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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kâzım Paşanın riyasetlerile aktedilerek Azayi ki
ramdan bazı zevatın mezuniyetleri kabul olunduktan 
sonra Barut, Tuz, İspirto inhisar idarelerinin ve An
kara şehri imar müdürlüğü ile Yüksek mühendis mek
tebinin 1932 seneleri bütçe kanunu lâyihaları müzake

re ve kabul edildi ve pazar günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Çanakkale Yozgat 

A. Kâzım Ziya Gevher A. Doğan 

İzmir mebusu Mahmut Esat Beyin iş kanunu lâyi
hasının ne safhada olduğuna dair şifahî sual takriri 

2 — SUALLER 

İktisat vekâletine havale edilmiştir. 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadü

lüne dair kanuna bir madde tezyili hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

2 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 3 670 liralık münakale yapılmasına dair ka
nım lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — İstanbul darülfünununun 1931 senesi bütçesinde 
10 9G8 liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyi
hası (Bütçe encümenine) 

4 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanunun 5 inci ve 13 üncü maddelerinin ta
diline dair kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe encümen
lerine) 

Tezkereler 
5 — Teftiş mmtakaları merkezi başka bir yerde olan 

ve muvakkaten Ankarada çalıştırılan mülkiye müfettiş
lerine ikamet yevmiyesile beraber mesken tazminatının 
da verilip verilmiyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saa t i : 14,00 

Reis — Hasan B . 

Kât ip le r : Ziya Gevher B. ( Ç A N A K K A L E ), Avni Doğan B. ( YOZGAT ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — İstanbul Darülfünunu 1932 senesi bütçesi 
hakkında 1/247 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası fil 

Reis — Heyet i umumiyesi hakkında mütalea 
va r mı efendim? 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Encümenin ,bir teklifi vardır . 

Reis — Bütçe encümeninin bir teklifi vardır. 
Müsaade buyurursanız okutturalım. 

YÜKSEK R E İ S L İ Ğ E 
Malî senenin h i tamına çok az lbir zaman kalmış 

o lduğundan ruznamenin 1, 2, ve 9 uncu numara-

buttur. 
186 numaralı matbua zaptın sonuna mer-

1 arda ki lâyihaların nizamnauuedeki 48 saat kaydine 
bakı lmıyarak müstacel en müzakerelerini rica ede
riz efendim. 

Bütçe E.Keisi 
( lümüşane 
II. Fehmi 

Reis — Teklifi reyinize arzediyorum. K a b u l 
edenler . . . E tmiyenle r . . . Kabu l edilmiştir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — A r k a d a ş l a r , 
üzer inde hayat ımızın i s t ina tgahın ı teşki l e tmek iti-
bari le en çok ve der in bir sure t te düşünmekle 
mükellef o lduğumuz bu müessesenin bütçesi mü-
nasebetile zannederim ki hepimiz ayni duygular 
la mütehassis bu lunmaktayız . Eğe r haya t deni
len yolculuk, millet mefhumlar ının ifadesine ta
al lûk eden mana i t ibari le düşünülecek olursa an
cak bunun ilim ve i r fan olacağına ve onun doğu-
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racağı medeniyet sayesinde ferdî, millî ve beşerî 
hayatın refah ve saadet bulacağına hepimiz yü
rekten kaniiz. 

Mustafa Vasfi B. ( Tokat ) — Bu daha mu-
kaddemesi. 

Refik Şevket B. ( Devamla ) — Onun içindir-
ki bütün Türkiye Devletinin müesses kanunları, 
Devleti idare eden eşhasın ve hepimizin vicdanı, 
ilim ve irfana kuvvet verecek heyecan yaratmak
la meşbudur. Eğer enlilerimizin tebellür etmesini 
bekliyorsak kendimize mefkure edindiğimiz kutsî 
emellerin meydana gelerek, milletin hayatında 
yeniliğin görülmesini arzu ediyorsak, bunun ye
gâne icabı, yegâne istinat noktası, müzakeresini 
yaptığımız Darülfünundadır. Darülfünuna bel 
bağlamanın en büyük tecelli sahası, en büyük feyiz 
ve irfan membaı olmasındadır. Bu münasebetle
dir ki; bu gün için Devlet dairesinde bulunan ar
kadaşların tâli kısımlarının da bir gün tedricen 
mekâtibi âliye mezunu, daha doğrusu Darülfünun 
mezunu olmasını görmek hepimizin en samimî 
emellerindendir. 

Yusuf B. ( Denizli ) — İnşallah millet hep 
öyle olur. 

Refik Şevket B. ( Devamla ) — 13u müzake
reyi yaparken, Maarif vekâletinden bazı noktala
rın sorulmasının, bizleri tenvir hususunda faideli 
olacağını bildiğim için cevaplarını rica ediyorum. 

Darülfünunun ıslahı denilen bir mesele ile meş
gul olan Hükümetimiz mazbatasında ve Hüküme
tin dört satırdan ibaret esbabı mucibesinde nasılsa 
bahsedildiği veçhile, bir mütehassısın vereceği ra
pora intizaren teşkilât kanunu yapacakmış. Bütçe 
encümeninde arkadaşlarımız bu kanunun hiç ol
mazsa gelecek seneki bütçenin verilmesinden 2 - 3 
ay evvel Meclise gönderilmesini hatıra olarak kay
dediyorlar. Bence mütehassıs çağırıp kendisinin 
noktai nazarı alındıktan sonra bu noktai nazar 
üzerinde müdavelei efkâr etmek suretinde istihza-
ratta bulunmanın o kadar uzun zamana mütevak
kıf olmadığı anlaşıldıktan sonra, bundan dokuz ay 
sonraya bu işin tehirine lüzum yoktur. Yani Büt
çe encümeninin gösterdiği müsaadeye ben şahsan 
taraftar değilim. Bozukluğu tahakkuk eden, ta
miri için ve bunun bir an evvel önüne geçmek için 
mütehassıs celbettiğimiz bir meselenin bir an ev
vel çaresini aramak ta zannederim hepimizin vazife
sidir. Çok rica ediyoruz, Darülfünunlarımızdan aza
mî hasılat alabilmek için bu teşkilât denilen ve bun
dan mütevellit şu veya bu hallerin vicdanlarımızda 
husule getirdikleri sızıltılara meydan kalmaması için 
bir an evvel himmet buyurarak Meclise getirmele
rini Maarif vekili Beyefendiden sureti mahsusada 
rica ediyorum. 

Maarif vekili Beyefendi arkadaşımızdan ikinci 
ricam; Darülfünumuz seyri ta'biî itibarile acaba 
nasıl gidiyor? Yani Cumhuriyet devrinin müteza-
yit terakkiyatı içerisinde darülfünunun katettiği 
mesafe nedir? Talebe adedi ve keyfiyeti noktai na
zarından ve 'bilhassa darülfünunlara girmeğe başlı-

yan kızlarımızın bu husustaki terakkiyatı ve adet
leri noktai nazarından bizim tenevvür etmeğe ihti
yacımız vardır. Yalnız kendi memleketimizin genç 
evlâtlarının içinde bulunduğu bu müessesede geçen 
sene. evvelki sene daha evvelki senelere nazaran 
göstermiş oklukları terakkiyat bizim için yalnız 
teselli baıhşolmakla kalmaz, isteriz ki bizimle kom
şu olan Devletlerle de, ne dereceye kadar onların 
terakkiyatile mütenasip şekilde terakkiyatımız ol
duğunu bilmukayese görürsek zannederim ki haki
kî not ve hakikî kıymet daha iyi takdir edilmiş 
olacaktır. Bir zamanlar meanaliki eenebiyeye talebe 
göndermek hususunda çok esaslı ihtiyaçlar ibraz 
edildiğine ve bunun için tahsisat verildiğine kani
iz. Bu gün memaliki ecnejbiyede acaba kaç tale
bemiz vardır ve bunların miktarı seneden seneye 
artıp veya eksiliyor ve oradan neşet edenlerin ha
sılasından memnun muyuz ve bunlardan ne derece
ye kadar istifade ediliyor? Bunlardan memnun ol
madıklarımız üzerinde ne gibi tedabir ittihaz olu
nuyor? Onun için bu darülfünun müessesesine ta
allûk eden bu husustaki malûmata da zannederim 
ki ihtiyaç vardır. Bütçemizin içerisinde ecnebi 
memleketlerde okuttuğumuz çocuklara ait tahsisat 
olduğu gibi ecnebilerden olupta memleketimizde 
okuttuğumuz çocuklar için de ayrı bir tahsisat 
vardır. 

Arkadaşlar, bir milletin mefahiri içerisine 
kaydolunabilecek bir çok hizmetler, hâdisat ve 
vekayii vardır. Fakat bunların zannederim ki en 
yükseği memaliki ecnebiyeden gelecek talebeyi 
okutmak yüksekliğini haiz olan bir darülfünuna 
malik olmak şerefidir. Her zaman bir millet için 
medarı iftihar olan ilmin yalnız kendi vatandaşla
rımıza değil ayni zamanda hariçten gelecek tale
belere de teşmil edilmesini ve bu nur ocakların
dan onların da istifade etmesini çok temenni 
öderiz. Bu suretle bu nur membalarına sahip 
olmakla millî şerefimiz de yükselmiş olur. Yine büt
çe münasebetilc Maarif vekili Bey arkadaşımızdan 
soruyorum. Acaba Türkiye darülfünunlarında ec
nebi memleketlerden gelip tahsil gören kaç talebe 
vardır. Bu talebenin ne miktarı Türkiye dev
letinin muavenetile maarif nimetinden müstefit 
olmaktadır. 

