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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hasan Beyin riyasetlerile aktedilerek belediye ver
gi ve resimleri kanununun 31 inci maddesine, Türkiye-
de hizmet eden ecnebilerin tekaüt maaşlarına ait maz
batalar müzakere ve encümenlere iade olundu. 

Mülhak bütçelerden bazı devairin baremlerine, teş
viki sanayi kanununun 7 inci maddesine müteallik maz
batalar müzakere ve kabul edildi. 

Lâyihalar 
1 — Nafıa vekâleti 1931 senesi bütçesinde 3 000 lira

lık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (Bütçe 
encümenine) 

2 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkın
daki kanunun muaddel 3 üncü maddesinin tadili hak
kında kanun lâyihası (İktisat ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
3 — Acizleri tahakkuk eden memurların tasfiyeleri 

hakkında 1026 ve 1683 numaralı kanunlarda mevzu hük
mün icrasında tahaddüs eden ihtilâfın tefsiren halline 

Reis — Başvekâlet tezkeresi vardır, okunacak
tır. 

I — 11 nisan 1334 ve 7 haziran 1926 tarihli güm
rük kanunlarile müzeyyelâtının bazı maddelerinin 
tadili hakkındaki kanun lâyihasının geri verilme
sine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
I I nisan 1334 tarihli gümrük kanunu ile 905 ve 

906 numaralı kanunların bazı maddelerinin tadili 
ve bazılarının ilgası hakkında 8 - V - 1929 tarih 
ve 6/2007 numaralı tezkere ile takdim olunan ka
nun lâyihasında mevzubahs 11 nisan 1334 tarihli 
kanunun 4, 11, 12, 13, 20, 26, 39, 62, 64, 97, 105, 
106, 107, 110 uncu ve 905 numaralı kanunun 7, 9, 
10, 12 inci maddeleri ile 705 numaralı ve 4 kânu
nusani 1929 tarihli kanunun tadil veya ilgası hak-

Belediye kanununun 8 inci maddesine bir fıkra ila
vesi hakkındaki kanun lâyihasının dahi birinci müzake
resi icra olunduktan sonra cumartesi günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

H. Hüsnü Avni Doğan Haydar Rüştü 

dair Başvekâlet tezkeresi (Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

4 — Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve in
tacı hakkındaki kanunun 2 inci ve 9 uncu maddeleri ara
sındaki münasebet ile 1866 numaralı müzeyyel kanunun 
metninde münderiç zıt ahkâmın tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresi (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
5 — İhtiyat zabitleri ve askerî memurları hakkında

ki kanunun 7 inci maddesi ilk fıkrasının tadiline dair 
1/225 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

kındaki maddelerden 11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 12 ve 110 uncu maddeleri 1723 numa
ralı kanunla tadil edilmiş ve 107 inci maddesi 
Büyük Meclisçe derdesti müzakere olup 64 ve 97 
inci maddeleri 1918 numaralı kanunla sarahaten 
ve 905 numaralı kanunun 7 ve 12 inci maddeleri 
hükmen ilga edilmiş bulunduğu, binaenaleyh mü
him bir kısmı bu suretle birer şekli kanuniye bağ
lanmış olan anifülarz maddelerden henüz kanuni-
yet iktisap etmemiş olanların son vaziyetin icaba-
tına göre yeniden tetkik edilmek üzere Büyük 
Meclisten geri alınmasına Gümrük ve inhisarlar 
vekâletince lüzum gösterilmiş olduğundan iadesi
ne müsaade buyurulmasını arzederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Reis — Alelûsul iade edilmiştir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î O E L S I 
Açılma saati : 14 

Reis — Refet Bey 

Kâtipler — Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE), Avni Doğan B. (YOZGAT) 

Reis — Efendim, celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 
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4 —İNTİHAPLAR 

1 — Bütçe, Maliye^ Milli Müdafaa ve Sıhhiye \ 
encümenlerine aza intihabı. 

Reis — Bazı encümenlerin aza intihabı yapıla
caktır. Bütçe encümeninde iki, Maliye encüme
ninde bir, Millî Müdafaa encümeninde iki, Sıhhi
ye encümeninde iki azalik münhaldir, tabiî her 
encümen için ayrı pusula verilecektir. Bu inhilâl-
lerin ikisi istifadır ve istifaları okunacaktır, di
ğerleri vefat eden arkadaşlara aittir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
27 - II - 1932 

Maliye ve Millî Müdafaa gibi iki encümende 
bulunmaklığım dolayısile encümenlere dahil bulun
mayıp girmek istiyen arkadaşların girmelerini te
min için Maliye encümeninden affimi rica ederim 
efendim. Balıkesir 

Enver 

BÜYÜK REİSLİĞE 
11 - / / - 1932 

Efendim, 
Encümenler intihabatında hem iktisat ve hem de 

Sıhhiye encümenine seçildim. Her iki encümen me
saisine devama imkân göremediğimden Sıhhiye en
cümeninden affimi rica ederim. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Reis Beyefendi, 
söylediklerinizi işitemiyoruz. 

