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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
2. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ 

UMUMÎYEYE MARUZATI '.. . ' 
1. — Urfa Mebusu Refet Beyin; Maarif 

teşkilatına mütedair kanunun 16 ncı maddesi
nin tadili hakkında olup Bütçe Encümeninde 
bulunan teklifi kanunisinin ruznameye alınma
sına dair takriri. 

3.—HAVALEEDİLEN EVRAK 
Teklifler 

1. — İdare HeyeitMn, Şûrayı Devletin va
zife mübaşereti tarihine kadar Memurin Mu-
ıhaklemat Encümeni ile Heydti Azası hakkı hu
zurlarını ve mezkûr Encümen ve Heyet Imaaş 
ve tahsisaitlarının Şûrayı Devlet bütçesinden 
tesviyesi hakkında teklifi kanunisi (2/659) 
(Bütçe Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Askerlik Mülkellbfiyeti haikkında 

(1/1130) numaralı kanun lâyihası ve Mü
dafaai M'iÜIye, Adliye ve Süitçe Encümenleri 
mazbataları. (Ruznameye) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hü
kümeti arasında akit ve imza olunan Tica-
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312 
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Sayfa 
ret Mualhedenamesinin tasdi'ki hakkında (1/206) 
numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Büt
çe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 314 

3. — İritliihâıbı M'elbusan Kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında (1/1221) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encüme
ni mazbatası. (Ruznameye) 314 

4. — Askeri memnu mıntakalar kanunu 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muhtelit En-
oümenleri mazbataları. (Ruznameye) 314 

- 4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 314 
l.: —• Ziraat ve baytar enstitüleriyle - âli 

"mektepleri teslisine ve ziraatıtedrisatınm ıslahı
na ait kanunun ikinci defa reye vazı. 314,324:326 

2. — Küçük zabıtan maaşatı hakkındaki 
kanuna bazı mevad tezyilkıe dair (1/1089) nu
maralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları. 314:317 
' 3. — Sivas Mebusu Rahmi Beyin, Oyun 

'kâğıtlariyle Sinema filmlerinin hariçten celbi 
ve duvar takVim ilanlarının imtiyazının Hilâli-
ahlmere verilmesi hakkında (2/593) numaralı 
teklifi kanunisi ve Bütçe Encümeni mazbatası. 317: 

321,327:329 
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Sayfa 
4. •— Mömurin maaşatı hakkımda (1/1168) 

numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 321 

REİS— Celse açılmıştır. 
Zaptı sâlbık hulâsası okunacaktır. 

- u — ZAPTI SA: 

YÖtlm'iş Yedinci inikat 
19 Haziran 1927 Pazar 

Ref et Beyin riyasetlerinde akdolunarak muallim 
ve muallim muavinleri hakkındaki kanunun t'adüine 
dair olup, ıBültçe Encümeninde bulunan teklifi kanu
ninin ruznameye ithali fcalbul ve nisalba iktiran et-
mömiş on dört kıta kanun tekrar reye vaz edildi. 

Posta Kanununun /bazı maddelerinin tadiline, 16 
Nişan 1339 tarih -ve 336 numaralı kanunun birinci 
maddesine bir fıkra tezyifine, Kayseri Belediyesince 
akdedilecek istikraza hazinenin kefaletine ve işgale 
uğrayan mahallerde vukulbulan muamelâtı tasarrufi-
ye hakkında olunacak muameleye dair teklif ve lâ
yihaların birinci müzakereleri icra olunur. 

Gümrük komisyoncuları hakkındaki kanun lâyiha
sı ile ziraat ve baytar enstitülerii tesisine vesaireye 

1. — Urfa Mebusu Ref et Beyin, Maarif teşkilâ
tına mütedair kanunun 16 ncı maddesinin tadili hak
kında olup, Bütçe Encümeninde bulunan leklifi ka
nunisinin ruznameye alınmasına dair takriri. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Maarif Teşkilâtıma dair kanunun 16 ncı madde

sinin tadilline ait ıtdkîifi Ifcanunim Maarif Encümenin
de kalbui edilerek ruznameye alınmıştı. Heyeti Utau-
miyede müzakeresi esnasında Gümüşhane Mebusu 

Sayfa 
5. — Kabotaj Kanununa bir madde tez

yitti hakkında (1/1203) numaralı kanun lâyihası 
ve Ticaret Encümeni mazbatası. 321:323 

£ HULÂSASI 

dair lâyihai kanuniye müstaceliyetle müzakere ve ev
velkisi aynen 'kabull, diğeri tayini esasmi ile reye vaz 
edildi. Tasnifi ârâ neticesiinde ikinci defa reye konul
muş olanların kalbul edildiği ve birinc'i defa olarak 
reye konulan kanunun nisalba iktiran ötmediği teb
liğ edildikten sonra inikada nihayet veriMi. 

Kâtip 
Reis Vekilis Giresun 

Ref et Kâzım 
Kâtip 

Çankırı 
Talât 

REİS —• Zaptı sâlbık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı?... 

Zaptı sâlbık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

Hasan Fehmi Beyin teklifi, üzerine Bütçe Encüme
nine verillm'işıti. 

Esasen Bütçe Encümenini alâkadar kılmamaktadır. 
Bütçeyi ne tenkis ve ne de tezyit mahiyetindedir. 
Bütçe Ençümenin'in işlerinin çokluğu dolayısıyla mez
kûr teklifi kanuni Bütçe Encümeninde üç aydır duru
yor. Dahili nizamnamenin buna ait maddesine tevfi
kan ruznameye alınarak Heyeti Umuımiyede müza
keresini rica eylerim öf endim. 

Urfa 
Refet 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Miizakerat; Saat : 14,20 

REİS : Hasan Bey 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giresun), Talat Bey (Çanlun) 

2, — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

— 312 — 
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SÜLEYMAN: SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Ibendeniz 16 Şubat tarihinde Memurin Kanununun 
bazı maddelerine zeyl olmak üzere bir teklifi kanuni
de bulunmuştum. Dâhiliye Encümeni intaç etti, Ad
liye Encümenine verdi. Adliye Encümeni henüz in
taç etmedi. Teklifimi takdim ©deli aradan üç ayı 
mütecaviz Ibir zaman geçtiği için mzamnarnenin ol 
bapta bâhşettiğü salâhiyete binaen dün ruznameye 
alınmasını teklif etmiştim. Kavanin Müdiriyeti, Ad
liye Encümenine teklifin tevdiıinden bugüne kadar 
henüz bir ay geçmiştir, nizalmnaimei dahili mucibince 
binbuçulk ay geçmesi şart olduğundan ruznameye ko
yamadık diyorlar. Malumu âliniz Meclis Riyaseti 
ıbir teklifi meclisin bütün encümenlerine havale et
mek lâzılm gelse her Encümende birer buçulk ay kal
mak mı lâzımdır? Bendenize© asloian ilk Encüme
ne havale tarihinden itiibarendir. Şayet ikinci encü
men şayanı tehir görürse, birinci encümene bildirmek 
icabeder, Mademlki bildirmemiştir, maruzatım veçhi
le bir buçuk ayda geçmiştir, takririmin ruznameye 
alınması hakkında karar verilmesini istirhamı ede
rim efendini. , 

REİS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin noktai 
nazarı istidradi bir meselle mahiyetindedir. Nizamna
menin 36 ncı maddeS |n e taalluk ediyor. Yeni nizam
namenin 36 ncı maddesi şudur: 

«Endülmenlere muhavvel bir lâyiha veya teklif ha
valesi gününden nihayet bir buçuk ay içinde Heyeti 
Umumiyeye gönderiilmlek lâzıım gelir.» 

Lâyiha bütün encümenlere sevkedilirndş ise bütün 
encümenlerin müddeti bir buçuk ay mıdır, yoksa bir 
encümenin müddeti bir buçuk ay mıdır? Nihayet me
sele 36 ncı maddenin tefsiri mahiyetindedir. Bilmiyo
rum mesele şif ahen kalbili hal mlidir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Lütfen mad
de tekrar okunursa Meclisi Âli tenevvür eder. 

REİS — Madde eğer Encümen bu müddette mü
zâkereyi netieelendirmezse esbabı mucibesini Heyeti 
umumiyeye bildirir. Aksi takdirde mezkûr lâyiha ve- • 
ya .tekliflin doğrudan doğruya ruznaimeye alınmasını 
hükümet veya sahipleri istemek hakkını haizdirler. Bir 
Encümen taraf ından diğerine muhavvel mesele on gün 
zarfında başarılmak ve kabil olamazsa esbabı cmuei-
besi bildirilmek muiktazidir diyor. 

Şimdi, bir usûl meselesi karşısındayız." Nihayet 
bu, 36 ncı maddenin tefsiri meselesidir. Bu meseleyi 
şifahi teklif üzerine müzâkere edebilir miyiz, ede
mez miyiz? Bendeniz meseleyi şekli bir hale koymak 
için Süleyman Sırrı Beyin bir teklif vermesini mua-
fik görüyorum. Bugün bu teklifi kabul eder, ruz
nameye alırız. Bendeniz meseleyi başka türlü kabili 
hal göremiyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
36 ncı (maddenin başında Encümenlere muhavel di
yor. Burada her encümeni ayrı ayrı zikretmek müm
kün müdür? Tabii mümkün olmadığı için encümen
lere deniyor. 

Sonra maddenin sonunda : Bir encümen tarafın
dan diğerine muhavvel meseleyi, on gün zarfında ba-
şaîlmak ve kalbi olamazsa esbabı mucibesi bildiril-
imek muiktazidir, deniyor. Esbabı mucibesini bildir
mezse ne olur? Binaenaleyh bir buçuk ay zarfında 
intaç edilmemiştir. Bunun için ruznameye alınması 
icabeder. Bunun için tefsire ne lüzum vardır? 

R E İ S — Bir takrir verseniz çok iyi olacak Sü
leyman Sırrı Bey! 