Bütçe encümenimizin mazbatasının son satırların
da çok şayanı dikkat bir nokta üzerinde Maarif ve
kâletinin nazarı dikkatini celbetmek te her halde 
bir borçtur. O azetelerde darülfünunun müderrisleri 
maaşlarının şu veya bu şekilde taksim, tevzi usul
lerinden mütehaddis ihtilâfatı oldukça kendi he
sabıma yüreğim sızlamaktadır. Türkiye irfanının 
en yüksek tabakasında bulunup bir maaş tevzii 
keyfiyetinde bile şu veya bu ihtilâfa meydan ve
rildiğini görmek her halde doğru bir şey değildir. 
Bu ihtilâfat Bütçe encümenimizin iki üç satırın
da mevzubahs edilmiş, meselenin Maarif vekâle-
tile darülfünun divanı arasında halli iktiza eden 
bir keyfiyet olduğu söylenerek hal nok
tası salâhiyet harici addolunmuştur. Büt-
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çe encümeninin İm noktai nazarı hesap cihetinden ' 
bir mütalea olabilir. Fakat bir millet vekili sı-
fatile bu şekilde darülfiinuıı ile Maarif vekâletinin 
müştereken bu maaş tevzii keyfiyetini hail etmemiş 
olmamasından duyduğumuz ıstırabı ifadeye hiç bir 
mâni yoktur. Saniyen bir noktaya ehemmiyetle iti
raf etmek vazifemdir. O da; Bütçe encümeni; maaş 
tevziatında hakkı müktesep mevzubahs değildir di
yor ve ancak bulundukları derece ve okuttukları 
ders manasında bir kelime kullanıyor. Efendiler, bu 
büyük Türkiye müessesesi içinde Türkiye irfaniya-
tına hadim olacak diye bir kürsü açtık ve bir profe
sör koyduktan sonra o profesörün dersini tahdit et
mek, ona verilen kıymeti tenkis etmek doğru olamaz. 
Onun için bendeniz hukuku müktesibenin varit ol
mayacağı noktasında Bütçe encümeninin bu mesele 
üzerindeki noktai nazarına iştirak edemem. Maarif 
vekâleti, bilhassa Türkiyenin ilim mümessilleri ara
sında şu veya bu maaşın iyi tevzi edilmemesi yüzün
den, doğacak millî infiale meydan vermemek için, 
meseleyi iyi tetkik ederek ımilletin istirahatı vicdani-
yesini temin etmiş olmalıdır . Maalesef Istanbulla 
münasebetim çok mahdut olduğundan ve Istanbu-
lun bir sınıfına mensup zevat ile, istikbalde milletin 
bu yoldaki dertleri hakkında oturup hasbıhal ede
rek malûmat almadığım için Darülfünun bütçesi mü-
nasebetile şu veya bu mektep hakkında, beyanatta 
bulunamayacağım. Yalnız evlâdını dişçi mektebinde 
okutan bir arkadaşımın derdini anlatmağı vazife 
addederim ve Maarif vekili Beyefendinin nazarı 
dikkatlerine arzederim. Dişçi mektebi talebesi haf
tada bir iki defa dere almak üzere cemaatle Hay-
darpaşaya gittiklerini ve maada derseleri kendi 
mekteplerinde okuduklarını söyliyen bu muallim 
arkadaş diyor ki; eğer bu geliş, gidiş Jlaydarpa-
şadaki Tıbbiye mektebindeki laboratuarda mevcut 
şu veya bu aletten veyahut hastanedeki şu veya bu 
hastadan istifadeyi temine matuf bir şey olsaydı 
gayet tabiî görülürdü. Fakat zannederim ki bu 
gibi esbaba müstenit olmıyarak talebeyi oraya ka
dar götürmek, Maarif vekâletinin de malûmatı 
dahilinde olan bu keyfiyet umumî kavaide bir 
istisna teşkil eder. Bizim talebemiz gibi hayatları 
bilmem kaç lira arasında dönen fakir talebenin 
parasını vapura şuraya veya buraya bilâsebep 
sarfettirmek acaba ne kadar doğrudur ve hem de 
onların ders almak için tstanbuldan kalkıp Hay-
darpaşaya gitmesine razı olmağa; tedris ve terbiye 
noktai nazarından faide var mıdır? Her yerde 
dersin muallimi mektebe gelirken bu sefer mekte
bi muallimin ayağına getirmek için ne gibi hakikî 
bir sebep bulunduğunu tasavvur edemiyorum. 
Bu sebeple eğer bize bu hususta izahat verirlerse 
tenevvür etmiş oluruz. Fakat zannediyorum ki 
bu vaziyet gayritabiidir ve şikâyet te o arkadaşı
mızın dediği gibi gayet yerindedir. 

Yine gazetelerin verdiği bazı malûmattan ikti
bas ederek muhtelif memleketlerin darülfünunla
rına mensup gençlerin hocalarile beraber grup 
grup memleketimizi ziyaret ettiklerini öğreniyoruz. 

Efendiler, tetkik ve tetebbu esasına müstenit 
olan ve muallimlerle beraber yapılan bu seyahat
lerden Türk talebenin de her halde istifade etme
leri hepimizin temenni edeceği hususattır. Acaba 
Maarif vekâletinin, talebenin hocalarile beraber, hiç 
olmazsa, diğer bizim gibi ayni vaziyeti maliyede 
bulunan ve bize yakin olan komşu memleketlere 
seyahatler tertip etmek hususunda bir programı 
ve bu hususta tahsisatı var mıdır? Bunu da izah 
ederlerse gençliğin irfaniyatı namına kendilerine 
müteşekkir kalırız. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Muhterem arkadaşlar, aziz ve 
muhterem arkadaşımız Refik Şevket Beyefendi be
yanatlarında, Bütçe encümeninin Darülfünun büt
çesi kanun lâyihası mazbatasında muhtasaran te
mas ettiği bir kaç. noktaya işaret buyurdular. Bu 
münasebetle bendeniz huzura âlinizde encümenimi
zin geçen senedeuberi bu müessese hakkında karar
laştırıp tasvibinize arzettiği bazı hususatı hulâsa 
edeceğim ve neticede kendilerine de arzı cevap et
miş olacağım. Halihazırda İstanbul Darülfünununda 
malûmu âliniz, ilahiyat, edebiyat, hukuk, fen ve tıp 
fakülteleri vardır ve Darülfünun bu fakültelerden 
müteşekkildir, (Jeçen sene Darülfünun bütçesile 
Meclisi Aliye arzolunan teklif meyanında bir de 
Darülfünun heyeti talimiye ve heyeti idare
sinin baremleri hakkında bir teklif vardı. Darül
fünun heyeti talimiyesinin - idare heyetini 
bir tarafa bırakıyorum - baremlerini yapmak için 
daha evvelki senelerde'bazı teşebbüslerde bulunul
muş ve bilhassa malî mülâhazalar dolayısile hay-
yızı husule gelmemitşir. Oeçen sene bu teklif encü-
meniımize geldiği zaman müessesenin malî vaziyeti 
geçen senelere nisbeten daha iyi değildi. Hatta ge
çen sene bütün bütçelerde yapılan umumî tasarruf
lar dolayısile ıbu müesseseye isabet eden bir hak 
neticesi olarak Devlet bütçelerinde yapılan yardım 
miktarı tenakus dahi etmişti. Darülfünun şahsiye
ti hükmiyeyi haiz bir müessese olmak itibarile 
kendisine mahsus varidat membalan bulmak lâ-
zımgelirken, vaktile şahsiyeti hükmiye hakkındaki 
kanun illızar edilirken müessesenin varidat memba
lan ne olacağı Jkâfi derecede düşünülmemiş ve mü
essesenin varidat memıbaı hemen hemen yegâne 
varidat memlbaı Devlet bütçesinden yapılan yar
dımdan ibaret kalmıştır. Bu şerait altında takdir 
buyurursunuz ki hükmî şahsiyetten hakikî bir fai
de temin edebilmek uzaktır. Teklif encümenimize 
geldiği zaman vaziyet bu merkezde idi. Encümeni
miz bir taraftan müessesenin Devlet teşkilâtı me
yanında muadili gibi telâkki ettiği Mahkemei tem
yiz ve Şûrayi devletle müesseseyi mukayese ederek 
bu müessese dahilinde çalışan müderrislerin bare
me dahil bulunmaması dolayısile ve muadili teşki
lâta nazaran çok dun bir maaş seviyesinde kaldı
ğını ve bundan başka gençliğin de bu şerait altın
da Darülfünunda müderrislik etmek üzere hazır
lanmağa rağbet göstermiyeceğini nazarı dikkate 
alarak encümenimiz müessesenin baremini yapma-