Reis — Tekrar edeyim efendim, Inhilâllerin 
sebebini arzettim. Arkadaşlardan bazıları vekâlet 
vazifelerini kabul etmişlerdir, vefat eden arkadaş
lar da vardır, ikisi de istifa etmiştir. İnhilâlin se
bebi budur. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Belediye kanununun 83 üncü maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında 1/222 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası fi] 

Reis — Bu lâyihanın ikinci müzakeresini yapa
cağız. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Efendim, rey
ler toplanırken başka şeyle meşgul olunamaz. 

Reis — Hayır efendim, daha intihaba başlama
dık. 
1580 numaralı belediye kanununun 83 üncü mad

desine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — Belediye kanununun 83 üncü 

maddesine âtideki fıkra ilâve edilmiştir. 
işbu vazifelerden maada belediye kanununda 

musarrah olmayıpta muhtelif hususî kanunlarla 
belediye meclislerine verilen vazifeler meclisler 
toplu bulunmadığı zaman belediye encümenleri ta
rafından tetkik ve karara raptolunur. 

Reis — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Maddeyi Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil-

[1] Birinci müzakeresi 29 uncu inikat zaptın-
dadır. 

mistir. 
Rey toplama muamelesine başlıyoruz. 
( Reyler toplandı). 
Efendim, tasnif muamelesini yapacak zevat 

için kura çekilecektir. 
Bütçe encümeni için seçilen zevat: 
Fazıl Ahmet (Elâziz), Bekir Lûtfi (Tokat), Ali 

Rıza (Mardin) Beyler. 
Maliye encümeni için seçilen zevat : 
Ali Rana (istanbul), Rifat (Çankırı), Yaşar 

(İstanbul), Aziz Samih (Erzincan) Beyler. 
Millî Müdafaa encümeni için seçilen zevat: 
Edip Servet (Gümüşane), Şükrü Kaya (Muğ

la), Ali (Afyon Karahisar), Dr. Reşit Galip (Ay
dın) Beyler. 

Sıhhat ve I. M. encümeni için seçilen zevat: 
Süleyman Sırrı (Yozgat), Reşit (Gazi Antep) 

Beyler. 

2 — İhtiyat zabitleri ve askerî memurları hak
kındaki kanunun 4 üncü maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair 1/224 numaralı kanun lâyihası ve Mil
lî Müdafaa encümeni mazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları 
kanununun 4 üncü maddesine bir fıkra 

ilâvesi hakkında kanun 
1 — 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat 

askerî memurları kanununun 4 üncü maddesi niha-

fl] 67 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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yetine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

( Sıhhiye, nalbant, muzika, tüfekçi ve emsali 
mesleklerin gedikli küçük zabitleri ise, 7 inci sınıf 
askerî ihtiyat memurluğuna nasbolunur ve silâh 
altına alındıkları zaman kendi meslekleri dahilin
deki hizmetlerde kullanılırlar.) 

Reis — Söz istiyen var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler kabul edilmiştir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

3 — Bu kanun hükmünü icraya M. M. vekili 
memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi hitanı bulmuştur. 
Tasniflerin neticesine kadar celseyi tatil edi

yorum. 

Kapanma saati: 14,45 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15,30 

Reis — Refet B. 

Kâtipler: Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ), Avni Doğan B. ( YOZGAT ) 

Reis — Gelse açılmıştır efendim. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Bütçe encümeninde münhal bulunan azalıklar 

için 170 zat reye iştirak etmiştir. Sadettin Rıza 
B. (İstanbul) 107 rey, Turgut B. (Manisa) 73 
rey almışlardır. Reye iştirak eden zevat itibarile 
muamele tamamdır, şu halde mutlak ekseriyetle 
Sadettin Rıza B. ve izafî ekseriyetle Turgut B. 
intihap edilmişlerdir. 

Sıhhiye encümeni için 183 zat reye iştirak 
etmiştir. Muamele tamamdır. Dr. Saim B. ( Mani
sa ) 155 reyle ve mutlak ekseriyetle, Halit B. 
( Burdur ) 35 reyle ve izafî ekseriyetle intihap 
edilmişlerdir. 

Millî Müdafaa encümeni için 181 zat reye işti
rak etmiştir. Muamele tamamdır. Rasim B. ( Kü
tahya ) 116 rey, Halit B. ( Burdur ), 23 rey almış
lardır. Binaenaleyh Rasim B. 116 reyle mutlak 
ekseriyetle ve Halit B. 23 reyle izafî ekseriyetle 
intihap edilmişlerdir. 

Maliye encümeni için 167 zat reye iştirak etmiş
tir. Muamele tamamdır. Ziyaettin B. ( İstanbul ) 
99 reyle intihap edilmiştir. 