Şimdi efendim, mesele bundan ibarettir : 

Süleyman Sırrı (Beyefendi, kendi teklifinin bir bu
çuk ay geçmesine nazaran ruznameye alınmasını ta-
iep ediyor. Bunun ruznameye alınması için tekrar bir 
takrir vermesi lâzımdır. ' -

SÜLEYMAN SIRRI BEY. (Bozok) —.Evvelâ.re
yekoyunuz efendim. 

REİS — Şifahen nasıl reye koyarız? 

Efendim, Urfa Mebusu Refet Beyin, Maarif Teş
kilatına ait olan kanunun 16 ncı maddesinin tadili 
hakkındaki teklifinin müddeti geçmiştir. Doğrudan 
doğruya ruznameye aliınlmasını talep ediyor, bunu re
yi âlnize arz edeceğim. Bütçe noiktai nazarından 
Muvazenei Maliye Encümeninin bir mütalâası var 
mı? , * 

SAKİR BEY (Çatalca) — Hayır efendim yok
ta. •.. ' • • ' ; • ' " 

REİS — Mezkûr teklifin ruznameye alınmasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — HAVALE EDİLEN EVRAK' 

Teklifler 
1, — İdare heyetinin, Şûrayı Devletin vazifeye mü

başereti tarihine kadar Memurin Muhakemat Encü
meni ile Heyeti azası hakkı huzurlarını ve mezkûr 

Encümen ve heyet maaş ve tahsisatlarının Şurayı 
Devlet bütçesinden tesviyesi hakkında teklifi kanunisi 
(2 j 659) (Bütçe Encümenine) 
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Mazbatalar 
1, y— [Askerlik Mükellefiyeti hakkında (1/1130) 

numaralı kanun lâyihası ye Müdafaai ^Milliye, Ad
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruzname
ye) 

2. •-— Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Iflükümeti 
arasında akit ve ifmza plunan Ticaret ftfuahedename-
sinin tasdiki hakkında 1(1 / 206) numaralı kanun lâyi-

'1. — Ziraat ve baytar enstitüleriyle âli ynekteple- \ 
ri tesisine ve ziraat tedrisatının ıslahına ait kanun, j 

REİS — Efendim, Ziraat ve baytar enstitüleriyle ! 
âli meiktepleri tesisine ve ziraat tedrisatının ıslahına I 
ait kanun 'ilkindi defa olaraik reyinize arz olunacak
tır. Kabul edenler beyaz kabul etmeyenler 'kırmızı 
rey pusulası istimal buyursunlar. 

Teroihan müzakeresi kararlaştırılan maddelere gel
dik. 

Encümen, memurin maaşatı hakficındalki kanunun 
maddesini iade etti ma? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Verdik efendim. 
REİS — Henüz yukarıdadır, o halde yarın mü-

zalkere ederiz. 
SAKİR BEY (Çatalca) — Eğer müsaade buyuru-

lursa şimdi getirtiriz, biraz sonra müzakere olunur. 
REİS — Pekâlâ efendim, iki defa müzakereye I 

Italbi olan ve fakat müstacelen müzakeresi teklif olu
nan maddelerden iki numaralı maddeyî Encümen ge- j 
ri alıyor. | 

SAKİR BEY (Çatalca) — Çarşambaya kadar ] 
müzakeresinin tehirini rica ediyoruz efendim. I 

REİS — O halde müstaceliyeti de reye koymuyo
rum, I 

Yine iki defa müzakereye tabi maddelerden «Kü-
çük Zabian Maaşatı hakkındaki Kanuna bazı mevad ı 
tezyiline dair Kanun lâyihası» nm müstacelen muza- | 
keresi teklif olunuyor. Bunun, müstacelen müzakere- j 
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme- i 
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. i 

Haklarında müstaceliyet kararı verilen veya nizam
namemiz mucibince bir müzakereye tabi olan mevad- J 
din birincisi henüz tevzi edilmemiştir. İkincisinin de i 
bir maddesi Bütçe Encümenindedir. Bu madde hazır | 
mı Şakir Beyefendi? I 

SAKİR BEY (Çatalca) — Hayır, hazır değildir. 
REİS — O halde o da kalacak. Şimdi müzakere 

'edeceğimiz yegâne mevzu Küçük Zabıtan Maaşatı 
hakkındaki Kanunun zeylidir. | 

hası ye Ticaret ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 
(Ruznameye) 

3. — İntihabı Mebusan Kanununun bazı maddele
rinin tadili hakkında (111221) numaralı kanun Râyihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

4. — Askeri memnu mıntıkalar kanunu lâyihası 
ve Müdafaai Milliye ve ^Muhtelit Encümenleri maz
bataları. (Ruznameey) 

2. — -Küçük Zdbitan 'Maaşatı hakkındaki Kanuna 
bazı mevad tezyiline dair (1/1089) numaralt Kanun 
lâyihası ve Müdafaai Millîye ve Bütçe encümenleri. 
mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 8 Mart 1927 

Müsteşarlığı 
Adet: 6/948 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Küçük "Zabıtan Maaşatı hakkındaki 2İ2 Nisan 1341 

tarih ve 048 numaralı Kanuna zeylen Müdafaai Mil
liye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekil
leri Heyetinin 5 Mart 1927 tarihli içtimaında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan Kanun lâyihasiy-
le esbabı mucibe mazbatasının mu'saddak sureti ieffen 
takdim olunmuştur. 

'Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasmı rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Hazar ve seferde talim ve v terbiye ve inzibat hu

susunda ehemmiyeti azimesi derkâr olan küçük zabit 
ihtiyacının tehvini ve gedikli küçük zabitliğe rağbeti 
temin maksadiyle bazı menafi gösterilmesi muvafık 
ve zarurî görülmüş ve bu hususta ihzar edilen mer
but lâyihai kanuniye arz ve takdim kılınmıştır efen
din^ 

Türkiye? 
Büyük Millet Meclisi 17.3.1927 

Müdafaai" Milliye Encümeni 
Adet: 29 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseto 

'Müdafaai Milliye Vekâletinin teklif ettiği küçük 
zabitan maaşatı hakkındaki 648 numaralı Kanuna, 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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müzeyyel Kanun lâyihası Recep Beyin huzuriyle mü-
zakerö ve aynen kabul ettik. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali Ekrem 
Az?» Aza 

Musa Kâzim İbrahim 
AZQ Aza 

Kılıç Ali Rasim 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi '. ~ 

Bütçe Encümeni 
Karar No: 179 

Kayıt No: 1/1089 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Küçük Zâbitan Maaşatı hakkındaki 22 Nisan 1341 
tarihli ve 648 numaralı Kanuna zeylen tanzim olunup,'. 
'Heyeti Umumiyenin 12 . 3 . 1927 tarihli içtimainda 
Müdafaai Milliye ve Bütçe encümenlerine havale bu-
yurulan Kanun lâyihası Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatâsiyle birilikte. Encümenimize tevdi kılınmakla 
Müdafaai Milliye Vekâleti Müsteşarı Şefik Paşa ha
zır olduğu halde tetkik ve. müzakere olundu. 

Küçük zabit ihtiyacını tebMn ve gedikli küçük za
bitliğe rağbeti temin maksadiyle tanzim ve- teklif olu
nan işbu lâyihai kanuniye encümenimizce de esas iti
bariyle bilkabul birinci, ikinci ve üçüncü maddelerde 
ibareye ait bazı tashihat icra kılınmıştır. 

Lâyihai kanuniyenin dördüncü maddesi üç hükmü 
ihtiva etmekte olup, gedikli küçük zahitlerden yirmi 
sene müddetle hüsnü hizmet edenlerin Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanununun onuncu maddesine tevfikan teka
üt edilmelerine ve hini tekaütlerinde kendilerine 
mükâfatı nakdiye verilmesine dair olan iki hükmün 
esbabı mucibedeki mütalaata binaen kabulü zarurî 
görülmüştür. Ancak, bunlardan aidatı tekaüdiye alın
maması hakkındaki hükmün kabulü muvafık görüle
memiş ve aidatı tekaüdiyenin maaşlarına zam sure
tiyle bilhesap tertibinden resen tevkif ve varidata irat 
kaydı münasip görülmüş olmakla mezkûr hüküm bu 
dairede beşinci madde olarak tadilen kabul olunmuş
tu^ 

Diğer maddeler dahi şekle ve ibareye ait bazı tas-
hihatla ve numara tebeddülatiyle kabul olunmuşlar-

Maruzatı anif eye göre yeniden ihzar kılınan lâyihai 
kanuniye senei maliyenin hululüne mehili müstacelen 

müzakeresine müsaade buyurulmak istiriıamiyle He
yeti ümumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

16 Haziran 19127 
Reis 
Çatalca 

Şakir 
Kâtip 
îzmir 

Ahmet Münir 
• Aza " 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Çorum 

Mühendis Ziya 
Aza 

Kütahya 
Faik 

Mazbata Muharri 
Gaziantep 

- Ali Çenani 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Hakkâri 
' Asâf 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Hükümetin Teklifi 

Küçük Zabitan Maaşatı hakkındaki 22 Nisan 1341 
tarih ve 648 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun 

1. — Kıdemli küçük zabit unvanı gedikli küçük 
zabit ve kıdemsiz küçük zabit unvanı da küçük zabit 
olarak tebdil edilmiştir. 

2. -— Beş sene müddet gedikli küçük zabitlikte eh
liyetle istihdam edildikten sonra hizmete devamı arzu 
edenlere şehrî ilâveten bir nefer tayını zammolünur 
ve bunlardan evli bulunanlara ayda beş lira ev kirası 
verilir < 

3. — Gedikli'küçük zabitlerden on sene hüsnü hiz
metten sonra jandarma sınıfına geçmek isteyenler 
Jandarma Zabit mekteplerinde zabit vekilliğiyle bir 
kursu müteakip mülayimlikle Jandarma sınıfına nakle- -
dilirlef. 