3 4 0 -



t : 54 29-5-1932 C : 1 
ğa karar vermişti ve barem yapıldı, fakat bunun 
neticesi olarak müessese masrafları da, masarifi 
umumiyesi de hayli tenezzüle uğradı. Bu baremi 
yapmakla müderrislere de baremdeki derecelere 
tekaibül eden tam maaşları verilmedi ve bütçe ka
nununa şöyle bir hüküm konulmuştu: Evvelce al
dıkları maaşla, dahil bulunacakları derece arasın
daki farkın yalnız nısfını alacaklardır ve nitekim ge
çen sene o suretle maaş aldriar. Bundan başka bare
mi yaprîırken encümenimizin betahsis nazarı dik
kate aldığı cihet bu oldu. Darülfünun, halihazırda 
mevcut olan müderrislerle idare olunmakta bulu
nan bir müessesedir. Fakat bu müesseseye dahil 
olupta bilâhare müderris olarak yetişmek üzere 
hazırlanacak gençler içinde hem cazip bir vaziyet 
temin etmek ve hem de onlara yer hazırlamak lâ-
zrmdı. Şimdive kadar müessese için böyle bir şey 
derpiş edilmemişti. Encümen bu mülâhaza ile mü
derris muavinliklerinin adedini de kırka kadar çı
kardı. Taki gençler de müesseseye dahil olsunlar 
ve orada uzun müddet çalışmakla esaslı bir suret
te müderrisliğe hazırlanmış olsunlar. 

Baremin derecesinin tevziatı hususundan bah-
setmiyeceğim. Yalnız teklife nazaran encümenimiz 
bu hususta esaslı tetkikat yapmıştır. Fakat tetki-
kat esnasında demin de arzettiğim veçhile, bir ta
raftan maaşların tam olarak verilmemesi diğer ta
raftan maaşlarının azlımış bulunması dolayısile Da
rülfünunda yalnız müderrislerin mesaisi kâfi de
ğildir. Ayni zamanda laboratuarın mesaisine mü
him bir mevki vermek lâzımdır ve bunun içinde 
ınııhtas olarak mevcut para Devlet bütçesinde ni
hayet geçen sene (770 000) lira idi, bu sene de yi
ne ayni olarak baul olundu. Bundan fazla çıkar
mağa imkân bulamadık. Öteden beri müessesenin 
çok fazla genişlemiş bulunduğu, gerek matbuatta 
ve gerek efkârı umumiyede çok mevzubahs olan bir 
mesele idi. Hakikaten biz de milletin 
malı istitaatı maliyesinin kaldıramıyacağı bir 
şekilde müessesenin genişlemiş olduğuna kani ol
muştuk ve bu, münasebeti e bütçe kanununa bazı 
aJıkâm ilâve ettik. 

Refik Şevket Beyin buyurdukları Avrupadan 
gelecek mütehassıs meselesi de geçen sene encüme
nimiz tarafından teklif edilmiş ve masraf bütçesin
de de buna ait para konmuştu. Meclisi Âlinizin 
kabulüne iktiran eden teklif ki bir maddei kanu
niye halini almıştı, şu mahiyette idi: Darülfünun 
teşkilâtını tetkik etmek ve müessesenin müstak
bel tekâmül esaslarını da nazarı dikkate alarak 
teşkilât kanununu ihzar eylemek üzere bir ecnebi 
mütehassıs celbedilecekti ve bu ecnebi mütehas
sıs matlup tetkikatı bitirinciye kadar ve teşkilât 
kanunu Meclisi Âliye arzedilinciye kadar münhal 
bulunan müderrislik ve muallimliklere kimsenin 
tayin edilmemesi hakkında bir hüküm ilâve edil
mişti. Bu ecnebi mütehassıs eelbedilmiş ve hatta 
Maarif vekili Beyin verdiği izahata nazaran tetki-
katını ikmal etmiş bulunmaktadır. Bu münasebet

le bu seneki mazbatamıza bu teşkilât kanunu
nun hiç. olmazsa bütçenin Meclisi Âliye takdimin
den üç ay evvel arzedilmesini kaydettik ki bütçe 
yapılmadan esaslı bir surette tetkikatın ve teş
kilât kanununun ihzar edilmesine imkân bulun
sun. Bu seneki bütçe teklifinde maalesef gerek 
müderrisler ve maaşlar hakkında olsun ve gerek 
müessesenin masrafları hakkında olsun fazla bir 
şey yapmak imkânı hâsıl olmadı. Hatta bu sene
ki tasarrufun zaruretleri dolayısile Devle bütçe
sinden yapılan yardım 710 000 lira olarak teklif 
edilmişti ki geçen senekine nazaran 60,000 lira 
noksandı. 

Encümenimiz Maliye vekili Beyefendinin de 
vaziyeti nazarı dikkate alarak muvafakati eril e 
bunu geçen seneki haddine iblâğ etti. Hiç olmaz
sa müessesenin geçen seneki vaziyetinin baki kal
ması imkânı hazırlanmış bulunsun ve bunun için 
şimdi huzuru âlinize arzettiğimiz varidat menabii 
hakkında da bazı ufak tefek tedbirler aldık. Bun
ları arzetmekte maksadım şudur ki Bütçe en
cümenimiz Darülfünunu lâyık olduğu ehemmiyet
le mütalea etmiştir ve hatta gelen tekliflere na
zaran Darülfünuna çok daha iyi vaziyetler temin 
etmek hususunda bu günkü umumî şerait içinde 
mevcut olan her türlü imkânları da bahşetmiş 
bulunmaktadır. Yalnız barem derecelerine nazaran 
müderrislerin tevzii meselesi var ki bu cihet encü
mende mevzubahs olmamış değildir. Geçen sene 
müderrislerin barem derecelerinin tcsbitinde esas 
olmak üzere kıdemlerinin ve bir de darülmesaileri-
nin nazarı itibara alınacağı encümende söylen
mişti. Bendeniz şahsan arzediyorum ki şahsan 
bu fikre taraftar değilim. Bir müderrisin darül
mesaisi bulunursa orada çalışır, darülmesaisi bu
lunmazsa evinde bütün vaktini ilmî tetkikat ve ta-
harriyata hasreder. Binaenaleyh darülmesaisi bu
lunan bir müderris ne kadar iş görürse, bulun-
mıyan bir müderris te o kadar, belki onun fevkin
de iş görebilir. Darülmesai bendenize ayrı bir mev
zu olması lâzımgelen bir mesele gibi geliyor. Tabiî 
encümen noktai nazarından Darülfünun müderris
lerinin barem derecelerine nazaran maaşlarının 
tevziinde şu esas, bu esas nazarı itibara alınsın ve
yahut darülmesai nazarı itibara alınsın, alınmasın 
bu hususta bir karar ittihaz edebilecek mevkide de
ğildik ve kendimizi de zannederim haklı olarak sa-
lâhiyettar addetmedik. Bu hususu Darülfünun di
vanına ve Maarif vekâletinin tasdikına bıraktık. 
Eğer bu tevzide bazı yolsuzluklar olmuşsa onun ce
vabını tabiî Maarif vekili Bey arzederler. Encü
menimiz bu sene dahi ayni noktai nazarda sabit 
kalmıştır. Encümene bir iki salâhiyetname gelmiş
tir. Bu şikâyetnameler dolayısile mazbatada kısa 
bir kayit koymuşuz ve demişizdir ki; geçen se
ne bu işe müdahale etmedik, busene de müdahale 
edemeyiz. Bu işi ancak kendilerine salâhiyet ve
rilen makamat tetkik edebilir. 

Bir de Refik Şevket Beyefendi arkadaşımız 
i hukuku müktesebe meselesine temas buyurdular, 
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Bu mesele üzerinde ittihaz ettiğimiz hattı hareketi 
zannederim ki 'dürüstür. Memurların nıaaşatmın 
teadülü kanunu hazırlanırken dahi madem ki va
zife tahavvülü mevzubahstir, bir derece tesbiti 
mevzubahstir, teadül mevzubahstir, orada bulu
nan veya gelecek olan şu veya bu zatın hakkı 
müktesebinden ziyade vazifenin mahiyeti ve muh
telif vazifelerin yekdiğeri arasındaki farkı na
zarı itibara almak zaruretindeyiz Darülfünun te
adül cetveli de tertip edilirken - bunlar idare 
heyetinde bulunan memurlara aittir - meselâ : 
Darülfünundaki ikinci eczacının, muadili olan bir 
Devlet memuru nazarı dikkate alınarak, maaşı 20 
lira olarak kabul edilmiştir. Fakat oradaki zat 
evvelce 35 liralık bir memuriyette bulunmuş ola
bilir. Şayet herkesin evvelki maaşları nazarı dik
kate alınırsa o vakit teadül mefhumu ortadan 
kaybolacaktır. Onun iyin bunlar nazarı dikkate 
alınmıyacaktır. 

