653 sayılı kanunla kurulan Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1943 malî yılma ait olup 
Sayıştay a verilen bilançosu üzerine sözü geçen kanunun 10 ncu maddesi gereğince mevcut kayıt
lara ve müsbit evraka dayanılarak yerinde yaptırılan incelemelerin sonucu sıra ile aşağıdaki 
maddelerde sunulmuştur. , -

Başlangıç 

3653 sayılı kanunun 10 ncu maddesi gereğince bilanço; kâr ve zarar hesapları; Sayıştayın in
celeme ve denetleme derece ve yetkisinin şümulü üzerinde -. Bu müessesenin 1939 malî yılma ait 
ilk hesabı münasebetiyle ) durulmuş ve bu hususta yapılan melemelerde; işbu kurumun 1939 
malî yılı bilançosunun incelemeleri sonucunu taşıyan raporda tafsilâtlı olarak izah edildiği üzere; 
2514 sayılı Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde - Devlet sermayesiyle işletilen veya Devlete 
ait varidatı cibayet ve idare eden müesseseler kendi kanunlarındaki hüküm ve sarahatin derece
lerine göre Divanın murakabesine tâbidir - diye yazılı ve 3653 sayb kanunun 10 ncu maddesinde-
de (işletme idaresinin malî yıla ait bilanço, kâr ve zarar hesapları her malî yılın hitamından iti
baren dört ay içinde tanzim ve kayıtlara ve evrakı müsbitelere mutabakatı tetkik edilmek üzere 
Divanı Muhasabata tevdi olunur. ; v . 

Divanı Muhasebatın bu husustaki raporu, bilanço, kâr ve zarar hesaplariyie birlikte malî yL-
lın hitamından itibaren 9 ay içinde Büyük Millet Meclisine arzulunur.) denilmekte ve işbu madde 
hükmiyle sözü edilen kurum- işlemleri Sayıştayın denetlemesine tâbi: tutulmuş bulunmakta ise de 
tetkikat sırasında Sayıştay Denetçileri tarafından görülerek raporlara dereolunacak tenkitlerle 
noksan tediye hakkında Sayıştayca ne suretle hareket olunacağına dair başkaea açık bir kayıt ve 
işarete rastlanamamış olduğundan noksan tahsilattan. veya fazla veyahut usulsüz ödemelerden do
layı Saymanm sorumunu gerektiren işlemlerin Sayıştayın kaza yetkisi dışında kaldığı neticesine va
rılmış ve bunlar hakkında gereken işlemin yapılması için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
yazılması ve diğer idarî eksikliklerin de o husustaki düşünce ile birlikte Yüksek Meclise arzı uy
gun görülmüş ve bu görüş ve telâkki tarzı Yüksek Meclisçe de kabul buyurulmuş olduğundan o 
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tarihteriberi bu müessese hesaplan bu esas dairesinde tetkike tâbi tutulmuştur. 

Ancak; 3653 sayılı kanunun; Yalova kaplıcaları işletme idaresinin hesap usulleri ile alım, 
satım muamelelerinin Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tesbit ve Bakanlar Ku
rulunca tasvip olunacak esaslar dairesinde yapılacağını gösteren 15 nci maddesine dayanrlarak adı 
geçen Bakanlıklarca bu kere düzenlenen ve Bakanlar Kurulunca da onanmış bulunan 15 . VII . 1944 
tarih ve 12İ05/3 saydı yönetmeliğin 15 nci maddesinde, bilumum evrakı müsbîtenin Sayıştaya gön
derileceği gösterilmiş olftıakla beraber 18 nci maddesine (hesabın Sayıştayca tetkik ve muhakemesi 
sonunda verilen zimmet hükümlerinin alâkadarları namına muhtelif borçlular hesabına kayıt olu-
nacağına) dair ayrıca bir hüküm de konulmuş olduğu görülmüş ve bu maddede Sayıştaym zimmet 
hükümlerinden bahsedilmesiyle bu kurum işlemlerinin Hükümetçe Sayıştaym kaza yetkisi içinde te
lâkki edildiği anlaşılmış olduğundan bu konu üzerinde yeniden durulmak lüzumu hissedilerek tek
rar inceleme yapıldıkta; Yalova kaplıcaları idaresi bütçesinin Sağlık Bakanlığınca düzenlenmekte 
olmasına göre- kesinhesap mahiyetinde olan bilançonun da yine adı geçen Bakanlıkça onanması ile 
iktifa edilmesi gerekirken 3653 sayılı kanunun metni yukarıda gösterilen 10 ncu maddesiyle; bu 
müessese hesabının tetkik edilmek üzere Sayıştaya tevdii kabul edilmiş ve bu maddeye Sayıştaym 
bu husustaki tetkikat sonucunu Büyük Millet Meclisine arz için ayrıca bir hüküm konulmuş olup 
esasen Genel Muhasebe ve Sayıştay Kanunları gereğince Devlet emvalini ahz, sarf ve idare eden 
Saymanların hesabını görmek ve hükme raptetmek Sayıştaym görev ve yetkisi cümlesinden bu
lunmakla • bunun için 3653 sayılı kanunda ayrıca bir hüküm ve sarahat aramıya mahal görülememiş 
ve bu itibarla bu idare işlemlerinde tazmini müstelzim görülecek kısımlarının Sayıştayca hükme 
bağlanması gerekli bulunmuş ve bundan sonraki hesaplarda ona göre muamele yapılmak üzere 
keyfiyetin bu suretle Yüksek Meclisin tasvibine arzı uygun görülmüştür. 

'. \ Bilanço incelemeleri 

Birinci ktsım 

Alacaklı hesaplar : 

Bakiye Matlup Zimmet 

1 276 291,84 1 276 291,84 0,00 

1. —Sermaye : 
Bu hesabın geçen seneden devri yukarda gösterildiği veçhile 1 276 291, 84 liradan ibaret olup 

1943 yılında bu hesabı ilgilendiren bîr işlem olmamıştır. 
2. — îhtiyat sermaye : 
Bu hesabın matlubunda görünen 6 224, 90 lira mülga Denizbankdan hesaben devir alınan para 

olup 3653 sayılı kanunda ihtiyat sermayesi ayrılacağına dair bir hüküm bulunmadığı gibi esasen 
bu sene bilançosu da zararla kapanmış olduğundan ihtiyat sermaye namiyle ayrıca bir para ilâve
sine de imkân görülmemiştir. 

3. — Amortisman hesaba : 
Bu hesabın geçen seneden devri 295 959, 88 liradır. Bu miktar 1943 yılında ayrılan ve müfre

datı bilançoya bağlı 5 r e 8 numaralı cetvellerde gösterilen 61 417,33 liranın ilâvesiyle 357 377,21 
liraya baliğ olmuştur. Sabit kıymetlerden ayrılan amortisman miktarı hesap yönetmeliğiyle tâyin 
edilmiş bulunduğundan bu münasebetle arza şayan bir cihet görülmemiştir. 

4. — Muhtelif alacaklılar : 
Bu hesabın 1942 senesinden devri 8 629,19 liradır, 1943 yılı matlup yekûnu 86 425, 46 lira ve 

aynı yd içindeki tediyat yekûnu da 61 675, 99 lira olup 1944 yılıua devri ise 24 749,47 lpiradan ibaret 
bulunmuş ve zimmet ve matlubunda kayıtlı paraların müsbit ev rak la uygun olduğu görülmüştür. 