4. — Gedikli küçük zabitlerden yirmi sene müddet 
hüsnü hizmet edenler İli Ağustos 1325 tarih ve İ43; 

numaralı Askerî Tekaüt ve îstifa Kanununun onuncu1 

maddesine tevfikan Son aldıkları maaş üzerinden te
kaüt edilirler ve yedinci madde ahkâmından istisnaen 
bunlardan hizmetleri zarfında tekaüdiye alınmaz ve 
bunlara hini tekaütlerinde ayrıca beş yüz lira mükâ
fatı nakdiye verilir.: 

5. — Gedikli küçük zabitlere 15 Mayıs 1335 tar ih i 
Harcırah Kararnamesi mucibince harcırah verilir. 

6. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Bu 
kanuna mugayir ahkâm mülgadır. 

— 315 — 
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7. —: Bu kanunun icrayı ahkâmına Müdafaai Mil
liye, Dahiliye ve- Maliye Vekilleri memurdur. 

5 Mart 1927 
Baş'yekil Adliye Vekili 
İsmet İmzada bulunmadı 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep - tfbsan 

Dahiliye Vekili- Hariciye Vekili 
M. Cemil İmzada bulunmadı 

Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Mustafa Abdülhalik Doktor Refik 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Hakkı Behiç Mehmet Sabri 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Mustafa Rahmi Vekili 

Doktor Refik 

Bütçe Encümtenİnin" Tadili 

Küçük Zabitan Maaşatı hakkındaki 22 Nisan 1341 
tarihli ve 648 numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — Kıdemli küçük zabit unvanı ge
dikli küçük zabite ve kıdemsiz küçük zabit unvanı da 
küçük zabite tebdil edilmiştir. 

İkinci Madde — Beş sene müddetle gedikli küçük 
zabitlikte ehliyetle istihdam edildikten sonra hizme
te devamı arzu edenlere şehrî bir nefer tayınından ve 
Ibunlardan evli bulunanlara ayda ilâveten beş lira aile 
zamim ita olunur. 

Üçüncü Madde — Gedikli küçük zabitlerden on 
sene hüsnü hizmetten sonra Jandarma sınıfına geç
mek isteyenler Jandarma zabit mekteplerine zabit 
vekilliğiyle kabul ve tahsillerini kabul ve tahsillerini 
badeükmal mülazimlikle Jandarma sınıfına nakledi-
lebilirler. Bu madde hükmünün on sene hüsnü hiz
met eden Jandarma küçük zabitanına da şamildir. 

Dördüncü Madde — Gedikli küçük zahitlerden yir
mi şene müddetle hüsnü hizmet edenler İl Ağustos 
1325 tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun onun
cu maddesine tevfikan sön aldıkları maaş üzerinden 
tekaüt edilirler. Bunlara hini tekaütlerinde ayrıca beş 
yüz lira mükâfatı nakdiye Verilir. 

Beşinci Madde —- Gedikli küçük zabitlere muhas-
sas maaşattan tekaüt aidatı kesilmeyip, aidatı mezkû-
re miktarı maaşlarına zam suretiyle tertibinden ayrıca 
tevkif ve mahsup olunur. 

Altıncı Madde — Gedikli küçük zabitlere 15 Ma
yıs 13 35 tarihli Harcırah Kararnamesi mucibince har-
eirafh verilir. 

* Yedinci Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 tari
hinden muteberdir. 

Sekizinci. Madde — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Müdafaai Milliye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri me-
murduj^ 

REİS — Efendim, lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı?.. (Hayır sesleri) Maddelere 
igeçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın..-; Kabul 
etmeyenler el kaldırsın.,. Kabul edilmiştir. 
Küçük Zabitan Maaşatı hakkında 22 Nisan 13411 ta

rihli ve 648 numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — Kıdemli küçük zabit unvanı ge
dikli küçük zabite ve kıdemsiz küçük zabit unvanı da 
küçük zabite tebdil edilmiştir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim?.. (Hayır sesle
ri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

'İkinci Madde — Beş sene müddetle gedikli küçük 
zabitlikte ehliyetle istihdam edildikten sonra hizmete 
devamı arzu edenlere şehrî bir nefer tayını zam ve 
bunlardan evli bulunanlara ayda ilâveten be[ş lira aile 
zammı ita olunur. " 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın...: Kabul olunmuş
tu^ 

Üçüncü Madde — Gedikli küçük zabitlerden on 
sene hüsnü hizmetten sonra Jandarma sınıfına geçmek 
isteyenler Jandarma zabit mekteplerine zabit vekilli
ğiyle kabul ve tahsillerini badelikmal mülâzımlıkla 
Jandarma sınıfına naklediilebilirler. Bu madde hük
mü on~ sene hüsnü hizmet eden Jandarma küçük zabi
tanına.da şâmildir. 7 ' - , ' • ' ' 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuş-
tur, 

. Dördüncü Madde — Gedikli küçük, zabitlerden 
yirmi sene müddetle hüsnü hizmet edenler 11 Ağustos 
1325 tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun onun
cu maddesine tevfikan son aldıkları maaş üzerinden 
tekaüt edilirler. Bunlara hini tekaütlerinde ayrıca 
beş yüz lira mükâfatı nakdiye verilir.-. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuş
tu/, 

Beşinci Madde — Gedikli küçük zabitlere muhas-
sas maaşattan tekaüt aidatı kesilmeyip, aidatı mezkûfe 
miktarı maaşına zam suretiyle tertibinden ayrıca tev
kif ve mahsup olunur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur, • 

Altıncı Madde — Gedikli küçük zabitlere 15 Mayıs 
1325 tarihli Harcırah Kararnamesi mucibince harcırah 
verilir, 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 

Yedinci Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır-.. 
sın... Ka'bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 

'Sekizindi Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaa! Milliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri me
murdur, 

RIETS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu kanunda tayini esamiye lüzum yok
tur. Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. Kabu; 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olunmuştur..' 

ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Efendim, geçen Per
şembe günkü Heyeti Umumiye içtimaında sinema 
filmleriyle plâkların İstihlâk Resmine tabi tutulması 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin Encümene iadesini 
rica etmiştim. Bununla beraber oyun kâğıtları inhi
sarına müteallik lâyiha da encümene gelmişti. Bu lâ
yihanın tefrik; edilerek müzakeresine devam buyuruı-
masını istirham ederiz, efendim. 

REÎS — Efendim, oyun inhisarı hakkındaki Ka
nunun tefrikan müzakeresini encümen talep ediyo'c 
(Muvafık sesleri) O halde bu kanunu müzakere ede
ceğiz, " ' _ 

3, >— Sivas Mebusu Rahmi Beyin, Oyun kâğıtla 
fiyle sinema filmlerinin hariçten celbi ve duvar tak
vim ilânlarının imtiyazının Hilâliahmere verilmesi 
hakkında (2/593) numaralı teklifi kanunîsi ve Bütçe 
Encümeni Mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Vakti seferde yaralı ve hastaların vakti hazarda 

afatı tabiiye ve mesaibi razümerreden müteessir olan
ların imdatlarına yetişmek için teşekkül edip, bu uğur
da çalışan Hilâliahmer Cemiyeti; Garp memleketle
rinin salibi ahmer cemiyetlerine verdikleri imtiyazlar
dan müstefit olarak tezyidi varidat eylediği takdirde 
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şüphe yoktur ki mesai ve faaliyeti daha ziyade müs
mir olur. 

Avrupa memleketlerinde her nevi oyun kâğıtları* 
nın ithal ve furuhtu imtiyazı salibiahmerlere verilmiş
tir. Hİâliahmerimizin de emsali gibi bu imtiyazdan 
müstefit olması pek tabiîdir. 

Türk memleketinde Türk olmayan bir kaç kimse
nin idare ve nevama inhisarında bulunmakta olan 
ve terbiyei milliye ve içtimaiyemizle sıkı rabıtası bu
lunan sinema filmlerinin hariçten memleketimize cel
bi ve duvar takvim ilânları gibi hususların imtiyazla
rının en faydalı ve hayırlı bir cemiyet olan Hifâlialh-
mere verilmesi cemiyetin faaliyetini daha ziyade 
müsmir kılacağından esbabı marazaya mebni atideki 
teklifi kanunînin Meclisi Âliye arzını istirham eyle
rim efendim. 

4 Haziran 1926 
Sivas Mebusu 

' •" ' Rahmi 

Sivas Mebusu Rahmi Beyin Teklifi 
Kanun 

Madde 1. — Her nevi oyun kâğıtlarının Türkiye'ye 
ithal ve furühtu, hariçten'sinema filmleri celbi, duvar 
ve takvim ilânları imtiyazları Hilalahmer Cemiyetine 
verilmiştir. 

Madde 2. -*- -işbu kanun tarihi neşrinden mute-
berdif. 

Madde 3. '— Bu kanunun icrasına Maliye ve Ti
caret vekilleri memurdur. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 26 Teşrinisani 1927 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/4522 

Büyük 'Millet MeclisliRiya'se'lii Celilesihe 
26 Temmuz 1926 tarih ve 6/2940 numaralı tez

kereye zeyldir : , • • 
• v • . 

Oyun kâğıtlariyle sinema filmlerinin hariçten cel
bi Ve duvar ve takvim ilânları imtiyazlarının Hilâli--
alhmere verilmes'i hakkında Sivas Meşbusu Rahmi 
Bey tarafından verilen teklifi kanunînin, Cemiyetler 
kanununun birinci Ve Belediye Vergi ve Resimleri 
Kanununun 14 ncü maddeleri ahkâmiyle taarruz et
mekte olduğuna dair Ticaret Vekâletinden yazılan 
31/1 Teşrinisani 1926 tarih ve 232/498 numaralı tez
kerenin musaddak sureti takdim olunmuştur. 
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Mevzulbiahis teklifin müzakereslinden evvel Ve
kâletçe dermeyan olunan mütalaatın nazarı dikkate 
alınmasının temnin buyurulmasrnı rica. ederim efen
dim. 