îşte encümenimizin Darülfünun bütçesi dolayı-
sile gerek geçen sene ve gerekse bu sene sarf etmiş 
olduğu mesaiyi hulâsatan arzetmiş bulunuyorum. 
Buna ilâveten şahsî bir kanaat olarak bahsedeyim 
ki, Darülfünun ıslahı mevzubahs olduğu zaman 
bu mesele bir iki senede intaç edilip darülfünunun 
başka memleketlerdeki muadillerile kabili mukaye
se bir hale geleceğini ümit etmemek lâzımdır. Çünkü 
nihayet bir Darülfünunu Darülfünun yapan, için
deki şahsiyetlerdir. Şahısların, müderrislerin, yük
sek evsafta bulunan zevatın yetişmesi uzun sene
lere mütevakkıftır. Yalnız şimdilik yapılacak şey, 
encümenin de istihdaf ettiği noktai nazara göre şu 
idi : müessesatın teşkilâtını garp memleketlerinde 
bazı büyük şehirlerde mevcut bulunan Darülfünun 
teşkilâtı kadar geniş tutmaktansa memleketin malî 
vaziyet il e mütenasip bir şekle irca etmek ve bu 
şekli tesbit ettikten sonra müessese dahilinde ka
lacak bulunan kürsüler ve muallimliklere adam 
hazırlamak için esaslı tedbirler almak lâzımdır. 
Ancak bu esaslı tedbirler alındıktan sonradır ki, 
belki müessese 20," 25, 30 sene sonra başka memle
ketlerdeki muadillerile kabili ki yas olabilecek, ge
rek ilmî tahamyat ve gerek tedrisat itiîbarile onla
rın yanı başında ahzi mevki edebilecektir. 

Necip Asım B. (Erzurum) —Bendeniz Darül
fünunda, son zamandaki Darülfünunun iptidaî 
teşkilâtında bulundum ve buraya gelinciye ka
dar ve geldikten sonra çalıştım. Malûmatımdan 
istifade olunur zannederim. Vaktile talebe ( be.n-
degân) in nasıl yazılacağını bana soruyorlardı. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Şimdi hiç yaza
mazlar. 

Ragıp B. (Zonguldak) — İstibdat zamanında i 
mı ? 

Necip Asım B. (Devamla) — Hayır; meşruti
yet devrinde. Saniyen Darülfünun müderrisleri
nin Darülfünundan yetişmesi lâzımdır. Halbuki 
ben asker olduğum halde Darülfünun müderrisi 
oldum. Hep böyle idi. Meselâ Köprülüzade Fu
at Bey, lise şahadetnamesi olmadığı halde müder- ! 
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[ ris olmuştur ve elyevm vazifesini muvaffakiyetle 
yapmaktadır. Sonra bir dereceye geldi ki bazı 
hocalar yapamadılar, çekildiler. O zaman hüsnü 
niyetle çalışıyorduk. Daima daha iyileri gelmek 
şartile Darülfünunda bir heyeti talinıiye teşek
kül etti. O zamana kadar fakülte müdürleri Dev
let tarafından tayin edilirdi. Binaenaleyh gözü
müzün yukarı mevkilere çıkmasına imkân verilme-

} inişti. Vaktaki Darülfünun Emaneti ve Fakülte
ler Riyaseti bir nizamname ile tesis edildi. O za
man Darülfünunda bir hâdise vukua geldi. O mev
kie, şu mevkie göz dikmek. Bu hususta bir çok 
vakayi cereyan etti. Malûmatlı, tecrübeli ve 
yaşlı zevat yanında en ufak muallimlere bile mü
derris unvanı verildi, rey almak için bir çok iş
ler yapıldı. Darülfünun rektörü Hâmit Beyefen
di ak sakallı bir piri pâk idi. Onun yerine çocuk 
denecek yaştakiler reis oldular. Zannederim ki 
saçı ağarmış, o mevkii senelerce ilmî kudretile 
çevirmiş insanlar da şayanı hürmettirler, pâktir-
ler. Her halde onların; kafası kalın, bunak diye
rek geri atılması doğru değildir. 

Sonra öyle müderrisler vardır ki bunlar baş
ka bir memuriyete tayin edildikleri takdirde av
detlerinde eski yerlerini işgal edebilir. Mülte-
zenı olmıyan bulunursa onun yerine derhal diğe
ri oturtulur. Meselâ ben buraya gelince derhal 
yerime başkasını geçirdiler (Gülüşmeler). Mese
lâ Behçet Beyin, Nurettin Ali Beyin yerleri bu 
suretle açık bırakılmış bilâhare onlar yine eski va
zifeleri başına dönmüşlerdir. Biz ihtiyar adamlar 
bizden gençleri yetiştirmeğe çalışırız. Bu günkü 
zevatın bir çoğu bizim derslerimizle yetişmişlerdir. 
Bu gün ben buraya geldim diye yerime derhal baş
ka bir adam tayin ettiler, öyle bir adam ki mem
leketimizin evlâdı değil. Ben 300 senelik bir ha
nedanın evlâdıyım. Benim atalarımın kanı sene-
lerdenberi bu memleket uğruna aktı. 

Benim bu vatan uğrunda 15 delikanlımın kanı 
döküldü. Binaenaleyh vatanla alâkam vardır. Bu 
hariçten gelen adamlar bir şey yapamazlar. Bu 
adamı Almanyaya tahsile gönderdiler. Fakat bu 
adam mümkün değil adam olamaz. Ben orada iken 
dersime devam ediyordu. Fakat mümkün değil 
benden numara alamıyordu; sonra zorla verdim. 
Sonra yerime hoca olmuş; kitap vermişler, arapça 
(türs) kelimesinin karşısına kalkan diye yazmış j 
kalkanın bizde müteamil olduğunu bilmiyor: tefsir 
demiş bir nevi libas. (Handeler). Sonra bu adam 
benim yerimi tutacak. 

Sonra efendim, müderrislerin devamlılan-
vardır, bir de dışarıda çalışanları vardır. Meselâ 
avukatlar gibi. Faraza birisi hem maarif müdürü 
hem de müderris, hem de mektebi sultanî yani 
Galatasaray müdürüdür. Halbuki onlar yine maa
şı fazla alırlar; benim gibi kimsesiz olursa vermez
ler, ne ise o lâzım değil. Şimdi efendim, işte 
burada bulunduğum için bu hususu arzediyorum. 
Şimdi demin Beyefendinin söylediği gibi, Darül-

ifünun riyasetlerini mutlaka ve bilhassa bir usule 
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raptetmeli ve böyle Muammer Reşit Bey gibi - ona 
itimadım vardır - bir adam koymalı. 

$tagxp B. (Zonguldak ) -— İhtiyarları mı koy
malı?? 

-Necip Asım B. ( Devamla ) — Hayır bendeniz 
inhisaroı değilim. Ni^in benimle alay ediyorsunuz? 

Beis — ©evam ediniz efendim. 
İkincisi, Darülfünuna para veremiyoruz. Hiç 

olmazsa buraya biraz vakıf tedarikine çalışmalıyız. 
Bizde erbabı hamiyet çoktur. Nasıl ki Prenses Fat
ma Hanım vakfetmişti. Fakat alamadık. Sonra 
bir şey daha var. Teoloji yani ilahiyat fakültesi. 
Bu fakültenin, ancak on beş talebesi vardır. Da
ha fazla da olmıyacaktır. 15 talebe için de bir fa
külte açılmaz. 

Bir de mektebi mülkiye var. Mektebi mülki
yenin hizmetini Hukuk fakültesi görüyor. Bina
enaleyh onu da oraya kalbetmeli. 

Reis — Sual soracaktınız Abdülhak Bey bu
yurun. I 

Abdülhak B. (Erzincan) — Kemal Zaim Bey| 
arkadaşımız beyanatta bulunurken buyurdular ki; . 
bütçe kanununda, münhal müderrisliklere kimsenin 
tayin edilemiyeeeği hakkında bir kayit vardır. 
Şu halde müderrisi münhal olan bir ders ne olu
yor? Kalkıyor mu yoksa başka birisi mi vekâlet 
ediyor? 

Necip Asım B. (Erzurum) — Muavini varsa o 
idare eder. Yoksa açık kalır. 