( S . Sayısı: 105) 
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5. — Kredi: ". ".T" J "-" V ^ " 

Bakiye Matlup Zimmet 
. . »—'. 

20 000,00 20009,00 0,QQ 

İşletme idaresinin geliri, giderini karşılamamakta olduğundan lokantanın ihtiyacı içip stok ya
pılmasını sağlamak maksadiyle Sağlık Bakanlığı 1943 bütçesinin 494 ncii bölümüne konulmuş bu
lunan 110 bĵ n liralık ödeneğin tamamen ödendiği Hazine saymanlığı kayıtlarından anlaşılmış ise de 
işletme idaresi kaydında bu miktardan yalnız. 90 bin lirşpıiun iradma rşsİanmış ve geri kalan 20 
bin lirasının kredi karşılığı olarak ödendiği ve fakat Bakanlıktan blldirjln^ed^ği için kayda geçi
rilmediği anlaşılmış ve sözüedilen 20 bin liranın varidata ijâvesi ve kredi l*esaİ>mın kapatılması 
suretiyle işlemin düzeltilmesi gerekip bulunmuştur. 

İkinci kısım 

6. — Oteller ve banyolar : 

Borçlu hesaplar ^ * 
. . Bakiye Matlup £imsmeş| 

714 572,59 0,00 7 145,72 

Yalova kaplıcaları sınırı içindeki otel, banyolarla pavyonların eaas kayıÜ^rmdaki değerlerini gös
termekte Munajı bu kesabm 1944 yvUn* 4«frisâ», 3£42 yıbpıdatt devnahaısa müşirin aynı olduğu, 
J942 yılında/ bir muamele görmemjş lwJundnğu a^l^şılmış, binaUrın nelerden iba*et oldukları ve 
delerleri bilançoya bağlı 5 nroaaradi ce l ı e l^ g&teümjiş v* -kayda uygun ibulunmuştur. 

7. -*. Sait binalar hesabı: 
Yalova, kapljeaları dli ı t t in^â - ©tel, pavyon ve Jjanyotep ha*iç - sair binaların esas kaydm-

daki değenlerini gösteren J?u hena^n geçan yıldan d,evri 818 4S9*89 Mr* okıp 1843 yılında başkaca 
bir işjem görmemiş olduğu anlaa&saster. 

8. —r î-eşisler: . . . 
Bu lıasabın zimmetinde görünm 165 975,45 liraruıı 1142 yılından nıüdevver olduğu, 1943 yılı 

içinde bir muamele geçmemiş bulunduğu anlaşılmış •« hiipıjaranfredateblânçoya bağlı 7 numa
ralı eetvelde gö»tej»ilen tesisajan mukayyet bedeline uygun bulu*«B|fcur. 

3 . — Demirbaş eşya: 
Bu hesabın zimmetinde kayıtlı demirbaş eşya bedeli; 1942 yılından devir olunan 290 577 lira 

80 kuruşla 1943 yılında satın alman 13 670 lira 21 kuruşluk demirbaş eşya bedeli ile birlikte 304 248 
lira 1 kauruşa yükselmiş ise de bundan kırılan eşya bedeli olarak tahminen *ah»ü efaaan 21 lira 70 
kuruşun tenzilinden sonra 1344 yılma B04 2&6 lira 91 knraş devir adftmiş bulunmaktadır. Usulü 
dairesinde demirbaş eşya defteri tanzim edilmemiş ©ldı#a gibi lf48 yıknda satın ahnmış olan
ların da kayda geçirilmemiş ve yıl sonunda sayım yapılmamış ©tması dötoyırfyle demirbaş eşyanın 
kayda uygunluğu ve tam olarak mev«ufc olup olmadığı anlaşdmaHHş ve müfredat cetveli blânçoya 
bağlanmıştır, Demirbaş eşyanın Sağlık Bakanlığınca gönderilen bir müfettiş tarafından tesbit etti
rilmekte oWöğu görülmüşur. 

10. — Demirbaş eşya hesabında kayıtlı eşyadan b» kıssmmm satılması veya kırılanların taz-
m'ımn tahsili galinde ̂ bedellerinin bu hesabın «urubuna kayıt edilmesi ieabederken piyade alayuıa 
satılan eşya bedeline mukabil me^ûr slayian alınan .M . I . 1944 tarihinde aîman ve 15 . I I I . 
1943 tarihinde «ski müdür Cemal Turfandan .taaûl ehman müfretteh işbu fıkranın aşağısında gös
terilen 141 lira 35 kuruşun müteferrik*as£*ta 'kaydedildiği, bazı hizmetlere eşya bedeli olarak 
Ödettirilen 21 lira 70 kuruşun kayda getirilmedi ve sabit kıymetler namı altında açılmış olan de
mirbaş eşya * hesabınamüstehlek eşya bedellerinin kaydedilmemesinin temini lüzumu 1941 yılına 
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ait bilançonun tetkikatı münasebetiyle Sağlık Bakanlığına yazıldığı halde mezkûr sene zarfında 
sarfolunan 2 132 lira 90 kuruşluk yağ ve diğer müstehlek eşya bedelinin bu hesapta bırakıldığı gö
rülmüş ve satılan veya ödettirilen eşya bedellerinin kâr ve zarar hesabının zimmetine ve demir
baş eşya lıesabmm matlubuna kaydı ve müstehlek mevat bedellerinin de bu hesaptan tenziliyle zarar 
kaydedilmesi hususları Sağlık Bakanlığına tekrar yazılmıştır. 

Lira K. Aded . . . 

31 . I . 1944 tarihinde piyade alayından alman 
para 

15 . I I I . 1943 tarihinde eski mtdür Cemal Tur
fan'dan tahsil edilen 

25 
15 

5 
80 

1 

1 
3 
5 
4 

50 
50 
25 
GO 
50 

5 
15 

5 
' 2 

3 
1 
1 
6 
1 
1 

Beyaz karyola 
Demir ranza 
Tahta komodin 
Lavabo 

Çay fincanı 
Çaydanlık 

» 
Bardak 
Elektrik ütüsü 

» ocağı 

141 35 . . . . • = • ' . • - : ' : 

11. — Muhtelif borçlular hesabı : •. N " '"'* " r j 

Bu hesabın geçen seneden devri olan 20 205 lira 38 kuruş ve 1943 ylnnda kaydolunan 39 362 
lira 38 kuruş ile birlikte zimmet yekûnu 59 567 lira 76 kuruşa yükselmiş ise de bundan 1943 yı
lında 50 970 lira 8 kuruşu tahsil edilmiş bulunduğundan 1944 yılına 8 597 lira 68 kuruş devre-
edilmiş olup bu miktarın bilançoya bağlı 10 numaralı cetvele uygun bulunduğu görülmüştür. 