Başvekil 
İsmet 

Oyun kâğıltlariyle sinema filmlerinin hariçten cel
bi ve duvar ve takvim ilânları imtiyazlarının Hilâ-
lilahmere verilmesi hakkında Büyük Millet Meclisin
de Sivas Mebusu Rahmi Bey tarafından ita kılınıp, 
Lâyiha Encümenine havale edildiği 30 Haziran 1926 
tarihli ve 6/2940 numaralı 'tezkeresi devletleriyle iş'ar 
ve bir sureti imal Ibuyurulan teklif i kanunî Vekâleti 
aeizeee de mütalaa ve tetkik olundu. 

Mlâliahmer Cemiyetinin memlekete ifa ve temin 
ettiği hizmetler her vakit lisanı sitayişle yâdedilecek 
'bir ehemmiyeti haiz bulunduğu için mezkûr cemiye
tin menabii varidatının tezyit ve teksiri zarurî oldu
ğunda şüphe yoktur. Ancak oyun kâğıtlarının ve 
gerek sinema filmlerinin celb ve ithali imtiyazının 
Hilâliahmere itası halinde.bu muamelât bir muame
leli ticariye mahiyetinde olacağından 'bir cemiyeti hay-
riye olan Hilâliahmerin Cemiyetler Kanunu ahkâmına 
nazaran muamelâtı ticariye mahiyetinde bulunan bu 
kabil imtiyazatı alarak işletmesi kanunu mezkûrun 
birinci maddesi hükmiyle taaruz edebileceğinden 
Hilâlalhmerin ticarî mahiyetindeki burkabil işlerden 
İstifade ve intüfaı muhakkak addedildiği takdirde lâ-
yihai kanuniyenin birinci maddesine mezkûr cemiye
tin ticarî mahiyetteki işlerle iştigal edebileceğinin ilâ
vesi muvafık olur. 

El ve duvar ilânlarına gelince, Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanununun 14 ncü maddesinin son fık
rası mucibince bu kabil ilânlardan belediyelerce tan
zim olunacak tarifeye göre resim istifa edilmekte
dir. 'Bu itibarla kanunu mezkûrla Hılâliahimere ita 
kılınacak im'tiyazname ahkâmının telifi zarurîdir. 

Hususatı marazanın temini halinde vekâletçe baş
ka bir mahzur görülmediği arz olunur efendin. 

Ticaret Vekdli 
Mustafa Rahmi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Adet 

Karâr Numarası : 158 
Kayıt Numarası : 2/593 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Her nevi oyun kâğıdının Türkiye'ye ithal ve fû -
ruhtu, hariçten sinema filmleri celb ve ithal ve du
var ve takvim ilânları imtiyazlarının Hilâliahnier Ce
miyetine verilmesi hakkında Sivas Mebusu Rahmi 
Bey tarafından izhar edilip, Encümenimize havale 
ıbuyurulan teklifi kanunî ile buna müteallik Ticaret 
Vekili mütalaanamesi Maliye Vekili Mustafa Abdül-
haliik Bey hazır olduğu halde itetlkik ve müzakere 
olundu. 

Ecnebi memleketlerinden . bazılarında salibahmer-
İere bu kabil imıtiyazat verilmektedir. Türkiye Hilâ-
iiahmer Cemiyetinin şimdiye kadar ifa ettiği mez
kûr hizmetlere ilâveten şimdiden sonra dahai kendi-" 
dinden beiklenilmekte olan faaliyeti ğöisterebilrnesi 
için muavenete mazhar kılınması lâzım geldiğinden 
bu teklif esıas itibariyle şayanı tasvip görülmüştür. 

Sinema filmlerinin ithal imtiyazı inhisar mahiye* 
tinde olup, halikın zevkini alâkadar eden filmler üze
rine sıkı tahdidat vaz'ı muvafık görülmediği gibi in
hisardan tevellüt edecek zararların bu mevzuda ta* 
ımamıyle tahakkuk edebileceği düşünülerek filmler
den bir nispeti muayyene dahilinde istihlâk resmi alın
ması İterciih edilmiştir. 

Duvar ilânları menfaati muhtelif cihetlere evvel
ce terk ve tahsis edilmiş bulunduğu ve duvar ve cep 
takvimlerinden ümit edilen menfaat tahassül ede
medikten başka bir çok külfet ve masrafı davet ede
ceği mülahaza olunarak bunların makamına kaim ol
mak üzere gramofon plâklarından alınacak istihlâk 
resmiyle filmlerden alınacak istihlâk resminden mü-
tehassıl 'varidatın yüzde yetmiş beş miktarının cemi
yete terki maksadı temine kâfi bulunmuş ve bu esas 
dahilinde ayrıca bir kanun projesi tanzim edilmiştir. 
Oyun kâğıtları inhisarında bu kâğıtları inhisara tabi 
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tutaıalkta binaisibe az mahzur mevcut öldüğü ve in
hisarı taitbik nis'beten kalay olup, kaçakçılığın önüne 
geçilebileceği düşünülmüş ve cemiyete varidat olmak 
üzere iskambil vesaire oyun kâğıdı - inhisarı kalbul 
edAm'işteir* Ancak, imtiyaz ve inhisarı mevzuatımıza 
tevfîk ve bu husufta icalbeden aftkâniı vaz eylemek 
'iktiza ettiğinden tahassül edecek varidatın yüzde yet
miş beşi Hilâliahmer Cemiyötine terk ve tahsis edil
mek üzere Devlet inhisarı şdkli tercih olunmuş ve 
buna göre yeniden bir lâyihai kanuniye tanzim edil
miştir. Her iki lâyiha Heyeti Umumiyenıin nazarı tas
vibine arz olunur. 

26 ... 5 . 192-/ 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şakir Teşkilatı Esasiye Kanu

nunun 84, neü maddesine 
mugayir olduğundan mu-

, - . . * • haHifim. 
A l Oeniainii 

Aza Aza 
İzmir . İsparta 

"Ahmet Münir Mükerrem 
Aza Aza 

Çorum Diyanbdkir 
Mühendis Ziya Şeref 

Aza Aza . 
Gaziantep Konya 

Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü 
Aza Aza 

Kütahya Giresun 
Faik Musa Kâzım 

Nuımiafla : 1118 

Oyun iKâğıiîıİaiflı tnihiiisiairı̂ Hialklkiiınida Kanun -

(BIMinlcii Maıdldıe —: Her ınıavii; oyuin Ikâğıitffianı (Ço-
culkflaııia miaihısıuıs oiyuinralk Ikâğıltİaıra haırti'ç) "İthali, imlaf 
ve fıükiulhltu 'DevSeit dfnfhliıssaımı̂ diaidtar. Bu inhliisıaır hiülkü-
ımötjçe Idoğruldaln doğıtuya Vieyia IblilViaisalÜa ildlare eklte-
•bilir. -" 

ilkindi iMaidde —̂ Oıyuin IkâğıttSair* b e h e r deslteislilniiın 
mial oülduğıuı föyalt üızerönıe y ü z k u r u ş ÜtohSisıair mesma ila-
vie olumaırıaîk isıaltıillıır. 

;Bu iinihiısiairtdlatai mütldbJaESİ iVaıriidialtltian y ü z d e yet
m i ş ibaşli Hfflâiialhmletıi Oetalityeltee imıuiaventelt oÜmialk 
üi^erie/teaik. v e itahdls oiluinuır.r 

- Ü ç ü n c ü Mlaidlde —- iBu (kianlulauln mieafiyetfc'ItiariiMin-
dteau liltlilbaınan liınhllsiaır İMarteisinlin müisiaJadıesi' h a r i c i n d e 
oyuto Ikâğıltfarı Mhiall v e ikmal v e füruhltu raemnu o l u p , 

h u ımiönuauiliyeite iiiisayiett ıdtaıayenılieır halkkiınida Güımırülk 
IKainiüauıauın 6 4 incü mlaldidlösü M M i k v e yeıdlltarintdb Ibu-
lliuirJaöalk; ibehar idesine k â ğ ı t İdiın cidsimü1 ımuiaiyyetn o n 
ârJÜsiIoûaıriâlk.JsltiilfiaotaulTy - • • ' - • • 

Dö jdü ıneü Mûdidta .<— IDfalhlilds o y u n kâğıldii imial 
üd!elni!Seir! sinihüsar üidarieisıMın anlüısialaidıai mahsulsıasliıyle Me. 
iiik!iiniöi: maididiadle miazikûır neisımi liitia^v© ıdesıfcete üizeriinıe 
alÜaiırMli miatauisaiyi; ıvaiz löyilleımıdk 'şaırltOyfc taallaitia dte-
ıviaim dddbil&tor.. 

IB-ssjlındiı IMiaidıdia •— Üzeııliinidle ûnlhllısıaır ddteeislinıki: 
laSaimiatli: ımiaihlsuısiaisı^iîi. hialiız otaaiyain kâğııtlllatrii' lisıtiifmıai 
eldisöîaıidetti hföihieır dlesstfe. iiçin 'beş mMii iinlhiiisiaır resimli 
iiısitiyifia oHuınıuır. - . 

Alıtanoı -Malddie — B u fcaınıunıun nlaşırülnıden mulk'ad1-
ûdm ısıip&lîüiş ledijlmûş Ibuilıulnıdluiğu'.vesiaiitklL lıazıimeısüıyîie-is-
palt 'dlumain o y u n kâğııtiliatiı ülkü laıy ziaırifiınıda Tüırkliıye 
igülmınülkledlınle vüırıuit ıdtımielk jşîaırttıylai 'inihliislaır Idairtesüince 
mla|İıyet 'fiyaıti)airiind)aın yüzde- ıoın zaımmliıyle mıulbaiyaa: 

viaya r e smi ;aîın)a[rtalk dlattnıga vaizi suirteltüiyle fülriuıhituınıa 
ırri:ü3aialde olulnaır.; 

Ysedİıricli Mlaidklie — iHaıriiıçıfceinı dltıhal eltaııeik üzene 
oyum Ikâğadı sliplaırfiş ieltlmıiş ibuSuaıialnfflar h u klaüulnıuın 
neişrlilnidan iilllübaınen o n ibaş ıgün 'ZJairifünldJa süipaırliiş .let-
t ikler i ıkâğııtların m i k t a r , eonas ve Saymetler ini m ü -
!beiyyli)n 'bir ibeyaınıniaimıeiyi iiinlhisiaır li'dattîelsiiMe tveyıa mial 
dıaiiiiieöeırüinıe ivieirlmielkte mıültoelefıtıir. 