Abdülhak B. (Devamla) — Sonra, barem dere
celerine temas ettiler. Hakikaten Refik Şevket 
Beyefendi 'gibi biz de gazetelerle muttali olduk. 
Zannediyorum ki yine beyanatı âliyelerine nazaran 
encümene de müracaat olunmuş. Yine buyurdu
lar ki - şahsî kanatlerine nazaran - bunların ter
tipleri darülmesai denilen şeyle - ki yani kütüpane 
manasına geliyor - darülmesaiye göre maaş tahsis 
edilmiştir. Bunda hukuku müktesebe yani kıdem 
ve müderrisin ilmî seviyesi nazarı dikkate alınma
mıştır. Fakat bunun için salâhiyet haricinde de
di. Çünkü geçen sene bütçe kanununda Maarif 
vekâletile Darülfünun arasında halledilsin denil
mişti. Bittabi vekâlet bu şikâyetlere muttalidir 
ve gazetelerde de okumuşlardır. Binaenaleyh bu nok-
tai nazardan Vekil Beyefendinin kendi ağzından 
ne yapmış olduklarını dinlemek istiyorum. Buna 
biz de muttali olduk ve en nihayet bu işin durdu
rulması ve şikâyetin bertaraf edilmiş olması kana
atine vâsıl olduk. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim, bendenizce 
encümen bunu çok iyi tetkik etmiş, kendine vazife 
edinerek bununla çok meşgul olmuştur. Fakat 
ben bir şey anlamak istiyorum. Acaba Derülfünun 
tedrisat şubeleri memleketin ihtiyacına göre tas
nif edilmiş mi? Yoksa yalnız güzel ve fantazi bir 
sınıf olarak mı teşkil edilmiştir? Bu gün anladı
ğımız hayat mücadelesi dersinde bir de hayatı ha
kikî dersini almak ihtiyacı lüzumunu da hissetmiş
ler midir? Şimdiye kadar Darülfünunlarımızda 
yetişmiş ve yetişmekte olan bir çok kimyagerleri-1 
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miz vardır. Bunlar sanayiimize ne gibi istifadeler 
temin etmişlerdir? Avrupaya benziyelinı buyur
muşlardı. Kendileri Darülfünunu çok iyi tetkik 
etmişler ve bu tetkikat esnasında acaba edebiyat 
ve ilahiyat fakültelerini dolu olarak mı bulmuş
lar? Eğer böyle ise bunlar memlekete feyiz 
getirmez. Bu bir afettir. Bu noktadan bizi tenvir 
etmelerini rica ediyorum. 

Reis — Suali Vekil Beyden soruyorsunuz de
ğil mi? 

Emin B. (Devamla) — Sualime cevap verilsin-
de Vekil Bey mi verecek başkası mı verecek kim 
verirse versin ( Gülüşmeler ) . 

Reis — Sualler devam etsin mi, yoksa soru
lanlara cevap verirmisiniz ? 

Maarif vekili Esat B. (Bursa) — Efendim, 
bir defa arkadaşlar suallerini sorsunlar, bilâhare 
cevap veririm. 

Ahmet thsan B. (Ordu) — Bu gün, en kıymetli 
bir istikbal hazırlıyan en şerefli bir müessesenin büt-
ç.esile meşgul oluyoruz. Onun için çok haz duyu
yorum. Bu bütçe için masraftan filân tenzilât 
yapılması fikrim yoktur. 

Darülfünun ilim ocağının bizde tam Darülfü
nun (üniversite) olarak kuruluşu 1915 tedir. Fakat 
asıl Darülfünun binası Sultan Mahmut Türbesi 
karşısında 70 sene evvel kurulmuştur. Memleketin 
irfan hayatına atılışının ilk ıhatveleri orada ve bir 
kısmı Mektebi tıbbiyededir. Darülfünun olduktan 
sonra kendi camiasına hepsini beraberce almıştır. 
Mektebi hukuku da. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Ya Adliye binası? 
Ahmet îhsan B. (Devamla) — O da Darülfü

nunundur. Şurada bunu söylemekten maksadım Da
rülfünunumuzun hayatı kısadır. Fakat Darülfünu
nun içinde yaşıyanların, orada muallimlik edenlerin 
çok uzun hayatları vardır. 

Beyefendi arkadaşlarım, size bir Darülfünun 
mualliminden bahsedeceğim: 3 sene evvel 65 !inci 
muallimlik hayatını tesit ettiğimiz bir doktorumuz-
dur. Bu memloRette 50 - 60 yıldanberi cehil ile mü
cadele etmiş bir hocamızdır (Kim, kim sesleri). 
Doktor Besim Ömer Paşa. Eminim ki hiç bir kim
senin kalbinde bu adama karşı bir muhabbet hissi 
mevcut olmasın, bu kabil değildir (Tabiî, tabiî ses
leri). 150 cilt kitap yazmıştır, 10 000 talebe yetiş
tirmiştir ve 10 - 15 sene evvel miralaylıktan teka
üt olmuş ve kendini muallimliğe tahsis etmiştir. 
Darülfünunda rektörlük etmiştir. Şimdi 70 yaşına 
geldin diye 30 lira tekaüt maaşile, 3 te muvazene 
vergisini indirirsek, 27 lira ile evine davet ediliyor. 
Ruhunu Darülfünunda memlekete irfan vermekle 
bitiren, bizim eski tabirimizle dirseğini medrese 
tahtasında çürüten bu zat ilk günden itibaren biz
de kadınların erkek doktorlara göstermedikleri za
man - ki bilhassa islâm doktorlara göstermezlerdi. 
İjâvta diye Rumlara, Ermenilere filân gösterirler
di. - Daima mücadele etmiştir. Size müsaadenizle 
bir de ufak fıkrasını söyliyeyim; Pariste tahsilini 
ikmal edip ebe olarak îstanlbula geldiği zaman sa-
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raya çağırmışlar, bir Sultan H. gebe imiş. Zobellâ 
gibi araplar kendisini içeriye sokarlar. İçeride ya
tak içinde 5 - (i şilte üstünde bir kadın yatıyor. 
Arap der ki, işte naibzma bakın. Canım olmaz, mu
ayene etmek lâzım derse de arap anlamaz, gider 
arzederler. 4 arap daha gelir, bir yatak çarşafının 
ortasında şu kadar bir delik, yatağın üstüne tutar
lar. Halayıklar hastanın göğsünün üstünde filân 
çarşafı böyle dolaştıra dolaştıra doktora 
muayene ettirmişlerdi. Böyle bir mücadele zama
nında cehil ile taban tabana uğraşan bu adam 
şimdi 70 yaşına gelmiştir. Darülfünundan çıkın
ca 27 lira ile kalıyor. Hiç bir irfan hayatında er
babı irfana kadirşinaslık gösterdiğimiz görülme
miştir. Darülfünunlarda eskiyenlere fahrî hoca
lık verilir, ne zaman istersen gel dersini ver de
nir. Bu adam 60 sene o kürsüde ders vermiştir. 
Onun için Maarif vekili Beyefendiden böyle ha
yatını irfanla geçirmiş memlekete doktor orduları 
yetiştirmiş olan bu muallime Darülfünundan bir 
kürsü ve halimize göre bir para vererek kendisine 
karşı kadirşinaslık göstermesini istirham ederim. 
İstenirse hiç bir para da verilmesin. Mütalealarına 
intizar ediyorum. 

Demin Necip Asım Bey arkadaşımız mektepler
den bahsederken Mektebi mülkiyeye de dokundu. 
Ne yapayım? Mektebi mülkiyenin Ankarada en 
eskisi ve şeyhiyim ve Meclisimizin içinde de bu 
büyük irfan ocağından yetişmiş bir çok arkadaş
lar vardır. Necip Asım Beyden rica ederim şu 
Mektebi mülkiyeye dokunmasın. 

Necip Asım B. — Peki dokunmam. 
Naci Pş. ( Cebelibereket ) — Efendim, küçük 

fakat mühim zannettiğim bir noktaya dikkatinizi 
atfettirmek istiyorum. A cetvelinin 6 ncı faslın
da ecnebi memleketlerde tahsil edecek türk ve bu
rada tahsil edecek ecnebi talebenin masrafı 4 000 
lira olarak gösterilmiştir. Ecnebi memleketlerde 
tahsil edecek türk talebenin ve bizim memleketi
mizde tahsil edecek ecnebi talebenin masrafı Da
rülfünun bütçesi olduğuna göre bu talebe Da
rülfünun talebesidir. Ancak az çok yetişik genç
lerdir. Zannederim ki bu bir bizim memleketimiz
de, bir de, ecnebi memleketlerinde olmak üzere 
iki gencin bir senelik masrafı olabilir. Şayet bu 
kadar düşünülüyorsa masraf şüphesiz kâfidir. 
Fakat talebe denildiğine göre adetleri fazla ol
ması lâzımdır ki bu halde bu dört bin lirayı 
bendeniz çok az görmekteyim. Talebe mübadelesi 
yapıyorsak zannederim ki bunun biraz daha tez
yidi faide bahşolur. Bu noktai nazarı arzetmek 
istiyor ve Vekil Beyefendiden bu nokta üzerinde 
bizi tenvir etmeleri ricasında bulunuyorum. 

Ziya Gevher B. ( Çanakkale ) — Arkadaşla
rım, ben Darülfünun teşkilâtı hakkında ve ıs
lahı hususunda söz söyliyecek değilim. Henüz 
kendimde bu kadar salâhiyet görmüyorum. 

Ali B. (Rize ) — Çok mütevazisiniz. 
Ziya Gevher B. ( Devamla ) — Tevazu değil, 

hakikati söylüyorum. Burada arkadaşlarımdan 

birinin söylediği söz beni çok müteessir etti. Es
kişehir mebusu Emin Beyefendi buyurdular k i : 
Darülfünun hayatı hakikiyeye hazırlık kürsüle
ri ihdas etmiyor mu? yoksa edebiyat gibi bir ta
kım şubelerin memlekete bir âfet olduğunu ifade 
buyurdular. Onun için bu kürsüye çıktım. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Ben fazlası için söy
ledim. 