12. — Bundan evvelki fıkrada bahsolunan 8 597 lira 68 kuruştan: 1 075 lira 80 kuruşunun Ka
sım 1944 ayının sonuna kadar tahsil edildiği, Türkiye Kömür Satış müessesesinin borçlu olduğu 
1 680 lira 99 kuruşunun mahsubunun derdest olduğu, Denizbankdan müdevver 1 218 liralık alaca
ğın 1944 senesinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen emirle hesapdan düşüldüğü, 1 330 lira 26 
kuruşunun belgelerinin olmaması yüzünden tahsiline imkân bulunmadığı, 2 016 lira 80 kuruşunun 
da tahsilinin takip edilmekte bulunduğu anlaşılmış ise de geri kalan 1 275 lira 83 kuruşluk alacak 
hakkında bir bilgi elde edilememiştir, işbu 1 275 lpra 83 kuruşla belgeleri olmaması yüzünden tah
siline imkân bulunmıyan 1 330 lira 26 kuruşun ehemmiyetle takip ve tahsilinin temini hususu Sağ
lık Bakanlığına yazılmıştır. 

13. — Stoklar hesabı : ? 
Bir nevi ambar hesabı mahiyetinde bulunan bu hesabm zimmeti 208 031 lira 1 kuruşu matlubu 

ise 159 511 l/:|ra 57 kuruşu ihtiva etmekte olup buna göre 1944 yılına 48 519 lira 44 kuruş devir 
etmekte bulunmuştur. Bu hesapla ilgili işlemlerde tenkidi mucip ve tashihi müstelzim görülen hu
suslar sırasiyle aşağıda arzolunmuştur. yr~ 'l.'J_^.' " • • " " " ' '** ' ? - • - / \ 

A) 1943 yılı içinde ambardan alınarak istihlâk edilmfjş bulunan erzak, levazım vesaireye ait 
evrakı müsbitenin ayniyat muhasibi tarafından sorumlu saymanlığa verilmemiş olmasından dolayı 
1 255 lira 2 kuruşun masraf kaydedilmediği görülmüş ve bu paranın kâr ve zarar hesabına zim
met ve stoklar hesabına matlup kaydedilmesi. 

B) Memurlara maliyeti üzerinden verilen ekmek bedeli olan 725 lıitra 33 kuruşla eski müdür 
Cemal tarafından tazmin ettirilen kumaş bedeli olan 24 lira ki, ceman 749 lira 33 kuruşdan ek
mek bedeline ait olanının lokantalar varidatına ve diğerinin de müteferrik hasılata fuzulen irat 
kaydedildiği görülmüş olduğundan mezkûr hesaplardan tenziliyle mecmuu olan 749 lira 33 kuru
şun keza kâr ve zarar hesabının zimmetine ve stoklar hesabının matlubuna işlenmesi. 

C) Kuduz Tedavi Müessesesine satılmış olan 12 torba çimento bedşl} olan 33 lira 13 kuruşun 
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muhtelif borçlular hesabına zimmet mukabili stoklar hesabına matlup kaydı gerekirken hesap ha
rici bırakıldığı görülmekle adı geçen müessese adına zimmet, stoklar hesabına matlup kaydedilmesi. 

Ç) Tahta fianal edilmek üzere Kaplıcalar İdaresine ait araziden kesilen ağaçlara takdir edilen 
50 liranın hesap dışı bırakıldığı anlaşıldığından bu paranın kâr ve zarar hesabının matlubuna, 
stoklar hesabmn zimmetine ilâvesi. 

D) Boş kaplar ambarında kayıtlı şişelerden Üçkardeşler Gazinosu Büfe Memuruna verilip 
ziyaa uğratılan 37 boş bira şişesi bedelp olarak tazmin ettirilen 7 lira 40 kuruşun lokantalar varidatı 
meyanına alındığı görülmekle stoklar hesabının matlubuna ve kâr ve zarar hesabının zimmetine 
yazılması. ı ' 

E) 1. Levazım ve malzeme ambarından muhtelif servislere verilip çıkış muamelesi yapıldık
tan sonra bazı malzemenin sarfına lüzum görülmiyerek veya mevsim sonunda müstamel olarak 
ambara iade olunup ithalât kayıt edilmeden tekrar ihracat yapılmış olmasından ve bazı boş kaplar 
ambar defterine kayıt edildiği ha^de muhasebeye malûmat verilmemiş olmasından dolayı 1940 malî 
yılı sonu itibariyle levazım ambarının mevcudunu gösteren devir cetveli ile muhasebe Aaydı arasın
daki fark olarak müteferrik gelirler hesabının matlubunda kayıtlı bulunan 940 lira 68 kuruşun 
keza kâr ve zarar hesabına matlup ve stoklar hesabına zimmet kaydolunmasi; 

2. — Mayıs 1942 ayında müstahdemin iaşesi için ambardan çıkarılıp evrakı müsbitesi muhaso-
beye verilmemiş bulunan 2 254 lira 97 kuruş; 

3. — 1941 yılında elektrik santralı için. istihlâk edilen kömür bedeli olup evrakı müsbitesi mu
hasebeye verilmemiş bulunan 1 387 lira 56 kuruş; 

4. — Yine 1941 yılında 3001, 3313 sayılı fişlerle sarf edilen ekmek bedeli olup evrakı müsbitesi 
muhasebeye verilmemiş bulunan 271 lira 26 kuruş ki ceman 3 913 lira 79 kuruşun kâr ve zarar he
sabına zimmet ve stoklar hesabına matlup kaydı; 

5. — 1942 yılında ziyaa uğratılan viskilerin maliyet bedeliyle rayiç fiyat farkı olarak tahsil ve 
stoklar hesabına matlup kaydolunan 216 lira 30 kuruşun bu hesaptan tenziliyle kâr ve zarar he
sabının matlubuna ilâvesi muktazi bulunmuş; 

6. — Bedeli sorumlu saymanlıkça 1941 yılında tediye olunup ambar defterine kayıtlı bulun -
mıyan 102 liralık eşyanın ambar kaydına ithali gerekirken bu muamelenin yapılmadığı anlaşılmış 
olup bu fıkra ile daha önceki fıkralarda bahis konusu edilen işlemlerden 1941, 1942 yılları hesap-
lariyle ilgili bulunanlar hakkında mezkûr yıllara ait blânçolarm tetkiki münasebetiyle Sağlık Ba
kanlığına yazılmış ve Başkanlıkça işletme idaresine tebligatta bulunulmuş olmasına rağmen idarece 
hiç bir muameleye tevessül edilmemiş olduğu gömülmüştür. , : i i : j 

F - Eczane için satınalınan ilâç esmanının stoklar hesabma ve satış hasılatının eczane hasılatı 
namiyle varidat kayıt edilmekte olmasına göre satılan ve müstahdemlerin tedavisi için sarf edilen 
ilâçların maliyet bedellerinin her ay veya sene sonunda tesbit edilerek bütçeye masraf mukabili 
stoklar hesabına matlûp kaydedilmesi lâzımgelirken 1943 yılmda satılan ilâç bedellerinin masraf 
edilmediği görülmüş ve tıbbi ecza hesabının 1939 senesinden itibaren esaslı bir incelemeye tâbi tu
tulmak suretiyle ıslâhı gerekli bulunmuş olduğundan keyfiyet Sağlık Bakanlğma yazılmıştır. 