. ıSeklMinciiı IMlaıddie — Biifıluknıuım oyuln Hcâğaıdlı Ssialtı-
cılliarn h u IklaiıHulnıuo ınleişırllnldein iiltıilbaıren oltuz ıgüın zaır-
fıınıda «ffleırliındb ımieıvcuit huHluitfaın kâ-ğiıtiaii» miM'ar, 
ciıiıis v e fcıymaileırii'nji müşliır olimiak 'üzene ıbür ıbeıyatoıma-
m a y ı ülnhiisiaır idlalrieısliıniö tvierimıeye mıedbuırduırliajr. to 
heiyanıaataeılieırie ıgöme ımlelvcult loıyuhı kâğı)t!liairıtoldain! anlhli-
s a r itîeisımli leiMviefae vartdlMlerli lisitliihllialk r^ösliinieaMn mialh-
ısuibuı ısıuınaîiıyilfe iallııiöaırtalfe laiîialmfâti miahisulsia vla'z ofllutnur. 

iDdkiUzuını^ii Mıaldlde. — Yıö'dıilnlöiı ve siekiizüınsi! miadı-
ıddlserlde ziikıriekiilîleın' mülddlelüte -zlaırfunıdla Ibeiyaınnlaımieîle1-
ıritnliı vtckimıemiş offlaın itopıtıaınicıiÜarldaia ıtieiaihhlüır iaden hıer 
ıgün iiçtin eılii ıvte pterlalkıeırııdıscılllleırldan ö n Eîria ciezia 'al»ıır.-

Oniüncu tMaiddb — Oyuln ikâğ:ıltlI)ar!Dnidlanı 30 sEyllül 
1336 ıfiaıülh fvle 33 nuımiairtalüı 'OKlaınuın mluıdiibiiıncie (alnnıatti' 
illsitlMalk ınaslmli Ülîlga ioâulnmıuişitur, 

O n iBJrılinıcii: İMiaıdıde —- ' B u ' K a n u n neşırli tanihindtan 
tmıultlöbeıııdlir^ , 

O n ılkinıdiı IMialdde — 'Bu Kiatoiumum hükmıüniü ibrıa-
'•yla iMaiıye VetldiBi mlamiuinduır. 2 1 Hia'zürian 1 9 2 1 

R E İ S -— H e y e t i u m u m i y e s i halkkında söz iste
y e n vaır m»!? ıdKapr saslarii) İMlalddeîleırie ıgeçlitaııeislitnli 

.fcalbûll, ödenllleir Hüıfifıen eü IkteHldıroın... KalbuH dtemeyenllıer 
id toaldiınsıın... Kalbul ödimliteîEr.. 
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-Oyiuln KâğüiüSart ^İnlhıiısaıa iHakikindia JC/ataia -
ıBü'iünıoi -Mıaidldle — H a r ınıeivü oyum (kâğılÖHaMHiın (Ço- ' 

cufciaifla. mlalbsm's oyunlciaik kiâğııtiliaırı fhjaaüıç) itihıaly iiımıaft 
vte füıry'h'tîu dbvfelt İJaihıisaımihldladlıır. B u Mılisar h ü k ü -
midöç'e küo'ğmuıdiain- d o ğ r u y a ve!ya IbfiÜviaisıtoa üdaır© edlilte-
fcû'lk.-

RlBİS — iM-üiSa'îiaia 'Mair im* 'efenldlümı? (((EOayır sesfarö) 
İBlliilJnci 'mialdldlsfyi1 kaibull ödianflıeır lülüfim eli, foaildta-SMi... 
Kialbull (ötoîiciyöniîlar lüıtfıan teli feailIdlMisım... Kabull olun--

. maüşl&uır. 

(Bfeinıcli Maidıdb — O y u n IkâğiituiarafiMi ' b e t a dteisfc-' 
sfihiiın iiniaü o lduğu fıiyalt iizeırinıe yüz k u r u ş Ikılhûsaır ıneis-
m i lilave olunaraik satılır. 

B u iiınihiiisiairdlain nıu'teihıasısi, viaırlldaıtıtlaîn y ü z d e yat
ırmış ıbi£i;Ü, HMıllalhımte/r Cemiilyîeıtüınle ttiUaiyeuat ofaüafc 
üzfârıa lüeuik ıvie İÖalhisis olunur.. 
• H A K K İ T A R I K B E Y (Gkıasuın).— Bfenidiim, şıim-

düıyie (fca'dlar ine ü i spâ i fe üısitıiMalk tp&mâ a t a y o r d u ? B U 
MU öğrensmiak isitiiıyoıruım. 

.ŞîAKÎR B E Y ( Ç a l t e t e ) — Efleudliim, o y u » (kâğıit-
tajnldaını 1334 füairiÜMli Kainlünı " MuciMlnöe afarnalkltia 
oJıain limlhiiısıaır ıtfasımü lelyıefvım yliırlrnii1 (baş kuruşiüain ibiainelt-
tıiııv IBlu" tmflUdtJaır yiapıi laırz jeidljlan toyiilhjaö: kaınun'iyıe iillie 
iblâr l i r aya .çıikaaiıltaafcydm (İbMtsair ıtesfrnii oillaio !bu y ü z • 
fcuıriuşuın yüizdje fyıdömJiş (beşli Hiiâlialhımleırie ıtafhisüis tedül-

•onidk isiuiîiaîliiyilla iyiüızid'e yyrimli1 ibelşii oiîaln /ylirtmii (baş k u r u 
şun. h'a'ziinleiya Marüldialt olairiaık muhalflaaa edılmiesii Ü-
t^zalrn ollluinımuşitav ' . 

iR'BİlS.— Yialnii ll-a'yihaınin b u t u n tnteinja'bÖİ HÜlâlli'alh-
ımıeuia laliltıtîiır. İBaşIka ımutalllaia yokıtur (öfıeinidüim. îklilncü 
ımialddayli'nayljnli'ze a r z lödıiycMiuım. Kalbul ddeinfer iliültfıen 
»efl! iklaıldiirjsiîinı... IK'altouİ fatımıayenter tel klaffidtoMi...< KJalbul1 

. lolulnlrUuişifluir. • • 

Öçüirıbü Mlaıdldia,. — B u KknuUuin ımterıilyelfli Itadijhiiın-
dm liltülbaırieın' inlhüsar üdlaneisliioin tniuslaıaideisli. hiaırüçüinjdıa 
oyun kâğntıJain ij&i(a,4 ive ümaiî vte fiükulhltu ırnlarrıinu o l u p , 

,'buı ımıaminuiiıyıaîıe rüaıyelt ıdtatefyaniliar Ifoaiklkiınid'a Gümıruk 
K a n u n u m u n 64 ıncU ımlaldidielsii ittaitbülk »vie lyıeidHartinidle Ibu-
liuiniacsatk bahıar ıdiestıe kâğıit liiçıiın. nasîmli ımıuiafyiyleini oın imli
s i ! oiHaPaik liis(ti;iylfia loliılnluır. 

R E İ S — Mialddayıi ikjalbul ısdleinllar 'flüütöen eU fcaflldlır-
.suns... »KialbuıI ıdtjm'eyenleı1. id Ik'affldlıırisılıı... Kalbııfl! oüittti-
ımıuşiîiuir. 

Dömdlüaıfcü îMıaldldle — DaJhlillIdle 'Oyiumı ikâğıitllıari kmaft 
ödanlldr üinlhüisiar üdlaınösliınlim fmıüısıalaldıeli ımlalhMsiâJsIiıylıe Ve 
fflküınlcıi ımaldldleidie m e z k û r mesımli i t e rvie dıösltıeilieır üızeırtae 
•ailâırnıddî' ımialhısıulsia'yi; 'viafz leyılieimıdk şiarfylte üimialIlattJa ıdie-
vıaım iâdielbiiırilar. 

[REİS — ıMiaidıd'ayli kıa)bull;" ©dteınfibr lüıtifeaı öl fcaldır-
ısııa... IKaJbıuÜ ötmlayteınSİar e l Iklafildiirsma... Kıalbulî .oüluin-
ımıulşıüuır. ; 

Beşinci Maıdde — Üzer inde inhisar idaıresıiniin alâ-
ım'dlli ımlalhısıuisiaısiiınıı teliz loilımlayiaın Iktğıltillaini! feitiilmiaıl 
•eiianlUarJdiani.lbabjeır dteslte tiiçikı Ibteş ttn&i linlhliisıar ne&mi 
cıslîiilyfa oMınıuir. 

R E İ S — İM'aıdid/ayiİ; üüalbuft ©dtemHiar Hüttfeln *eH ıkıaJldiır-
smn... IK'albull: ötoııayıeıntor \dk (kaiHdursun,.. Klalbufl.! düutti'--
rrauışituir. 

Alteıncı IMiaıdıdie — ©u' Ika'niuınıuını nteşriilnldlan tmuikiâld-
d'jim islipaırüş lödülltmlilş ^buüluinldluğu v̂ıeisıalilki llialziiimielsliiyle iis-
pııi ofluınlam' 'Otyiumı lk!âğ:ı(tl!iaift ülki iay zarfıinldiaı Tüırlkliîyıe 
gfuimıriülkiliarilçıia ıvünult öîımldk şıantliylle iinihlJsiair iiıdlairielslilnfcie 
amaiHiiyielt fîıyıalilŞamna lyıüade ön aaımmliyiile toıulbıaîyîaia 
ıveyiaı ınasımli alli'niarıaJk dlalmga vîaizı suırteltıiiyib füsnulhıtuınia 
.nıüsaaldle 'Oİıuinuır. 

RfBÎS — 'MialJdleyli meye /arz ödiiıyofriuta. Kiatoujı eldlan-
iar 'lıüıtfea.-iel Ik'alüdteün... Kialbull lötımlayenifeır jal klaBldiır-
iuın... Kjalbüljl opuınımıuişifiur. 