Ziya Gevher B. (Devamla) — Arkadaşlar, her 
yanda iktisadî hayat ve Beyefendinin hakikî hayat 
dediği para kazanmak ciheti aranılır. O da bir şu
bedir. Fkat bizim Darülfünunlarda yetiştirdiğimiz 
gençler para peşinde koşmak için yetiştirilmiyor
lar. Bu müesseseleri 'bu şekilde yetiştirmek emelin
de değiliz. Bir memlekette hakikî hayat, ilmin, 
irfanın hazırladığı hayattır Emin Beyefendi! Bu 
ilmin ve irfanın hazırlıyacağı çocuklar ki memle
keti bina edecektir. Bunların hedefi yalnız para 
değildir. Yüksek bir edebiyatçı, yüksek bir felse
feci, yüksek bir riyaziyeci, yüksek bir hukukçu 
asla para ile meşgul olmıyan adamlardır. 

Arkadaşlarım, bizi en ziyade müteessir eden şey 
memleketimizin millî edebiyatta geri kalmasıdır. 

Millî edebiyatımızın geri kalmış olmasını her 
dakika acı, acı hisseden insanlarız. Millî mücade
lenin bu kadar şaşaalı ve debdebeli destanını kaç 
edibimiz çıktı da yazdı? Millî edebiyat lâzımdır. 
Edebiyat fakültesini takviye lâzımdır. Bunu afet 
olarak tavsif etmek doğru değildir. Millî edebiyatı 
yükseltecek olan bi müessese asla afet diye tavsif 
edilemez ve benim Yüksek meclisim bu tavsife asla 
razı olamaz. 

Kürsiye çıkışımın saiki bu oldu. Fakat çıkmış 
iken bir iki kelime de arzedeyim. Benim de Darül
fünundan bir ricam var: ( Darülfünun ) nedir? 
Türkçeye tercüme edecek olursak fenler evi mi- fen 
kaynağı mı adı ne olacaksa, Darülfünun emini Be-
vef endi den rica ederim; bununla meşgul olsunlar 
ve gelecek sene bütçesi Darüfünun bütçesi namile 
gelmesin. (Ne demeli sesleri). Çok hürmet ettiğim 
Darülfünun hocalarımız bunu benden daha iyi bi
lir ve bulurlar, ben söylemiyeceğim. 

Refik Şevket Beyefendi bir meseleye dokundu
lar, bendeniz* de ayni şeye dokunacağım. Talebe
nin kemiyet ve.keyfiyetini sormuşlardı. Evet ta
lebenin adedi çok azdır. Bu suale cevap verilmez
den evvel Maarif vekili Beyefendiden bir şey rica 
edeceğim: Biz Devletçilikte kurduğumuz makina-
nın eksiklerini oradan çıkmış gençlerle kapıyaca-
ğız. Kafamızdaki Devlet rejimi o zaman kurulmuş 
olacaktır. Bu ihtiyacı hissediyoruz. Halbuki fakir 
milletimizin evlâtları ne mahrumiyetler içinde Da
rülfünun tahsilini bitirdiklerini hemen hepimiz 
hissediyoruz. Binbir müşkülât içinde bitirdikten 
sonra şu veya bu stajiyerlik diye kapı kapı dola
şırlarsa bu müessese yakında kapanır. 

Emin B. (Eskişehir ) — Beni teyit ediyorsu
nuz. Evvel reddettiniz, f-ıkat şimdi teyit ettiniz. 

Ziya Gevher B. (Devamla) — Sizinle tamamen 
başka fikirdeyim. Siz para kazansın diyorsunuz, 
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ilme lüzum yok diyorsunuz. Ben başka türlü soy
uyorum. 

Senelerce mektep sıralarında ömür çürüttük
ten sonra Darülfünuna devam etmiş benimle alâ
kadar bir çok çocukların şikâyetleri var ki beni 
burada söz söylemeğe mecbur etmiştir. 

Arkadaşlar, hakkı müktesep diyerek çıkardığı
mız barem ve memurin kanunlarındaki maddeler 
gibi hakkı mükteseplerle; kalubelâdan kalmış bir 
takım insanların şurada, burada, kendilerine asla 
yakıştıramadığım mevkilerde oturmalarıdır ki, bu 
çocukların, bu vatan evlâtlarının terakkiye doğru 
yürümesine mâni olur. Binaenaleyh bu memurin 
kanununun bu kabîl haıkkı mükteseplerini kaldıra
rak onun yerine hangi iş olursa olsun onun başına 
en lâyıkını, en malûmatlısını, bu memlekete en zi
yade hizmet edecek kabiliyet ibraz edeni koymak 
üzerer maddeler koymalıyız. 

Arkadaşlar, bu maksatla memurin kanunu bu
raya gelmelidir. Hakkı müktesep diye terakki ve 
tekâmül namına birer leke olan maddeleri ebediyen 
silip atmak için bu kanun buraya gelmelidir 
( Bravo sesleri). Memleketin genci Darülfünundan 
çıkar, onu tayin edildiği hocalıktan ayırırız, vata
na senelerce hizmet etmiş bir zabiti ordudan alırız. 
Fakat sırf memur olduğu için ne kadar da müs
tahak olmasa bile mümeyyiz efendi yerinde kalır. 

Efendiler, Bunu asla kabul etmemeliyiz. Se
nelerce üzerlerinde çalıştığım, okuttuğum, icabın
da fedakârlık yaptığım iki yeğenim iki Darülfünun 
mezunu, maarifin kapısını, Devletin kapısını çal
dığı halde onlar için bu gün en ufak bir mektep 
hocalığı, bir ilk mektep hocalığı bile fazla görül
müştür. Bunu Maarif vekili Beyefendi bir madde 
olarak bilirler. 

Emin Beyefendi; onun hayatı hakikiyesi ora
dadır, ilimdedir. Onlar sizin kapınıza gelmezler. 
Bu sebepledir ki o hayatı hakikiye, sizin hayatınıza 
uymaz, sizin çemberinize girmez. Bir riyaziyeci, 
bir kimyager bu memlekette ne yapabilir. Nereye 
gidecektir ki bir ekmek kapısı bulsun. 

Maarif vekili Beyefendi bunu da, beni buraya 
çıkmağa icbar eden hakikî sebebi de bilirler. Eğer 
memurin kanunu buraya gelir de icap eden tadilât 
yapılırsa o zaman Darülfünunun dört kapısı bir
den açılacaktır. Çünkü mektebe giden gayesini, 
mektepten çıkan yerini bilecektir. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim, bendeniz Da
rülfünun bütçesinde kendimi bu kürsüye lâyik 
görmiyorum ( Tevazu buyurursunuz sesleri ) . Te
nevvür etmek istiyordum. Fakat arkadaşım beni 
mecbur etti. Arkadaşımın samimî hislerinden 
çok müstefit oldum. Zaten her zaman hasbühal 
ederiz. 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Yine edeceğiz. 
Emin B. (Devamla) — Bu memlekette talim ve 

terbiyenin manası vatana nafi bir uzuv yetiştir
mek demektir. İnsanlar mensup olduğu Devlet 
ve millete nafi olmalıdır. İlim denilen nesne fay
dalı olması lâzımgelen bir şeydir (Alkışlar). 

Beyefendi, eskiden de medreselerde okuyanlar 
ulemayı kiramdandır. diye millet onları liveçhillâh 
beslemek vazifesile mükellefti. Sadakai fıtır, ze
kât ve sair bu gibi şeylerle bunları doyururlardı. 
Şimdi de Beyefendinin buyurduğu gibi olursa Da
rülfünun da ayni medreselerin taklidinden ibaret 
olacaktır. Oradan çıkanları millet muhakkak bes-
liyecek. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Ne oluyor, nereye 
doğru gidiyoruz? Zekât, sadakai fıtır bunlar ne 
oluyor ? 

Emin B. (Devamla) — Müdahale etmeyin 
Salâhattin B. (Kocaeli) — Neden müdahale et-

miyelim, bunları onlarla niye-kıyas ediyorsun? 
Emin B. (Devamla) — Faidesi olmıyan bir sı

nıfın millet namına beslenmesini onlara teşbih edi
yorum. Neden gürültü ediyorsunuz. Bu memle
kette edebiyatın lüzumsuzluğunu iddia etmem, fa
kat memlekete faydalı edipler bir iki, nihayet mu
ayyen miktarda olur. Böyle sürü ile edip yetiş-
tirmiyelim (Handeler). Adetlerini tahdit edelim. 
Bir kadro olsun. Şiir yazan, gazeteye yazı yazan, 
heyecanı milliyi uyandıran, şu veya bu nafi işleri 
yapanlar bulunsun. Fakat her halde mahdut olsun. 

Sonra hayatı hakikiye dedim, dikkat buyurur
sanız beyefendiler, hatta dinlerin kuruluşu, hükü
metlerin kuruluşu bundan neşet eder. Refah, saa
det demek doymak demektir. Millete bar olmaktan 
ziyade bizzat kendisi çalışan kimse memleketinin 
en şerefli evlâdıdır. Bizde bu hakikatin anlaşılma
sına Allah razı olsun Gazi yardım etmiştir ve gün
begün de bu hakikat inkişaf ediyor. 