G) Eski lokanta müsteciri Adnan Naim Nolvan'a 1941 malî yılında verilmiş olan 720 litre 
benzinin ambar defterine ihracat kayıt edilmemiş ve bedelinin de tahsiline dair bir kayda Tas
lanmamış olup adı geçenin idare ile olan bütün ilişiklerinin kesildiğine ve tarafların yekdiğeri
ni ibra etmiş olduklarına göre sözü edilen benzinin bu arada gözönünde bulundurulduğu, da .tabiî 
ve muamele bir kaydın icrasından ibaret bulunduğu ve Sağlık Bakanlığınca bu bapta mahalline 
e tebligatta bulunulmuş olduğu halde bedelinin kayda intikal ettirilmemiş olduğu ve aynı zaman
da nakden veya aynen tahsil veya istirdat edilmiş olup olmadığı da tesbit edilememekte bulunduğu 
cihetle bu hal dikkate değer görülmüş ve eski ambar memuru Fuad Çan'ın açığı zuhur etmesi do-
layısiyle Bakanlıkça ambar hesabının 1942 yılı işlemlerinin incelenmesine bir müfettişin memur 
edildiği anlaşılmış ise de netice hakkında bir bilgi edilememiş olduğundan bahis konusu 720 litre 
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benzin hakkında şimdiye kadar ne gibi bir işlem yapıldığının bildirilmesi lüzumu Sağlık Bakan
lığına yazılmıştır. 

H) Stoklar hesabının zimmet devrinin ambar kayıtlarına göre sene sonunda mevcut erzak, le
vazım vesaire bedellerinin yekûnuna eşit olması ve her sene Fonunda hesaplar kapatılmadan mu
hasebe ve ayniyat kayıtlar'Pin karşılaştırılarak, sarfedildiği halde masraf kaydedilmemiş veya 
parası ödendiği halde ambar defterine geçirilmemiş veyahut fuzulen bu hesaba kayıt edilmiş erzak 
ve levazım bedeli bulunduğu takdirde kayda intikal ettirilmesi ve bu suretle mutabakatının temi
ninden sonra hesapların kapatılması ieabederken işletme idaresince bu usule riayet edilmemesi yü
zünden 1944 senesine 48 519 lira 44 kuruş devir etmiş olan bu hesabın devir miktariyle ayniyat am
barının 1944 yılı başında yapılan tadat ve tevzin neticesinde tesbit olunan 35 174 lira 69 kuruşluk 
miktar arasında - Tıbbî ecza hariç - 13 344 lira 75 kuruşluk bir fark görünmekte ve bundan işbu 
raporun 13 neü maddesinin A ve E fıkralarında, gösterilen işlemlerin tashihi sonunda nakit muha
sipliği hesabına intikal ettirilmesi lâzımgelen 6 63-3 lira 4 kuruşun tenzilinden sonra 6 713 lira 71 ku
ruş bakiye kalmakta bulunmuş ve stoklar hesabmm esaslı bir surette incelemeye tâbi tutulmak su
retiyle tasfiyesi ve atiyen sene sonlarında ayın ve nakit muhasiplikleriyle işbirliği yapılarak muta
bakat temin edildikten sonra kayıtların kapatılması lüzumu Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir. 

Stoklar hesabına zimmet veya matlup kaydedilmesi lâzımgelirken bunlarm bir kısmının yanlış 
kaydedildiği ve bazılarının da hiç kayda geçirilmediği yukarıdaki fıkralarda gösterilen işlemlerin 
bu yıl blânçosu üzerinde tashihler yapılmak suretiyle düzeltilmesi mümkün bulunmuş ise de bu tas
hihler yapılsa bile bu hesaba ait işlemlerin tamamı ıslah ve tasfiye edilmemiş olacağından buna te
vessül etmekten ise bu hesapla ilgili işlemlerin biranorıce müfredatnım tesbiti ve bu arada görülecek 
farkların tâyini ve bunlardan ıslah ve mahsubu lâzım gelenlerin kayıt muamelelerinin ilk yapıla
cak blânçoya ithal edilecek hesaplara intikâl ettirilmesi ve açık kalanların da alelusul ait olduğu 
hesaba alınarak takip ve tahsili suretiyle hesabın tasfiyesinin sağlanması hususunun Sağlık Bakan
lığına yazılması daha uygun görülmüş ve keyfiyet adı gecen Bakanlığa bu suretle bildirilmiştir. 

14. — Bankalar hesabı: 
Bu hesabın zimmetinde 93 945 lira 26 kuruş, matlubunda da 93 863 lira 81 kuruş kayıtlı olup 

]944 yılma devri olan 81 lira 45 kuruş ibraz olunan belgelere uygun bulunmuştur. 
15. — Kasa hesabı: 
Zimmetinde 331 528 lira 19 kuruş, matlubunda da 325 732 lira 46 kuruş kayıtlı bulunan bu he

sabın gelecek seneye devri 5 795 lira 73 kuruştan ibaret olduğu ve işlemlerin evrakı müsbitesine 
müstenit ve devrin tadat mazbatasına uygun bulunduğu anlaşılmıştır. 

16. — Kâr ve zarar hesabı: 
Bu hesabın zimmetinde 486 895 lira 24 kuruş, matlubunda da 288 471 lira 36 kuruş kayıtlı olup 

buna göre zimmet bakiyesi 198 423 lira 88 kuruştan ibaret bulunmuştur. 
Bilançoya bağlı 2 numaralı cetvelde gösterildiği üzere işletme idaresinin 1943 senesi varidatı 

198 471 lira 36 kuruş, sarfiyatı 347 6X7 lira 37kuruş ve zararı da 149 146 lira 1 kuruş olup Sağlık 
Bakanlığı bütçesinden yardım olarak kayıtlı bulunan 90 bin liranın tenzilinden sonra 59 146 lira 
1 kuruş kalmakta ve geçen seneden devredilen 139 277 lira 87 kuruş ile birlikte zarar yekûnu 
198 423 lira 88 kuruşa yükselmekte ise de işbu raporun 2 numaralı bendinde belirtilmiş olduğu 
veçhile Sağlrk Bakanlığı bütçesinden bu kuruma yapılan yardım miktarı 90 bin lira olmayıp 110 
bin liradan ibaret bulunması hasebiyle 1943 yılına ait zarar miktarından yani 149 146 lira 1 ku
ruştan 90 bin liranın değil 110 bin liranın tenzili icabetmekte ve bu takdirde ise geriye 39 146 lira 
1 kuruş kalmakta ve buna geçen sene devrolunan 139 277 lira 87 kuruş ilâve olunduğu takdirde 
ise zarar yekûnu 178 423 lira 88 kuruşa inhisar etmekte bulunmuştur. 