Pazartesi celsesi için yalnız bir madde vardır. 
Tensip buyurursanız perşembe günü içtima edelim. 
( Münasip sesleri ) O halde perşembe günü saat 
14 te içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,40 

T. B. M. M. 



Sıra No 67 
İhtiyat zabitleri ve askerî memurları hakkındaki kanunun 
4 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/224 numaralı 

kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 11II1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/283 

I). M. M. Yüksek Reisliğine 
İhtiyat zabit ve askerî memurlar hakkındaki 1076 numaralı kanunun 4 üncü maddesine 

bir fıkra ilâvesine dair M. M. vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 31-1-1932 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 
1076 numaralı kanunun 4 üncü maddesindeki şeraiti haiz olan alelûmum gedikli küçük 

zabitlerin ihtiyat zabitliğinde terfi ettirilmeleri icap etmektedir. Halbuki gedikli küçük zabitler 
meyanında sıhhiye, nalbant, muzika, tüfekçi ve emsali mesleklere mensup gedikli küçük zabit
ler dahi yetiştirilmektedir. Bu meslekler gedikli küçük zabitlerinden ihtiyat zabitliği ayni maddei 
kanuniyeye göre nasbedileceklerin seferde mahalli istihdamları olmadığından bu nevi gedikli 
küçük zabitlerin ihtiyat zabitliğine terfi edilmelerine hiç maksat kalmıyacaktır. Ancak bunların 
ayni hukuka mazhar olabilmelerini temin için mezkûr mesleklere mensup gedikli küçük zabit
lerin ihtiyat mülâzimliği muadili olan yedinci sınıf askerî ihtiyat memurluğa terfi etmeleri 
hem kukukan ve hem mahalli istihdam itibarile muvafık görülmüş olduğundan mezkûr mad
denin nihayetine bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Milli Müdafaa encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

M. M. encümeni 25/11/1932 
Karar JŞ / 

Esas M 1/224 
Yüksçk Reisliğe 

. Başvekâletin H-IÎ-1932 tarih ve 6-283 numaralı tezkeresile encümenimize havale buyuru-
lan ve ihtiyat zabit ve askerî memurlar hakkındaki 1076 numaralı kanunun 4 üncü maddesine 
bir fikra ilâvesine dair teklif edilen kanun lâyihası M. M. Vekili Beyfendinİn huzurile tetkik 
ve müzakere edildi: 



2 
Lâyihaya bağlı esbabı mucibe mazbatasında da zikredildiği veçhile muktazı şartı haiz olan 

gedikli küçük zabitler kanunda yazılı kayitler dahilinde ihtiyat mülâzimi nasbolundukları ka
bul edilmiştir. Gedikli küçük zabitler meyanında yetiştirilmekte olan sıhhiye, nalbant, muzika, 
tüfekçi ve emsali mesleklere mensup gedikli küçük zabitlerin mezkûr hükme tevfikan ihtiyat 
mülâzimi nasbedilmeleri lâzımgelirsede seferde sıhhiye nalb.ant, muzika,^tüfekçi ihtiyat mü
lâzimi gibi rütbe ve mevki bulunmadığından hem maksadı yani mahalli istihdamı tavzih 
hem de kanunun bu alâkadarlara bahşeylediği hukuku muhafaza etmek için bu nevi gedikli 
küçük zabitlerin ihtiyat mülâzimliği muadili olan yedinci sınıf ihtiyat memurluğuna nasbolu-
nacaklarını kabul etmek lâzımgelmektedir. 

Binaenaley teklif edilen kanun lâyihası aynen encümenimizce kabule şayan görülerek keyfi
yet Umumî heyetin nazarı tasvibine arzolunur. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâıip Aza Aza Aza Aza 
Giresun Kars Diyarbekir Ordu Tokat Kırşehir Gümüşane 

İhsan Muhittin Kâzım Recai B. Lûtfi L. Müfit Şevket 

Aza Aza Aza 
Balıkesir Malatya * Elâziz 

Enver M, Nedim Ahmet Saffet 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun 4 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası 

1 — 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun 4üncü maddesi 
nihayetine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

( Sıhhiye, nalbant, muzika, tüfekçi ve emsali mesleklerin gedikli küçük zabitleri ise7 inci 
sınıf askerî ihtiyat memurluğa nasbolunur ve silâh altına alındıkları zaman kendi meslekleri 
dahilindeki hizmetlerde kullanılırlar.) 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
3 — Bu kanun hükmünü icraya M. M. vekili memurdur. 

31-1-1932 
Bş. V. Ad. M. M. V. Da V. Ha. V. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya 

Mal. V. Mf. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. V. G. İ. V. Zr. V. 
M 'Adbülhalık Esat Hilmi M. Şeref M. Abdülhalık A. Rana Muhlis 