Yieıdljadii Maıdkîfe — (HairSçItıeın liltıhai a'tmıak üzene 
oyuio. İkâğıdıi- ısljpiaırî'ış ei!miîş 'buHluinlainllaır ibıu1 klaanuıntMi 
nıoşrlimldian Mhaıran, tora taş ıgün aarfındla siİpiaıriiiş eitltlilk-

- tSöili ikâğıltöaıniira imtjkltiair, 'e'onıas vte kiymıatlıeirülnli: mülbeiy-
yıiiiı ıbiâr Ibâyairunlaimlayıi: (ilnlhiı&ar liıdlaıras&nle ıveya mıall dali-
ıılefflad'inle Jvarmıelkllle miükieffliöfitiir. 

İRIBİS — iMiaiddls'yi raya (arz ödütyıoınuam. KJalbuff-
•adlanJİlar ıett ikaHidııaisainı... Kialbull ©bmieiyeiriier -<el fcaidumın... -
GK'albıalî efdlillimlâşitüır. 

ıSdklMınıdi ıMialdlde — ıBlluımulm' oyun.! kâğ ıd ı saltıcı-
jBaırü Ibu Ikıanulnıuın ınle'şırüınıdan Mbaineın -loltaz ıgiin ziaırfın-
•ıdiaı lellarûnıdie (mıavouit buİuıniaın tkâğıiölaaim ımSikitıar, climis 
via Ikııiyimıdtil'arinli mu'şıir ioilimialk üzeıre 'bilir Sbeıyalnlnialrmayi 

. inihiiisiaır iiıdiaınasliınıe iVarmıeyie imıedbuırldiuirlîlar. BU bieiyatt-
'n'aöKeÜleaie ıgöne, tmievcult 'oyum, Ikâğıitlarainıdıaia Mıasa r 
ttiösmli' ievvieflioe 'velrdlMarti SsltiıMak rasüimlarliınün ımialh-
s/ulbtu sfuırîdtü'ylîie lafliııniaıralk lafârnleitii muatoısıulsa v(a!z 'OÜuinıur. 

R E İ S •— îMıaldldlayli Hâye a r z leidiiyroıruım. KJalbul1 edteın-
J)ar öl ik!aiîd!ıınsııırı... KalbUl 'eJtımiöyenıIiein e l kaildiıınsın... Kai-
ibuiî eldL'iilmıiişıtiir. 

Dolkuzutnjcu 'M'aidJde — Yedinlcii !vie ısieklM'nci ımlald-
dallarda aiiknedljelni ımiiiddiatüieır zlarifıında 'böyıaıânlafaıeilb-
ıilM iveuttrtetmliş /oiSatti' Itopfialniciaırîdjain' It'e/alh.h'üır ledıem tor 
ıgiin iiçüöi ieûlliı ıvie paralkleındedilileırdiettiı o n lima ceza (aimar. . 

•REİÎS — iMıaddreyi >raye ;arz edl'yoruim!. Kalbuî 
ödlanlliör ıcll kiaiİıdkıîisM... Kialbull eitoıieıyenlför el kiaıDdiı̂ rsan... 
Kialbull ıddlimlişiair. • 

Onıunıcu^ Maidldle — O y u n kâğilfiltond/aitt' 30 ByliiM 
1336 löanühiBi vte 33 mUmairiailii iKıanun" mucübiiinicıe allıınain 
(isitiMialk ırasımi Üga ^uınlrnuştulTi * 
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REİS — Mtaldldtöyii ıieyie: \arz. ed&yoınuım; Kıalbel 
-leidlcımler d âılidliffisıms... Kaibufl! etaieyeınfer el kaldırsın,.. 
KıatbuS leıdliaimüışıtüır. 

Om Hklimd) .M'aıdidls — 'Bu Kamun neşri larMnd!em> 
ımıulîieibaîidliır. 

REİS — iMıaıdldısyt 'neye aınz . ediyofıuım,. Kialbul 
ledlonlıier :e| Ikiallidiıırisiiın;... Kaibul ©taıayemfer di' kattırsın... 
KıalbuS ddlımi#ır. 
• On İlkıiınıciJ! IM!aıdld!e — ©u '•Kamumun hükmünü icria-

yaı M.dli'ıyiö VICIKÜHİ memurdur. • 
__ REİS •— !Mıa!ddiayft reye -aırz ddliıyoran. Kialbul 

eıdleınter d ifcallidlıınsıo... Kı.albutî! dtaeiyieınfor leil kattırsın... 
'Kıalbuil iödiüllmülşitilr. 

Efıcradiam., Ikiaimum ıtiaıyiınii fâsaimli dille mye. laınz ediie-
adkıfaiır. <KJalbuil ©denliler Ibeıylatz, kabulü eitaıeıyenfer fcup-

. aruız* ney pıuısiuiîaısı veırfâaekleırdliır.. 
y*Ç. — Memurin maaşatı hakkında (1/1168) numa
ralı kanun layihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe en^-
cümenleri mazbataları. (1) • 

REIÎ.S —<' Efendl'ını, meırnıuırin mlalaşiatı hakkılndlakli 
kanun lâyihasının Encümene giden maddderr Encü
menden gelmiştir. 

19, 26, 27 nci miaddeler Encümene gitmişti. 19 ncü 
maididie iflalyyeıdliflimliişöiır. 26 inici ve 27 ncü aHiadıdeHer ıtiai-
dll-ioıliuınımıuşıtiuır. 

iKıainıuinıuıni uiniyamı da - Miaıaış ık'aınıuınıu - olllairak ka
bul! lolliuinimuışitar. 'Ylaınii tmlsmıuıritn Tkeîlilmıeısıi İkiaffidknÜimiitş-
1)111*, iŞiimıdli ıdfenıdiınv 26 ncı ımiadldieiyi okuyoırıuız : 

Yifcmliı Atanan 'Mialdjde -r- Yeniden bir. tfültbeli alskie-
ıliiyeiyi İmtalz' ıddlanfe ıvieiya ItJetttfÜü ieiyiteyeınfar tüajyliins' veya 
tieırfi ;aimli!r oûam kamın â§ mtetoıimde muharrer ıt'alrliıhi 
ıtlalkOp eıdlem aly liipitidfeüsımidlatn ültlibairein mıalaş veya zafcn-
tmıa mıüsıtelhiak loSuirlar. . 

• REİS — Yiırımli laillüiniça ımialdidıelyi b e İtadlill veçhile 
neye ıar>z edliıyorıum. Kabul edeinter el fcottrlsiin... Kiâ-' 
butl etenfâyeınilleır di' kaldıiüisan,,. Kıaîbul edilmiştik. 

.Yirmi Yedinci M a d d e — 9 Oemazüyelevvel 1290 
ItıarlMİ 'Hiaınciiflalh 'Kasaınniatodsli 've m'üzeîyydialtı. ye. om 
bir Ağustos ' 1325 tarihli Mülkiye Tekaüt Kanu-
mulnluın '29 micuı ımiaiddeisliinlkıı 2, 3, 5 mci f ılknaülaırı 'iOle 11 
Ağdsıüois '13'25 itıariMli; Aıslke* Tekaüt ve îısIMa Kalnıu-
ımuniüin .59 niau_ mıaddösiiniiin 3, 4 ve Ŝ ancâ fakıMari, ye. 
midmıuinim ihliızmıaıtiı sasktedilydteiiM lifa. eisınialsıımıdla mlaıaiş-
faroıniio ısuınati ıteldliyeısli Ihakiknldakli 14 Şulbıait İ33Î2 tıa-
ııiilhllli iKlatnuinı•••VB 15 Mialyus İ335 ttairlühİ JHJatncımah SKas-
.naınnialmıeislMını 28 möi ımlalddösi vie 1341 sfeınıeisiL Muıvtaizie-
nia Kainfunıuınıutn 47ancü ımaiddesıiyie 61! ind miaiddesliinlim 
Ibiıriiındi «vte üiçülnıcü ıfılkiflaülann ialhlkâlma mıüÜgialdii'sr. 

(1) Evveliyatı 76 ncı inikat zabıt ceridesindedir. 

RİBÎS — »M'ültlaülaia. v̂saıtr _ım«' ıeifieddüün? . T̂ aaflBİufc- .ıelÖİ£g|i' ' 
-fbüün aihlkâte cıeım edUteişitiiır, flfâalbıui edleınier. İlülCfeın d 
liüafflduiflsıın... Klâ bıüH eltoeytemler lüiüfen d-IkıaMıtreın... 
JCıalbuft-iödfflmıişıtüfr.: 

M'adidıs 28. — 'î^bu Kıaınıum. ajîsiş>ni ıtiairihıimıden- mu-
iklbeıridlJr. 

•'RöBlS —'iMiaıdidöyli • •'Heye airz ' lödSsyoırum. JKiaJbuıl 
lelianlbr d Iklaffldliinsîin... KJalbull' (eitım'eıyîetn.ter d k'ailldiirısım../ 
Kjalbulî leldİmlişiir. 

ıMiaidld3.29. — tşlbu »Kıalnıuınum licırıaiyli'ıalhkâmtınıa İc
ra Vıdcffllerö İHetyeDi mleımıuırldııjr. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırışın... Kalbuî etmeyenler el! kaldır
sın... Kalbul edilmişjtir. 

ŞAKtR BEY (Çatalca) — Kanunun heyeti uınu-
miyesMn reye vaz'ınden evvel müsaade buyurulur-
sa usul hakkında bir maruzatım var. On dokuzuncu 
maddenin tayyı ile gerdc evvelce ve gerdk şimdi ka
bul edilmiş olan maddelerin numaralarının tebdil 
lâzım gelecektir. Bu cihet tashih edilmek üzere He
yeti umumiyesinîn reye vaz'ını rica ederiz efendim. 