17. — Lokantalar ve büfeler hasılatı 103 €45 lira 81 kuruş ve sarfiyatı da 164 133 lira 11 ku
ruştan ibaret bulunmuş olup buna göre aradaki 60 487 lira 30 kuruşluk fark da zararı teşkil et
mektedir. İşletme idaresi buna sebep olarak - Kaplıcaların Bakanlıkça bir komisyon marifetiyle 
tesbit edilmekte olan tarifelerinin tatbiki cihetine gidilmesi, Kaplıcaların, hastane gibi memleke
tin sıhhi ihtiyacını temin ettiği için oteller ve lokantaların bir kül halinde kabulü lâzımgelmekte 
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olduğundan lokantalardan fayda aranmamakta olması - gösterilmekte ye gerçi 1943 yılında olagan-

. üstü hallerin işletmeye tesiri aşikâr bulunmakta ise de tanzim edilen tarifede Termal lokantasında 
kahvaltı ile beraber iki öğün yemeğe 8 lira 25 kuruş gibi pek pahalı bir fiyat tesbit edilmiş bulun
duğundan husule gelen zararm fiyat ucuzluğundan değil bilakis : 

A) Lokantalar için ambardan alınan erzak ve levazmıın maliyet bedellerinin vaktinde tes
pit edilmemesi doLayısiyle aylık hasılat ile sarfiyatın ölçmlememesi; 

B) Mutbahtan çıkan yemeklerin kontrolünü temin edecek sıra numaralı fişler konulmaması do
layısiyle satılan yemek bedellerinin tamamen faturalara ithal edildiğinin tevsik ve kontrol edilme
mesi; 

C) Yemeklerin tanzim ve tertibinde satış fiyatının maliyet bedellerinden noksan olup olmadı
ğının kontrol edilememesi; 

D) Mutbahtan çıkan yemekleri kontrol eden memur ücretinin azlığı yüzünden bu göreve ehil 
memur tâyin edilememesi ve bu memurun lokanta şefliğine bağlı olması hasebiyle denetleme öde
vini hakkiyle yapamaması; 

E) Nöbetçi memurlardan maada on bir memura hergün parasız yemek verilmesi gibi usulsüz 
ve kontrolsüz hareketlerin bais olduğu ileri sürülebilir. 

Binaenaleyh otel ve lokantaların ya idare ve işletme tarz ve usullerinin bir uzmana tetkik et
tirilerek Bakanlıkça tespit olunacak bir usul dairesinde veya hariçten birine icara verilmek sure
tiyle işletilmesi veyahut 1942 yılma ait bilanço münasebetiyle Büyük Millet Meclisi Sayıştay Ko
misyonunca izhar buyurulan temenni veçhile müessesenin bir şirkete devri zaruri görülmüştür. 

• i Üçüncü kısıttı " ? 
Gelir ve harcamalar 

18. — Surumun 1943 yalındaki genel geliri bilançoya bağiı İ l numftrah cetvelde 288 471 lira 
f 36 kuruştan ibaret olduğu gösterilmiş ise de Hükümetçe yardim olarak verilen İH) bin liradan yal- • 

mz 90 lirası bu hesaba ithal edilmiş bulunduğundan bu miktara 20 bin liranın daha ilâvesi ile 
müessese gelirinin 308 471 lira 36 kurusa iblâğı gerekmektedir. 

19. — Ambardan büfelere Mayıs 1943 - Ekim 1943 sonuna kadar mevsim süresince verilen ve 
büfelerden satılan içkilerm miktar r e satışlarım gösteren defterin tutulmaması ve satılan içki pa
ralarının tam olarak irat kaydini tevsik eden belgelerin ibraz edilmemesi yüzünden müfredatı iş
bu fıkra aşağısında gösterilen 1809 lira 25 kuruffun büfecilerin zimmetinde kaldığı görülmüş ve 
yapılan istizaha alman cevapta; (noksanların bazı yemeklerin alkollü içkilerle terbiye edilerek ha
zırlanmakta olduğu re açık satılan içkilerin herşişesinden kadehlere konurken bir iki kadeh riyaa 
uğratıldığı ve bazı içkilerde kokteyl, punç, bol gibi karışık meşrubata konularak istihlâk edildi
ği ve bayramlarda sarfiedilen içkilerin adisyonlaraithal edilmeden bedellerinin tahsil edildiği) bildi
rilmiş işerde; Cumhuriyet ve sair bayram günlerinde sarf edilen içkiler hesaptan hariç tutulmuş 
ve yemeklere yalöîr az miktârdar şarap karıştırılmakta bulunmuş, rakı, vofcka y% diğer içkilerin 
k«riştırtlmam«k*a oMuğu öğrenilmişi, punç, bol ve kokteyl gibi içikleritt sarfiyatrise pek âz mik
tar tuttuğa re bunların da hesaba kattldığı şişelerden kadehe boşaltma" işi asgari miktarlara gö
re yapılmakta bulunmuş olduğundan noksan çıkan içkilerin iddia edilen sebeplerden değil he-
saplannrn tutuhttamasıhdAn re büfelerin sorumlu oîmıyanlâr» bırakılmış olmasmdân Heri gelmiş öldü
ğü anlaşılmış ve bu hususta gereken tedbirlerin alınması hususu Sağlık Bakanlığına yazilmiştır. 
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Noksan 

Şişe Ka< 

5 
62 
2 

18 
0 
1 
0 

91 
50 
16 

42 
631 
549 

leh 

04 
09 
01 
00 
08 
00 
02 

•Satılan 
Şişe Ka 

0 
247 

4 
8 
5 
8 

29 
46 
64 

171 

9 
6492 
5070 

deh 

16 
11 
13 

02 

08 

Geri alınan 
Şişe Kadeh 

0 
20 
0 
1 
2 
0 
0 

18 
8 
5 

17 
38 
43 

Verilen 
Şişe Kadeh 

5 
329 

6 
28 

8 
10 
29 

156 
' 72 

193 

68 
7161 
5670 

Satış fiyatı 
Lira 

37 
132 
30 

218 
5 

48 
0 

409 
112 
89 

115 
473 
137 

1809 

K. 

50 
00 
00 
40 
40 
75 
00 
50 
50 
20 

50 
25 
25 

25 

Şarap Ş. 
;» » 

Şampanya 
Votka Ş. 
Vermut Ş. 
Viski Ş. 
Yeni rakı 

* » Ş. 
» » » 

Altınbaş ve 
Kulüp 

» » 
Bira 
Gazoz 

Yekûn 

200 
70 

100 
100 
75 

100 
50 
25 
50 

25 

20. — Otel ve Lokantalara ait 1943 yılı tarifesinde îşletme Müdürü ve Sıhhat işleri Şefi ile ser
viste çalışanlara Termal ve Büyük otelde oda ve yemek tahsis edildiği ve müesseseye ,gelecek bazı 
ziyaretçilere propaganda maksadiyle % 10 tenzilât yaılacağı tasrih kılınmıştır. 

îşletme idaresi memurları 3659 sayılı kanun hükümlerine tâbi olduğuna göre bu memurlara 
.almakta oldukları aylıktan başka verilecek ikramiye, tazminat, vesaire mezkûr kanunun 13 ncü mad
desinde gösterilmiş olup bu madde ile verilen yetki haricinde hiç bir yardımda bulunulmaması 
icabederken lokantanın açık bulunduğu altı ay içinde memurlara ikişer veya birer yemek verilme
sinde kanuni isabet bulunmamıştır. 