Bendeniz diyorum ki; arkadaşlar bir Darül
fünunumuz var. Bu Darülfünunumuzdan hangi 
kimyagerimiz sanayiimize ve ziraatimize rahber-
lik yapmıştır. Ahval buhran içindedir. Hangi 
iktisatçımız perdeyi sıyırıpta bir çare düşünmüş
tür. Ben ne yapayım kuru kuru duayı. Ona 
faydası yoktur, buna faydası yoktur. Evet, reh
bere muhtacız. Fakat rehber olacak bir sınıf ye
tiştirelim diyorum. Hayatı hakikiye dedim. Ya
ni bu memleketin iıhtiyacına uygun bir noksanlık 
var mıdır, yok mudur? Darülfünun diye bu ca
mianın içinde eskiden doktorlarımız vardı, avu
katlarımız vardı. Salâhattin Beyefendi de fanta-
zi sınıfına gireceğim diye korktu. Çok avukat 
dahi memlekete muzurdur. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Onu samimiyetinize 
bağışlarım. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, Ziya 
Gevher Bey arkadaşımızın buyurduğu gibi bende
niz de hiç söz söylemek niyetinde değildim. Fakat 
bir irfan müessesesinin bütçesinin müzakeresi esna
sında o kadar sözler söylendi ki ben de bir iki ke
lime söylemekten kendimi alamadım. Bir kere efen
dim. Darülfünun denilen ilim ocağı sadaka ile ge
çinen bir ocak değildir. Bu ocak Devletin sair hiz
metleri gibi milletin verdiği para ile yaşar. Sadaka 
ile değil. 

İkincisi; deniliyor ki edebiyatçı çokmuş, şair 
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bolmıış. Bu mesele de, hiç eğlenceye gelir bir me
sele değildir. Keşke bu memleket Darülfünunun
dan binlerce edebiyatçı ve ilim adamı yetişsin, iler 
kes çapa ile çalışamaz. Bazı insanlar vardır ki ça
pa ile çalışır. Fakat Darülfünundan çıkanlar ka
fası ile çalışır, dimağı ile çalışır. Bunların hepsi 
lâzımdır. Bunlar biri birinden ayrılamazlar. Bi
naenaleyh bir ilim müessesesinden bahsedilirken; 
ilim adamı böyle olurmuş, bilmem ne olurmuş gibi 
burada tarizde bulunmıyalım. Emin Beyefendinin 
arzu ettiği giibi genç yetiştiremeyiz. Yetiş
tirilmek için tezyife kalkışmıyalım. Bilâ
kis şevk ve gayretlerini artıracak şekilde söz söy
lemeğe çalışalım. Sade bu değil, bu gün ilmin kıy
met ve ehemmiyeti hakkında söz söylemek, zarife 
ders vermek kalbilindendir. Yalnız burada söylene
cek bir şey varsa o da Darülfünun bütçesinin ha
kikaten çok mütevazi olmasıdır. Ne yapalım bu pa
ra île bu kadar ancak olur. İleride paramız çok 
olursa o zaman Enlin Beyefendinin arzu ettikleri 
gibi daha ziyade tekemmül eder. Bu mütevazi büt
çe karşısında. Necip Asım Beyin söylediği gibi .yok 
(hendcgânı) yazamamış, yok memlekete bunlar 
zararmış grbi sözleri doğru bulmuyorum. Bundan 
sonra şimdiki harflerle bunları yazmak için sorma
ğa hacet yoktur, kolayca yazar. 

Rica ederim efendim bu çok mütevazi 1ıir büt
çedir. Hepimiz ilme çok hürmetkarız. Yalnız şunu 
temenni ederim ki ileride vaziyetimiz müsait olur
da noksanı çok olan hu ilim müessesesine daha 
fazla yardımı etmeği hepimiz arzu ederiz. Binaen
aleyh müzakere kâfidir. Maddelerin müzakeresine 
göçelim. 

Maarif vekili Esat B. (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlarımın Darülfünun hakkında izah buyur
dukları muhtelif temennilerin hepsi ayni noktaya 
varmaktadır. Hatta Emin Bey arkadaşımızın bu
yurdukları da sureti ıımumiyede ta manii 1 e diğer 
muhterem arkadaşlarımızın temennileri gibi ayni 
mahiyettedir. Bir azdan izah edeceğim veçhile nok
tai nazarlarını basjika tarzda ifade etmiş lıifyini ver
miştir. Fakat bendeniz ifadelerinden anladığımı 
söylersem zannederim ki kendileri de bizimle mu-
taibık kalırlar. 

Refik Şevket Bey arkadaşımız hakikaten Mec
lisin, bu seneki Darülfünun bütçesi müzakeresinde 
izhar buyurdukları temenni ve söz alan diğer bütün 
arkadaşların arzuları vokâletin ve Darülfünunun 
noktai nazarını tamamen ifade buyurmuşlardır. O 
temennileri arasında Darülfünunun mahiyetini ta
rif buyurdular. Darülfünun malûmdur ki ilmi hem 
tedvin eder, hem ilmî tetkik ve taharri yapar. İş 
noktai nazarından da memleketin bütün iktisadi
yatına, sanatlarına lâzımgelen unsurları yetiştire
cek bütün mesainin en yüksek bir kademesidir, en 
yüksek bir derecesidir. Acaba Darülfünunun ısla
hından mı başlansın, liselerin ıslahından mı başlan
sın. Tik tahsile mi daha kuvvet verilsin gibi muhte
lif zamanlarda arkadaşlarla muhtelif müzakereler 

I yapmıştık. Bu öyle bir şeydir ki hepsine birden 
başlamak lâzımdır. Hiç şüphesiz diğer mektepleri
mizi; ilk ve orta mekteplerimizi lâzımgelen derece
lerde yetiştirmezsek taibiidir ki ilmen pek yüksek 
olan, pek kudretli olan Darülfünunumuzun yüksek 
ilminden istifade edilemez. Fakat ilk ve orta tah
silde yetiştireceğimiz kuvvetli talebemizi bazı ve
saitin noksanı dolayısilc daha yüksek bir tahsil 
vermek istediğimiz bir Darülfünuna gönderirsek 
taibiidir ki ondan da lâzımgelen malûmatı nazriye 
ve ameliyeyi alamazlar. O halde muvazi olarak yü
rümek mecburiyetindeyiz. Bu gün Meclisi Ali Da
rülfünunun ıslahı için hakikaten büyük bir himmet 
sarf etmiştir. Geçen sene bütçelerde bu kadar tenzi
lât yapıldığı halde Darülfünun bütçesini indirme-

i mistir. Bu sene de umumî tenzilât hasebi .1 e d alı a 
; büyük tenzilâta uğraması lâzmıgel irken ve bunu 
Hükümetiniz bu suretle takdim etmişken gene ge
çen seneki miktarına irca edilmiştir. 

Demek ki sevgili milletimizi temsil buyuran 
mulhterem Meclisi Âli tamaımile milletin noktai na
zarına muvafık olarak ilme, irfana lâzımgelen 
hürmeti verdiğini göstermiştir. Bununla bütün mil
let, medeniyiz diyen Türk milleti hakikaten ilim 
muhabbetini izhar etmiş oluyor. Bu iki sene zar
fında Darülfünuna şu suretle yaptığı bu muamele 
bu yüksek maksadı tamam il e ispat etmiş oluyor 
(Güzel sesleri). Bizim Darülfünunda yetiştirdiğimiz 
gençler biziım Darülfünunlarda yetiştireceğimiz 
gençler muhtelif sahalarda amil olacaklardır. Zan
nederim ki bu maruzatım Emin Beyefendinin nok
tai nazarlarını da tatmin etmiş olacaktır. Darülfü
nunu zafa düşürmek doğru olamaz. Bunun malû
mu âlileri veçhile bir çok sebepleri vardır. 

Birincisi; memleketin gençliğini yetiştirecek 
olan mürehbiyemiz, muallimlerimiz en yüksek tah
sili Darülfünundan alırlar. Yüksek muallim mek
tebimize devam eden gençler Darülfünunu teşkil 
eden muhtelif fakültelerde ve hassatan edebiyat 
fakültesinde, fen fakültesinde ve hukuk kışından 
için hukuk fakültesinde doktorluk için tıp fakülte
sinde en yüksek tahsili alırlar. Buradan yetişen, bil
hassa edebiyat fakültesinden, fen fakültesinden 
yetişen gençlerimiz bizim liselerimizde çocukları
mızı yetiştirecek kaibiliyetli gençler olacaklardır. 
Binaenaleyh edebiyat fakültesini fen fakültesini 
ihmal edecek .olursak yalnız kimyager, yalnız mu
harrir, edip, şair yetiştirmek noktai nazarından 
değil; kendi çocuklarımızı yetiştirecek tarih, ede
biyat, felsefe hocaları gibi bu gün memleketimizin 
en yüksek tuttuğu bir esas olan millî kültüre yar
dım edecek elimizde elaman da kalmaz. Binaena
leyh edebiyat fakültesini, hakikaten Refik Şevket 
Beyefendinin buyurdukları gibi bu günkü mesai 
derecesini takdir etmekle beraber daha yüksek gör
mek emelindeyiz. Buna hiç şek ve şüphe yoktur. 