REİS — Encümen 19 ncu maddenin tayyına lü
zum görmüştür, iarz ettim, kaibul ettiriiz. Şu halde 
maddderin numaraları değişmiş oluyor,: Bir madde
nin çıkmasından dolayı diğer maddelerin numaraları 
değişiyor. O suretle tashihinden sonra Heyeti Umu-
miyesini reye arz ©diyorum. Kabul ©denler lütfen el 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

y^5. —Kabotaj Kanununa bir madde tezy ili hak
kında. (1/1203) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret 
Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Kabotaj Kanununun dördüncü madde
sinin tadili hakkındaki lâyiha, Çdrum Mebusu Mus
tafa Beyin, nazarı -itibara alınan takriri üzerine En
cümene verilmişti.' Encümen bu lâyihayı getirmiş
tir. Müsaade buyurursanız okuyalım. 

Türkiye SaihM'efinde Nakliyatı Bamriye ve Limanlar
la Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret 
Hakkındaki 19 Nisan 1926 Tarihli ve 815 Numaralı 

Kanunun Dördüncü Mıaddesini Muaddil Kanun 

Birinci Madde — Türkiye sahillerinde nakliyatı 
ba'hriye ve limanlarla karasuları dahiİinde icrayı sa-
na!t ve ticaret hakkındaki 19 Nisan İ926 tarihli ve 
815 numaralı kanunun dördüncü maddesi 'berveçhiati 
tadil olunmuştur: . 

(1) Evveliyatı 76 ncı inikat zabıt ceridesinde
dir, 
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Dördüncü Maddei Muaddele — Türkiye sa- 4 
hillerinde tahlisiye işleriyle iştigal ethıek üzere te- I 
şdkikül edecek Türk Anonim Şirketleri hisse seneda- I 
tının yüzde eli biri nama muharrer ve Türklere muh- I 
$es oflmalk şarttır. 1 

Mütdba'ki yüzde kırk 'dokuzu hamiline aıit olabi
lir. (Keza hu maksatla (teşekkül edecek Türk limitet I 
şirketlerinde dahi şirket sermayesinin yüzde elli biri' I 
Türklere mubJtes bulunmak şartiyle yüzde kırk do- I 
Ikuzu ecarJbe ait olmalk caizdir. Türklere tahsisi ica- I 
'beden miktar hissenin gerek anonim, gerdk limitet I 
şirketlerde Türklerden talip zuhur edinceye kadar 
ecanip tarafından iştira ve tasıarru'funa hükümetçe I 
müsaade olunabilir, Ancak bu takdirde şirketlerin te- I 
şdkkülü tarihlinden itibaren üç sene zarfında Türk-" I 
lebden talep vuku buldukça hisse senedatından yüzde I 
eli 'bire kadar miktarın kıymeti muharrereleriyle I 
Türklere veya hükümetçe lüzum görüldüğü takdirde I 
TürMere mubJtds kısmından hakiye kalacak miiktarın I 
her zaman hükümdt emrine devri şirket namına taah- I 
hüt edilmek meşruttur. Bundan başka hükümet mu- | 
va'kikaten ve 'hiç bir hak temin etmemek şartiyle ec- I 
ndb'i tahlisiye gemilerinin icrayı sanat dönelerine ve I 
Türk 'tahlisiye gemilerinde ecnebi mütehassıs ve kap- I 
tan ve. mütehassıs tayfa İstihdamına müsaa'de edebi- I 
liir., îşjbu madde ahkâmından istifade edecek tahlfei- I 
ye şirketlerinin (kullanacakları vesaitin sigortalı bu- I 
lunması ve kuvvet ve vüsat ve metaneti hakkında Ti- I 
caret Vdkâldtinüe tayin edilecek şeraiti haiz olması I 
şarttır. I 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu- I 
teberdir, 

Üçüncü Madde — iBu kanunun ahkâmını icra- I 
ya Ticaret Vekili memurdur. I 

REİS — Efendim, tevdi edilen takrir üzerine I 
Encümen esas kanunun bir maddesini tadile lüzum I 
görmüş. Kanunun eski metnini kabili telif bulmamış I 
Ve esas kanunun bir maddesinin tadiline lüzum gör- I 
imiş. Şu halde (kabotaj kanununun Ibir maddesi olcu- I 
nan şdkilde tadil ediliyor. Encümenin teklifi budur. I 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Tabı ve 
tevzi edilmek lâzımdır. I 

SAKİR ©EY (Çatalca) — Heyeti muhteremeye 
ara; etmiş olduğumuz şdkiî, dünkü müzakere esnasın- I 
da. verilen takrirler nazarı itibara alınmak suretiylte I 
lâyihanın muaddel şekidllf. I 

Dünkü müzakerede Çorum Mebusu Mustafa I 
Beyefendi, Türklere mahsus senedatın Türkler tara- I 
fından alınamayacak: olan haskİyesi doğrudan doğru- j 
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ya hükümet tarafından alınır, şdklinde bir noktai na
zar serdetmişîerdi. Bunu hiç bir kayda tabi olmak
sızın hükümdt için mecburiyeti tazammun eden bir 
şekilde kabul etmeyi Encümeniniz faydalı telâkki et
memiştir. Ancak teşekkül eden şirketlerdd hükümet 
lüzum gördüğü takdirde 'hiç 'bir zaman mukayyet ol
maksızın istedikçe Ikıymeti muharrerleri üzerinden 
yüzde elli bire 'kadar, Türkler tarafından alınmamış 
olan hisse senedatı bakiyes!İni veya tamamını şirket
ten almak hakkını muhafaza ediyor. Bu suretle zu
huru muhtemel her hangi bir mahzur mevcut ise o 
mahzuru 'bertaraf etmek yolunda Encümeniniz ted
bir ittihaz dtmiş bulunuyor. Encümeniniz Mustafa 
Beyefendinin noktai nazarlarını bu suretle varit gör
müş, ve onu şekli muaddelde temin ettiğine kanaat 
etmiştir. 

Ali Cenani Beyefendinin takrirlerinde, Türkiye su
larında icrayı sanat etmelerine müsaade edilecek olan 
ecnebi tahlisiye gemilerinin ve sermayelerinin yüzde 
Ikırk dokuzu ecnebi bulunmasına ve hamiine mu
harrer olmasına müsaade edilen şiıfketlere ait tahli
siye sefafinin hiç bir (kontrola ve kayda tabi tutul
maksızın bırakılması mahzurlu olacağı fikri serde--
dilmişti. Encümeniniz bu noktai nazarı da sayam 
ehemmiyet görmüştür ve arz etmiş olduğumuz hu 
dördüncü muaddel maddenin son fıkrasını bu esasa 
göre tertip etmiştir. Dördüncü muaddel madde, 1926 se
nesinde Heyeti Muhteremenin kabul etmiş olduğu Tür
kiye sularında icrayı sanat ve ticardt şeraitini tayin 
eden kanunun bir maddesini tadil şeklindedir. Eski 
şejcil, yeni arz edilmiş olan muadel madde metninde 
esasen dahildir.; 

EMİN BEY (Eslkişdhir) — Efendim, 'kabotaj Ka
nunu tadil ediliyor denince 'bendeniz çok ürktüm. 
Esıbahı da Lozan'da îsmet Paşa Hazretlerinin 'bu işle 
ne kadar uğraştığını, ne Ikadar müdafaa ettiğini ve 
bizim de 'burada kahotajı kapitülasyonların 'bir rük
nü esasisi olarak telâkki ettiğimizi düşünerek kanun 
muaddel ıbir şekilde gelecek diye bendeniz (korkuyor
dum. Gerçi son şekil öyle değil, doğrudan doğruya 
bir tahlisiyeye ait kalıyor, İlik şeklinde bütün inkişaf 
etmekte olan Türk gemilerinin hakkını veriyorduk. 
Bendeniz diyorum ki acaba buna ihtiyaç var mıdır? 
Bugün her yerde cümlemizin iftiharla meşhudumuz 
olan Türk faaliyeti bu tahlisiyeye veisaireye azmi ge
lecektir? Zannederim miletin üzerinde himaye olur
sa, millet her başladığı işte muvaffak olur. Bende-
nizce hu gibi şeyin ismini hile anmaman ve bu gibi 
şey Meclisin içine her ne şdkilde olursa olsun girme-
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meM'dar, İsterse sevap olsun, Binaenaleyh Encümenin 
bu son tadili - 'ki bendeniz rahatsızdım, Encümende 
bulunamadım - tekrar Encümene gelsin, de daha iyi 
tetkik ederek, ne lazımsa düşünerek japalım. En
cümene havalesini rica ederim. 

'REİS — Efeödim, Emin Beyefendinin hulâsai 
mütalaatı esasen kabotaj maddesini tadil eden Mu-
vazenei Maliye Encümenminin tadilini aynı zamanda 
Ticaret Encümeninde de müzakere edilmesi mesailin--
dedir. (Doğru sesleri) 

SAKİR BEY (Çatalca) — Zaten dün müzakere 
edilmiş olan lâyİhai Ticaret Encümeninin lâyihası idi. 
Yeniden Ticaret Encümeninin görmesine hacet yok
tur. •. '- ' 

REİS — Efendim, Encümene tevdi edilen takrir 
hükümetlin, satılan hisse senedatına iştirak edip. et
memesi hakkındadır. Encümene tevdi edilen ta'krir 
bundan ibarettir. Encümen 'bu meseleyi kabili terviç 
görmemiş, fakat esas maddeyi de kabili telif bulma
dığından doğrudan doğruya kalbotaj kanununun bir 
maddesinin 'tadiline gitmiştir. Kabotaj Kanununun 
tadili 'Muvazenei Maliye Encümeninden evvel taal
lûk ettiği Ticaret Encümenine aittir. (Doğru sesleri) 

Binaenaleyh, bu tadil teklifinin Ticaret Encüme
nine verilmesi kanaatindeyim, Usul noktai nazarın
dan bu tadil tekifinin Ticaret Encümenine havalesi
ni reyinizle arz edeceğim. Ka'buLedenler lütfen elfcal-
dırsın... Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Ticaret En
cümenine havalesi kabul edilmiştir. 