Bundan başka propaganda maksadiyle yapılan % 10 tenzilât faturaların yekûnlarından dü-
şülmekte ise de irat ve masraf kaydı cihetf.tne gidilmemekte olduğundan kimlerden ne miktar tenzil 
edildiğinin ve bu tenzilâtın propaganda maksadına müstenit olup olmadığının denetlenebilmesi 
için faturalardan yapılacak tenzilâtın bütçe ile her sene verilmekte olan propoğanda ödeneğine 
masraf kaydı suretiyle irat edilmesi muamelenin selâmeti bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Kurumun 1912 yılıı raporu ile; Bakanlığın buyruğuyla Yalovaya gönderilen Bakanlık memur
larından bazılarına tarifeye ve olbapdaki talimatnameye dayanılarak Yalova'da kaldıkları müddetçe 
parasız misafir edildiklerine ve yemeklerden faydalandırıldık!arına ve eşleri iepn de % 25 tenzi
lâtlı tarifenin uygulandığına dair vâki mâruzât üzerine Yüksek Meclisin Sayıştay Komisyonunca 
düzenlenen mazbatanın 5 nci fıkrasında (Mahiyeti itibariyle bir ücret cetveli demek olan tarifenin 
düzenlenmesı'ıne ve onanmasına Bakanlık kanunen yetkili ise de Kaplıca otel ve lokantalarında pa
rasız veya düşük ücretle yatacak ve yiyecekler hakkında sözü geçen kanunda bir kayıt ve sarahat 
olmadığından bu yetkinin hudut ve şümulünün genişletilerek uygulanmasında isabeti kanuniye 
görülememiştir. Şayet bu bapta lükzum ve ihtiyaç görülüyorsa Devlet Deniz ve Demiryollarında ya
pıldığı veçhile bunlar iğin ayrıca kanun istihsaliyle faydalanacak kişilerin kanuna bağlanacak cet
velde gösterilmesi icabeder) denildiği halde 1943 yılında da aynı hal devam ettirilmekte bulun
muştur. 

Harcamalar : 
21. — Kurumun 1943 bütçesiyle harcanmasına mezuniyet verilen ödenek mikdarı bilançoya bağlı 

13 numaralı cetvelde gösterildiğpl üzere 328 725 lira41 kuruş ve harcama miktarı bilançoya bağlı 12 
numaralı cetvelde yazılı bulunduğu üzere 286 200 lira 4 kuruşdan ibaret bulunmuş olup bu rakam-
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ların kayda ve evrakı müsbitesine uygun olduğu anlaşılmıştır. 

22. — Hayvan yemlerinin tesbit olunan günlük mikdara göre tabele tanzimi suretiyle alınıp sar-
fedilmesi lâzımgelirken ambardan ihraç olunan erzak ve levayım meyanmda masraf kayıt edilen ve 
müfredatı işbu fıkra aşağısında gösterilen 1 783, 88 lira kıymetindeki 5 968 kilo 750 gram hayvan 
yeminin parklar ve bahçeler şefi imzasiyle ambardan toptan alındığı görülmüş ve bunların sarf ve 
istihlâk tarzını gösteren belgeler mevcut olmadığından mahalline sarf edilip edilmediği de tesbit edileme
miştir. Bu yemlerden arpa, yulaf ve samanın müessesenin iki atına ve mısırdan bir kısmının gü
vercinlere yedirildiği ve bir kısmının çiçeklere arız olan muzır böceklerle mücadele içen zehirli 
maddelerle kaynatılarak toprağa atıldığı yapılan istizaha verilen cevaptan anlaşılmıştır. 

Müessesenin mevcut iki atmdan birinin 6 aylık mevsf-lm süresinde su nakli işinde, diğerinin de 
temizlik işlerinde kullanılmakta ve kış devresinde işsiz beslenmektedirler bunların çayıra çıkarıl
madıkları kabul edilse bile beherine günde 3 kilo arpa ve yulaf yedirildiği takdirde senede 2 190 
kilo sarfedilmesp lâzımgeldiği halde 772 kilo fazlasiyle 2 964 kilo arpa ve yulafın istihlâk edilmesi 
ve muzır böceklerle mücadele içinde 696,5 kilo mısırın sarfolunması incelenmeye değer hususlardan 
bulunmuş ve âtisinin sağlanması lüzumu Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir. 

Cinsi Kilo Gr. Lira K. 

Arpa 1 576 250 589 51 
Saman 2 310 167 60 
Yulaf 1 386 528 31 
Mısır 696 500 458 46 

1 743 88 

23. — 3653 sayılı kanunun 10 ncu maddesine göre düzenlenen işbu raporun bilanço ve ilişiği 
kâr ve zarar cetveli ve diğer cetvellerle birlikte sunulduğunu arzeyleriz. 

Birinci Başkan D. l . Başkanı D. 2. Başkanı D. 3. Başkanı D. 4. Başkanı Üye 
8. Oran F. Eke Âlim özgen Z. Aslan R. Bakuy M. Menemencioğlu 

(Bulunamadı) 

Üye Üye Üye Üye Üye 
N. Başak E. Rifat Ayla F. Özbudun M. Apak A. Âli Hemen 

İzinli olduğundan t 
imzada bulunamadı . . - * * 

Üye Üye Üye Üye 
K. Artçay F. Aktulga T. Dengel F. Işık 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 3/331 
Karar No. 8 

29 . IV . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

3653 sayılı kanunla kurulan Yalova Kaplıca
ları İşletme İdaresinin 1943 akçalı yılına ait bi
lançosu Sayıştayca incelenerek düzenlenen rapo
run bilanço ve ilişiği cetvellerle birlikte sunul
duğunu bildiren ve Komisyonumuza havale Du
yurulmuş olan Sayıştay Başkanlığının 9 . IV . 
1946 tarihli ve 248325/743 sayılı tezkeresi Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Sadi Konuk, Sa
yıştay Başkanı Seyfi Oran ve Başdenetçi Sait 
Babacan hazır oldukları halde okundu: 

3653 sayılı kanunun 15 ncî maddesiyle Yalo
va Kaplıcaları İşletme İdaresinin hesap usulleri 
ve alım, satım işlemleri Maliye, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıklarınca tesbit ve Bakanlar 
Kurulunca tasvip olunacak esaslar dairesinde yü
rütüleceği kabul edilmiş olduğundan bu amaçla 
hazırlanmış bulunan yönetmeliğin 18 nci mad
desinde «hesabın Sayıştayca incelenmesi ve mu
hakemesi sonunda verilecek zimmet hükümleri 
ilgilileri namına muhtelif borçlular ve alacak
lılar hesabında Sayıştayca haklarında zimmet 
hükm olunanlar namiyle açılacak tâli bir hesaba 
zimmet ve mutavassıt hesaplarda muvakkat mu
vazenesinde yine Sayıştayca hükmolunan zimmet 
mukabili hesabına matlûp kaydedilir. Borçhır 
keşhıleştikde muvakkat hesaba zimmet ve geçen 
senelere ait gelirler hesabına matlup kaydedilir» 

diye yazılı olduğu halde müessesenin 1943 yılı 
bilançosu üzerinde yapılmış olan- incelemelerin 
sonucunu kapsayan ilişik 9 . IV . 1946 tarihli 
rapora nazaran Sayıştayın, Saymanların sorum
larını gerektiren işler hakkında kanunen haiz 
olduğu yargı hakkını ve yetkisini kullanmadığı 
görülmüştür. Bunun için hesabm bu bakımdan 
tekrar incelenerek hükme bağlanması zaruri bu
lunduğundan haliyle kabulüne imkân bulunmı-
yan bu baptaki rapor ve bağlantılarının reddine 
karar verildi. 
Sayıştay Komis
yonu Başkanı Bu R. Sözcüsü 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 

Ankara 
H. N. Mıhçıoğlu 

Bolu 
G. özçağlar 

İstanbul 
M. H. Gelenbeğ 

Malatya 
T. Temelli 

Kâtip 
Çanakkale Çorum 
E. Bulayırlı E. Alpsar 

Antalya Balıkesir 
M. Çankaya H. Küçükler 

Burdur Denizli 
M. Sanlı C. Çalgüner 

Kastamonu Malatya 
Z. Orbay M. Pektaş 

İmzada bulunmadı 
Manisa Niğde 

1. Ertem A. G. Bodrumlu 
tmzada bulunmadı 

Sivas 
A. Yurdakul 

>v^c< 
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S. Sayısı: 106 
İtalya uyrukluğuna girdiğinden dolayı Konya İstiklâl 
Mahkemesi karariyle millî hudud dışına çıkarılan Suat 
Ramiz'in Türk vatandaşlığına kabulünün muvafık olup 
olmıyacağına dair bir karar verilmesi hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet ve içişleri Komisyonla

rından kurulmuş Karma Komisyon raporu (3 12) 

T. C. • - " < - • • • • ' • . ' - •• • 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 21. XII. 1932 

Şayi : 6/3086 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hükümetimizin müsaadesini almadan italyan tabiiyetine girdiğinden bahisle Konya İstiklâl 
Mahkemesince verilen hükümle ailesiyle birlikte millî hudut haricine çıkarılan ve halen Üsküp'te 

ikamet eden Suat Ramiz Efendinin tekrar Türk vatandaşlığına kabulü ve Türkiye'ye avdeti anuva-fık 
olup olmıyacağmın Adliye Encümenince tâyini hakkında Har:ciye ve Dahiliye Vekilliklerinin ili
şik tezkereleri İcra Vekilleri Heyetince 18. XII . 1932 tarihinde görüşülerek B. M. Meclisine sunul
ması takarrür etmiştir. 

icabının tetkikine müsaade Duyurulması ricaolunur efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Hariciye Vekâleti tezkeresi 

T.C. 
Hariciye Vekaleti 8. VIII. 1932 

Konsolosluk işleri Müdürlüğü 
ü. No. 16088 ' ? , - " " . ' " ' " : . . : , . . . . 
U. No. 653 

Yüksek Başvekâlete 

Hükümetimizin müsaadesini istihsal etmeden italyan tabiiyetine girdiği mütalâasına istinaden 
ailesfyle birlikte Konya ;Istiklâl Mahkemesinin 18 . IX . 1337 tarihli ve 336 numaralı kararı üzerine 
Antalya Polis Müdürlüğünün 15 .X. 1337 tarihli ve 2812 numaralı seyahat varakası ile Antalya'
dan millî hudut haricine çıkarılmış bulunan ve Üsküp'te ikamet eden Suat Ramiz Efendi Üsküp 
Konsolosluğumuza müracaat ederek hakkında verilen kararın refi ile Türkiye'ye ailesiyle birlikte 
avdetine müsaade ita buyurulmasma delâlet olunmasını istirham eylemiştir. 

Garbî-Anadolu'nun Yunan işgali esnasında izmir'de Ermeni çdcuğu iddiasiyle alınan bir çocu
ğunu ve yağma edilen zatî servetpıi kurtarmak için evvelce esbabı ıstırariye şevkiyle bir italyan 
himaye patentesi istihsal eylediği anlaşılan mumaileyhin Üskp'te bulunduğu müddet zarfında 
italyan Konsolosluğu sicillâtmda Italyari tebaası olarak kaydını tesis ettirmediği ibi italyan Kon
soloshanesi ile de hiç bir temasta bulunmadığı ve son zamanlarda pek sefil ve perişan bir halde bu-
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lunduğtı Üşküp Konsolosluğumuzdan bildirilmekte iiı\ 

Mumaileyh, evvelce falyan himayesine girmesinden dolayı İstiklâl Mahkemesi kararı ile millî 
hudut haricine çıkarılmış ise de vatandaşlıktan ıskat edilmemiş bulunmasına ve elyevm hukukan 
Türk vatandaşı vaziyetinde olmalına ve hudut haricine çıkarılmalının muvakkat veya müebbet ma
hiyette olduğu karârda zikredilmemesine ve mârelârz himaye keyfiyeti İtalyan Tâbiiyet Kanunu 
mucibince Iradei Kıraliyeye istinaden iktisap edilmiş İtalyan tâbiiyeti mahiyetinde olmamasına ve 
Vatandaşlrk Kanunumuz mucibince de kencli açzularjy.le ecnebi tâbiiyetine girenlerin vatandaş
lıktan fskat edilebileceğine ve hariçte bulunduğu müddet zarfında da hiçbir fena hal ve hareketi 
işitilmeçliğj ve bilâişs yeni harflerin tedrisinde himmet ve gayreti ve sair gûna hizmeti sepkettiği 
Üsküp Konsolosluğumuzça iş'ar edilmiş olmasına ve Af Kanunlarına nazaran talebi vâkıı halekın-
da ne suretle muamele ifa edileceği Dahiliye ve Adliye Vekâletlerinden scrulmuştu. 

Emniyet Umu% M$c^rlüğü ifadesiyle D» V. inden varit olan 3b. XII-. 1931* tarihli ve 
4748/4805 numaralı tezkerede mârelârz kararın mafevk bir heyet kararîVle refedilmedikçe Suat 
Ramiz Efendinin Türkiye'ye avdetine müsaade ita edilemiyeceği ve Adliy» Vekâletinden varit olan 
7 . VI . 1932 tarih ve 159/594 numaralı ve Ceza İşleri Müdürlüğü ifadeliyle muharrer tezkerede 
de istiklâl Mahkemesince verilen ve kanunu mahsusu mucibince katî bulanan hükümlerde esasa 
müessir olacak surette fiilin mahiyeti ve vasfı haJkkında tetkikat icrası gey ricaiz olduğundan muma
ileyhin memleketimize avdet edip edemiyeceği hakkında mütalâa serdine »ıkân görülemediği bildi
rilmektedir. 

Mumaileyhin ailesi efradı ile beraber memlekete avdeti talebi hakkında yapılacak muamelenin 
tahtı karara alınmasına müsaadei devletlerini rica ederim, efendim hazretleri. 

Hariciye Vekili N, 
. . . * İmza okunamadı 

Dahiliye Vekâleti tezkeresi 
T. C. 

Dahiliye Vekâleti 
Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 6 . IX . 1932 

Şube 1. A . 
4369/7650 . •' 

Yüksek Başvekâlete 

Hariciye Vekâletinden Yüksek makamlarına takdim edilip havale ve tevdi buyurulan melfuf 
tezkerede mevzubahis Suat Ramiz Efendi hak- kındaki muamele, bu tezkerede arz ve izah olun
duğu veçhile mülga Konya istiklâl Mahkemesince verilmiş bir karara müsteniden mumaileyhin hu
dut haricine çıkarılmış olmasından ibarettir. 