Reylerini istimal buyurmayan arkadaşlar lütfen 
reylerini istimal etsinler. İstihsali ârâ muamelesi hi
tam bulmuşjtur. 

Efendim, neticei ârâyı arz ediyorum; 

Ziraat ve 'baytar enstitüleriyle âh mektepleri te
sisine ve Ziraat tedrisatının•'İslahına ait kanunun ara
sına (157) 2at iştirak etmiştir. (3). müstenkif vardır. 
Kanun (154) reyle kabul edilmiştir. 

Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki kanunun ara
sına (133) zat İştirak etmiştir. (2) müstenkif vardır. 
Muamele tamam değildir, tekrar .reyinize arz edile
cektir. 

Ruznamemizde başka müzakere edilecek mevad 
kalmadığından yarın on dörtte içtima edilmek üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Hitamı İnikat; Saat : 15,00 

• * * » 
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Zânaıalt ve ©aıyıtar Enstîtüieıliyle Âli Mektepleri Tesisinle ve Zfitmt Tedkfetıran Muştana Dair Olan Kanım 

\ 

AFYON KARAHİSAR 
AJİ B. 
İzzet .UM _B. 
Musa Kâzım. B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Hasan Sıtkı B. 
Rlasİh B. •" 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar fi. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BBYAZID 
Şsflik B. • 

BİGA i 
Mehmet B. . 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emlin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hanidi B. 
Süleyman Sırrı B. | 

îklinıcû Defe Rıeye Vaizi Nelilcessi : 

Âza adedü : 

Reye iştinak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Müstenkifler • : 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaiîer ; 

287 • '' • 

157 

154 . 
— 

3 
lv29 

ı: 
[Kabul Edenler] 

1 BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Rcfet'B. 

CANİK 
Cavıit Paşa 
Süleyman Necmi B, 

ÇANKIRI 
Mustafa AbdülhaJik B. 
Rifat fi. 
Talât B, 
Ziya B," • _ " 

ÇATALCA 
Şakir B. , 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

\ İsmail Kemal B. 
Mün'ir- B. 

Ziya B. 
DENİZLİ 

JSfezhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf fi, 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
İbrahim Tâli B. 
Züîfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B., 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

I Muhittin B. 
I Süleyman B. 

ERGANİ 
I İhsan Hâmfit B. 
1 Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
•Halil B. 

I Rasta! B. 
ERZİNCAN 

Sajbit B. 

ERZURUM 
1 Bahri B. 

Câzim B. 
ESKİŞEHİR 

AV. Ulvi B. 
Emrn B. 

GAZİAYINTAP 
Ala Cenanı B. 

1 Şahin ~B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. "" 

GENÇ 
Muhittön fi. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. , 

1 

Kâzım B. 
.Şevket B. 

GÜMÜŞHANE • 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
ItoraMm B. 
Mükeırrem fi. j 

• 

(Kanun kabul edilmiştir 

1 İÇEL , . 
Dr. Tevfik B. 
Emin ,B. . 

İSTANBUL 
Ali Rıza B, 
Dr. Hakkı Şinasi Pajşa 
Harad'i. B. . 
İhsan Paşa 
Tevfük Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Ham 5 B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Al'i Nazmi fi. 
Ali Rıza B. 
Halit B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi fi. 
Dr. Halk B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
ŞeVket fi. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfliit B. 
Refik İsmail B. -
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrıaihfcn fi. 
İbrahim Süreyya fi. 
Raıgıp B. 
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KONYA 
Eyüp Safari B. 
Buait B. • 
Mm'slöafia B, 
Nâüm Hâzum! B. 
Tevfiifc Flikudt' B. 

KOZAN 
Aî|i Saıdü B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri 'B. 
Rjaigilp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B, 
Dr, HUmti B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdüligani B. 
Abdiilrezzak B. 

A i ' S j z i a B . 
Nedip B.ı 

MENTEŞE 
Yunus 'Nadli B. 

M U Ş ' 
tlıyas Sami B. 
Osman, Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Atia B. 
'GaJıip B. 
Haslliıt ıB 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 

RİZE 
Esat B. 

SARUHAN 
Dr.Salim B. 

j BtbJem B. 

Kemal B. 
Mehrniet Saıbri B. 
Mustafa Fevzi' B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Hallil- Hulkii ıB. 

SİNOP 
Yusuf' Kemali B. 

, SİVAS 
Muammer B. 
Rafarnâ B. 
Şetmsıeitfânı B. 

SİVEREK 
Mahnıuıt B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemi B. 

TOKAD 
Emlin B. 
Mustafa Vasfii 'B. 

TRABZON 
Abdulah B, 
Haian B. 
Rahnii B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refelt B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B, 

ZONGULDAK 
Haliil B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. . 

ERGANİ 
İhsan B. 

[M üsten kifle r] 

ERZURUM, 
Raif B. 

MERSİN 
Besim B. 

ADANA 
İsmaiM Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KAR AHİSAR 

Kâmil B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa. Vehbi B. 
Neşet B.-, 

'. ANKA.RA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakİr B. 

ANTALYA • ' 
. Murat B. 

ARDAHAN' 
Tahsin B. 

[Reye 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Şamili Rifat B. 
Şükrü B-

BİTLİS 
Muhittin Nami B. 

BOLU 
Faliih R*fikı B. 
Mehmet Va,sfi B. 

BOZOK 
Avni B. y • 
Sallı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B 

BURSA 
Necati B. 
Nurettün Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

İştirak Etmeyenler] 

(M.) 
CEBELİBEREKET 

Avni- Paşa, (M.) . 
İhsan B. (V.) 

CORUM 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN. 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Halet B. (M.) . 

Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B, (M.) • 

ESKİŞEHİR ;-
Abdullah Azmii B; (M.) 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Kılıç Âli B. 

.GİRESUN 
Tahir B. 
- GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â. ) ' 
Nazmİ B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraioğfu Yusuf B. (M). 
Beniç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) -
Edip Servet B. 
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Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekıir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mamhut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuur* B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi fi. (M.) 
Kâzım Paşa, (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 

Agaoğlü Ahmet B. 
öm-vr B. 

.KASTAMONU ' 
Hasan Fehmli B. 
Mehmet Fuat B. 

Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 
Zaidi B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Öekıir B. (M.) 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B, 

KOZAN 
Ali Saüip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Recep B. (V.) 

^ MALATYA . 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 

Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Yakup Kadrü B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Ş«ikrü Kaya B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Ebubekür Hazım B. 

ORDU 
Faik B. (M.) 
Hajmidü B. 
İiam&i B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan- Cavit B. 

SARUHAN 
Na^iz B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur. B. 
Recep Züfaitü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B 
Ras imB. (1. Â.) 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
HaMl Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Nabizade Hamdi B. 
Şefik B. 

URFA 
Dr. Rfâfat B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. (M.) 
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Oyun Kâğıtian Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaler 

: 287. 
: 133 
: 131! 
': — 

•:• 2 

: 153 
: 1 

(Nisap yoktur.) 

{Kabul Edenler] 

AFYON KARAHtSAR 
A i B ; 
İzzet UM B. 
Kâmil B. 
Musa Kazam B. 
ıSadtfk! B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B, 
Nafiz B< 

ANKARA 
Aİ B, 
İhsan; B< 
Şaki* B. . / 

ANTALYA 
Ahmet Sâkl B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin B, . 
Talât B. 

ARTVİN 
Hiîrriİ B. 

AYDIN 
Dr, Mazhar B. 
Dr. Reşat Galib B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
•Şefik B, 

IBtGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B< 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B, 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necrrii B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdültaallk1 B. 
SÜfiatl B. 
Ziya B. •'• 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Müriir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfâ B. 
Necip Ali B< 
Yusuf B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. -
tbrafhüm Tâli B. 
Züîfii B, 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkt B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B, 
Mustafa B, 
Muhittin B, 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
İbrahim B, 

J Raisüm B, 

ERZURUM 
Bahri B« 
Câzilri B< 
Halet B« 
Rauf B; 

ESKİŞEHİR 
A İ Ü M B , 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Genanî B, 
Ferit B. 
Şahürt B< 

GELİBOLU 
Cdlâ! Niurfi B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B, 
Şevket B. 
Tahir B, 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrerri B/ . 

İÇEL 
Dr. Tevfİk! B. 
Emta B, 

İSTANBUL 
Ali Rıza B, 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İhsanı Paşa 
ZiyaettM B. 

IİZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B.: 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
MehmeU Öayftî' B, 
Osman NÖyazü B, 

KASTAMONU 
Ali Nazmü B. 
Hasam Fehiıi B. 

KAYSERİ 
Dr. HafiSt B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Lûtfii Müfit B. 
Refik İsmal B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B< 

KONYA 
Eyüp Sabrî B. 
Fuat B. 
Mustafa Feyzi B. 
Nalihn Hazım B. 
Tevfik Fikret B., 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Fa* B, 
Ragıp B, 
Recep B. 
Rızas B. 

(MALATYA 
Bedir B. 
ReşitB, 

MARDİN 
Abdıİganü B, 
Ah* Rıza B< 
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MENTEŞE 
Yunus Nadfi B, 

MUŞ 
İîyas Sami B. 

NİĞDE 
Ata B, 
Galip B. 
(Hali B< 

ORDU 
HafiJ Site B. 

SARUHAN 
Dr. Saîm B, 

ADANA 
İsmaİ Safa B-
Kemal B. 
Zarriir B. 

AFYON KARAHİSAR 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B< 
Neşet Bv 

ANKARA 
A l Fuat Faşa 
Gazii Mustafa Kemal Paşa 
(ReMeumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B, 
Ra«ı B. 

AYDIN 
Mithat B, 

BEYAZID 
Süleyman Su<ti B, 

BİGA 
Samfi Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
MuMittfin Nâml B. 

©OLU 
Falih Rıfikı B. 
Mehmet Vasfi B, 
ŞÜkirü B, 

BOZOK 
Avnâ B. 
Salih B, • •• ' 
Süleyman Sırrı B. 

Ethem B, 
Kemal B, 
Nafiz B, 
Yaşar B. 

İSİVAS 
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