Mumaileyhin Türkiye'ye avdeti, hususi kanunla teşekkül etmiş ve kararları katî bulunmuş olan 
mezkûr mahkemece verilmiş kararın refine mütevakkıf bulunduğundan mumaileyhin avdeti husu
sunda müşarünileyh Vekâletin serdettiği mütalâat ve hakkındaki hüsıiü şehadetine nazaran keyfi
yetin takdiri, yüksek tensiplerine arzolunur . 

Dahiliye Vekili Na. 
4 J £ îmza okunamadı, 
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Hariciye Vekâleti tezkeren» 

ar. c. 
Hariciye Vûkâlett ' :~ . İd , XII . 1932 

Konsolosluk İsleri Müdürlüğü . ' " " " ' , 
Vİ No. 24074 \ 
&. No. 966 V 

Yüksek Başvekâlete, 

DUSVİUF6 Vekâletince» yüksek makamlarına arz-ve> tâ&ddte edilen 6 . IX . 1982 tarihli ve 
436^7Ş^Of numaı^lî. t^eî^ed* mevzmrisahis Suat MaM#BftttdİBİıl*öwffb«tu btftohâtt€ . VHI . 1982 
tarihli ve 1^088/653 .n^p»ralı tezfcejş» ' âçiaide taMleöaflg'Ve' İSAİT edılte1 efeiftpt«to dolayı, ailesi 
efradı,-#e birlikte Tüşkifte'yıe avdetine müsaade itasr ffttsusatmn Adlîye BıHffetteııinde tezekkürü 
zımnında ̂ keyfiyetin IMiyü&ıMillet Meclisi YüksekReisliğine havale buyurulması taKdifi Devletleri
ne ^rzpljmw, efendim t hazretleri. 

Hariciye Vekili 
DrT^B. Araş 

Adalet ve?lfi|ieri Komisyonlanndıan kurulmu^KaeaavKomisyon raporu-

T, B M M. 
Adalet ve içişleri , - ; ' , 30 .IV . 1946 

Karma Komisyonu 
Esas No. 3/12 ' , ; '* ' 
Karar No. 2. 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetten izin almaksızın İtalyan uyruk^ 
luğuna girdiği beyaniyle Konya İstiklâl Mahke
mesince Millî sınır dışma çıkarılmasına karar 
verilmiş olan Suat Ramiz'in durumuna taallûk 
eden Başbakanlık tezkeresi ilişikleriyle birlikte 
Adalet ve İçişleri Komisyonlarında tetkik olu
narak her iki komisyon tarafından hazırlanmış 
olan raporların Kamutayda görüşülmesi sırasın
da iki komisyonun vardığı sonuçları birbiriyle 
telif etmek maksadiyle işin Adalet ve İçişleri 
Komisyonlarından kurulmuş bir karma komis
yonunda tetkiki hakkındaki Yüce Kamutay ka
rarma uyularak toplanmış olan Karma Komis
yon Adalet ve İçişleri Bakanlarının huzuriyle 
yaptığı toplantıda meseleyi yeni baştan inceledi. 

Adalet Komisyonunda yaptırmış olan incele
mede memlekete dönmesi tetkik konusu olan Su
at Ramiz'in Millî sınır haricine çıkarılması 
hakkında Konya İstiklâl Mahkemesince veril
miş olan kararın cezaî bir mahkûmiyet kararı ol
mayıp idarî ve inzitabi mahiyette bir karar ol
duğu ve bu itibarla genel af kanunlariyle ilgili 
olmamakla beraber özel ajfa. da esas alamıyaca-

ğiMÜğer taraftan İstiklâl mahkemesi kararında 
Suat Remzi'nin Millî sınır haricine çıkarılması
nın geçici veya müebbet mahiyette olduğuna da
ir hiç- bir sarahat bulunmadığı, ancak bunun 
müebbet mahiyette olduğu farz ve kabul edilse 
bile mahkemelerin idarî kararlan kaziyyei muh
keme teşkil etmediği ve bu gibi kararlardan 
mahkemenin her zaman rucu edebileceği; İs
tiklâl mahkemelerinin halen mülga olduğu na
zara alınırsa Büyük Millet Meclisince ve onun 
namına yargı hakkını kullanmak üzere teşkil 
edilmiş olan bu kurul kararlan üzerine tasarruf 
salâhiyetinin Büyük Millet Meclisine ait bir yet
ki bulunduğu neticesine vanlmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporunda : Başbakanlık 
tezkeresine bağlı Dışişleri Bakanlığı tezkeresi 
münderecatına nazaran Suat Ramiz'in vatan
daşlıktan çıkarıldığına dair bir karar bulunma
dığından kendisinin İtalyan tabiiyetine girmiş 
sayılamıyacağı İstiklâl mahkemesi kararları ta
mamen kazai mahf.yette olduğundan hükümlü
nün 487 sayılı Genel Af Kanunu hükmünden is
tifade etmesi lâzrmgeldiği ve başkaca muamele 
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tâyinine lüzum olmadığı belirtilmiştir. 

Yukarıdaki izahlardan da anlaşılacağı üzere 
Suad Remzi "nin Konya İstiklâl Mahkemesinde 
7'ap.ılan yargılama sonunda Mpdlî Sınır dışına çı
karılmasına 17 Eylül 1337 tarihinde karar ve
rilmiş olduğuna göre tetkiki lâzımgelen hukuki 
mesele adı geçen şahsın sonradan 16 Nisan 1340 
tarihinde neşir ve ilân edilmiş olan 487 sayılı 
Genel Af Kanunundan faydalanıp faydalanma
yacağı hususunu tâyinden ibaret olmasına göre 
bu bakımdan Yüksek Meclisçe herhangi bfir ka
rar alınmasına mahal olmadığı oybirliğiyle ka
rarlaştırılmıştır. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet ve İçişleri Komis
yonlarından kurulmuş 
Karma Komiyson Başkanı Sözcü 

Kayseri Zonguldak 
R. özsoy Ş. Devrin 

Kâtip 
Giresun Tekirdağ Çoruh 

İV. Osten (J. Uybadm A. Tüzün 

Antalya 
N. Aksoy 
Balıkesir 

F. Tiridoğlu 
Bursa 

A. Akgüç 
Elâzığ 

/ . Yalçın 
Hatay 

B. 8. Kunt 
Kastamonu 
F. Ecevit 
Kayseri 

A. II. Kalaç 
Konya 

H, Karagülle 
Maraş 

R. Kaplan 
Sinob 

C. At ay 
Yozgad 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Bolu 
H. Ş. Adal 

Erzurum 
N. Elgün 
İstanbul 

K. C. Berksoy 
Karas 

E. özoğuz 
Kocaeli 
S. Artel 
Manisa 
F. Uslu 

Malatya 
E. Barkan 

Sivas 
E. Dizdar 

Balıkesir 
Y. 8. Uzay 

Bursa 
F. Güvendiren 

Denizli 
H. Günver 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

İzmir 
E. Oran 
Kayseri 
C. Tüzel 
Konya 

8. Ergun 
Mardin 

E. Ergin 
Rize 

8. A. Dilemre 
Trabzon 

S. Abanozoğlu 

8. Korkmaz 
Zonguldak 
R. Vardar 
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