Saniyen tarih ve edebiyatın başka memleket 
coğrafyasını da meydana getirmeğe muhtacız. Bu
nun iktisadiyatımıza yardımı çok olacaktır. 

Hatta o tarzda yapacaklar ki orada arkadaş-
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lar memleketin ihtiyacı olan memleket coğrafyası
nı muhtelif yerleri dolaşaraktan iklim, ziraat, ik
tisadiyat noktai nazarından nüfus noktai nazarın
dan arazisinin kabiliyeti ve sairesi noktai 
nazarından bizzat kendi gözümüzle kendi tetkika-
tımızla elde edeceğimiz malûmata müstenit eserler 
vücude getireceklerdir. Bunu biz şimdiye kadar 
nasıl yaptık ? 

Avrupadan öteki beriki zatlerin eserlerini ter
cüme ederek yaptık. Bunların kısmı âzami eyi 
olmakla beraber içerisinde bir çok noktaları var
dır ki noksandır. Meselâ Ağndağı çok soğuk bir 
mıntaka olmakla beraber eteklerinde pamuk yeti
şir. Bunun gibi yine iklim farkı iklim tesiri nok
tasından yağmurların hangi mmtakamıza ne nis-
bette yağdığını aramak elbette ecnebilerden ziya
de bize düşer. Memleketimizin iktisadiyatını iler
letmek için ecnebilerden ziyade bize düşçr. Mem
leketimizin iktisadiyatını ilerletmek için ecnebi
lerden daha fazla tetkikat yapacağız. Böyle bir 
tetkik neticesinde vücude gelmiş memleket coğra-
fiyasına ihtiyacımız var. Hakikî bir malûmat 
elde etmek istiyoruz. Bu eseri kim yapacaktır. 
Şüphesiz edebiyat fakültemizdeki kendi müderris
lerimiz yapacaktır. Bütün kültür ilimlerinin 
anası olan tarihimiz bu gün hakikî şeklini almış
tır. Tarihimiz artık evvelce olduğu gibi yalnız 
iktibas veya tercüme suretile değil, muhtelif 
seyahatlar ve muhtelif mıntakalarda yapıl
mış ve yapılmakta bulunmuş olan arkeo
lojik tetkikat ile de itmam olunarak her 
gün yeni yeni malûmat elde edilecektir. Evvel
ce okuduğumuz eserlerin pek şayanı itimat olma
dığını görüyoruz ve Türk tarihi tetkik encümeni-
nin çıkardığı eserleri okurken tarihimizi ne kadar 
yanlış veya noksan öğrenmiş olduğumuzu şimdi, 
anlıyoruz. Türkiyenin bir kaç yerinde arkeolojik 
tetkikat yapılıyor. Bu tetkikat neticesinde haki-J 
kate daha uygun eserler elde edilecektir. Emin 
Bey arkadaşımızın da düşündükleri nokta tabiî 
bu külfetleri zafa düşürmek olamazdı. j 

Sonra lisaniyat meselesi de vardır. Kendi lisa-: 
ilimizin antimolojisini esaslı surette tetkik etmek ve ı 
tarihî tetkikatımızı takviye edecek veçhile türk j 
dilinin bir ana dil olduğunu da ispat eylemek için 
lisaniyat sahasında daha yeni yeni tetkikler yapmak ; 
mecburiyetindeyiz. Bundan başka bir iki ecnebi 
lisanı da iyice öğrenmek zarureti vardır. Alman-' 
yada bulunduğum zamanlarda gördüm, orada ] 
bulunmuş olanlar da bilir - bir Alman münevveri, 
almancadan maada ingilizceyi, fransızcayı, italyan- • 
çayı mükemmel surette bilir - Alman kültürünün i 
ileri olduğunu biliyoruz. Fakat bununla beraber 
medenî milletler her sahada ilerlemek için birbirle-' 
rile daima temasta bulunmak mecburiyetinde ol
duklarından ecnebi lisanlarını öğrenmek te icap 
eder. Bu lisaniyat derslerini de verecek edebiyat 
fakültesidir. Diğer fakültelerin de hiç şüphe yok ki 
ayni derecede kıymet ve ehemmiyetleri vardır ve 
bunların yaptrkları tedrisat yalnız kitaptan ibaret 

1 kalacak değildir. Nazarî bir şekilde değildir. Eğer 
' sırf nazarî tedrisat vereceksek Darülfünunun 
! r>ize bahşedeceği kıymet haizi ehemmiyet olamaz. 
Binaenaleyh fakültelerin laboratuarları, seminerle
ri ve hastaneleri ve sair muhtelif ihtiyaçları tatmin 
edilmiş olmak lâzımdır. Fen fakültesinin labora
tuarları zenginleşmiştir. Tıp fakültesi laboratuar
larında da oldukça alet ve edevat vardır. 

Aneak Haydarpaşa hastanesi kâfi gelmediğin
den hastalar üzerinde yaptıkları tetkikat noksan 
kalıyor. Bunun için Haydarpaşadan îstanbııla 
geçmek zarureti hâsıl oluyor. Buna bir şekil ara
maktadırlar. Fakültelerin zâfa uğratılmaması mev
zuuna temas eden arkadaşlarımızdan Mazhar Mü
fit Beyefendi tamamile ıbu noktai nazarı teyit bu
yurdular. Refik Şevkot ve Ziya Gevher Beyefen
diler de keza ayni mütaleada bulundular. Bende
niz de bu maddeye ait emrettikleri izahatı verdiği
mi zannediyorum. 

Refik Şevket Bey arkadaşımız teşkilât kanunu
nu böyle 9 ay kadar uzamasını muvafık bulmuyor
lar. Kemal Zaim Beyefendi bu noktai nazara lâ* 
zımgelen cevaibı verdiler. Bendeniz de noktai 
nazarımı arzedeyim. Mütehassıs olan zat bu ayın 
nihayetine kadar raporunu Hükümete verecekti. 
Kendisi bendenize müracaat etti. Raporu getir
mek üzere Ankaraya gelmek arzusunu izhar etti. 

Başvekil Paşa Hazretlerinin seyahatten avdeti
ne tesadüf edecek tarihte burada bulunmaları için 
bu ayın sonunda gelmesini bildirdim. Meclisi Â-
linin verdiği salâhiyet, doğrudan doğruya Hükü
mete olduğu için bu zatın evvelemirde Başvekil 
Paşa Hazretlerini görmesi icap eder. Rapor ha
zırdır. Hazırlanacak teşkilât kanun lâyihası Mec
lisi Âliye takdim olunacaktır. Fakat Meclisi Âli 
bunu ancak önümüzdeki sene bütçesi için kabul 
etmiş bulunacaktır. Bütçe encümeni mazbatası da 
bunu hatırlatmaktadır. Barem zammının % 50 
noksanı ancak Meclisi Âlinin teşkilât kanununu 
kabulünden sonra tamamlanabilecektir. Binaen
aleyh biz de o tarihe kadar, çıkarmak istediğimiz 
teşkilât kanun lâyihasını; gerek fakülte ve fakül
telerde kürsü adedini, gerekse ders ve müderris 
miktarını tayin edecek şekilde tanzim ve takdim 
etmiş olacağız. Zannediyorum ki bu ancak 32 malî 
senesi içerisinde olabilecektir. Yani gelecek 33 
malî senesinden üç ay evvel kanun lâyihasını He
yeti Celilenize takdim edebileceğiz. Gerçi kanunu 
daha evvel hazırlamak mümkün olsa dahi gelecek 
33 malî senesinden evvel tatbikına imnân göremi
yorum. 

Darülfünunun nasıl gittiği hakkında Refik 
Şevket Beyefendinin sualleri de var. Bahusus kız 
ve erkek talebe hakkında bazı malûmat arzu bu
yurdular. Aşağı, yukarı diyebilirim ki Darülfünun 
talebesi 3 000 kadardır. Bunun 400 ü kız ve 
2 600 kadarı da erkek talebedir. Filhakika on 
dört milyon nüfuslu bir memleket içinde bu adet 
istisgar edilecek mahiyettedir. Ancak lise ve orta 
mektep talebemiz adedinin 30 000 kadar olduğunu 
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düşünecek olursak bu adedi hiçte az görmemek 
icap ettiğine kanaat getiririz. 

Ecnebi memleketlere giden talebemiz; bunları 
geçen sene gönderemedik, bu sene bir kaç kişi av
det etti. Avrupada tahsil edenlerin miktarı iki yüz 
elliyi tecavüz etmez. Bunların yüz doksan kadarı 
Maarif vekâletinin gönderdiği talebedir. Bunlar 
•sırf tarih, fizik gibi muhtelif derslere muallim 
olacak talebemizdir. Bunların intihapları-, imti
hanları ve ecnebi memleketlerde kontrolları ve av
det ettikleri zaman kendilerine verilecek hizmetler 
muayyen bir talimatnameye tâbidir. Lise mezun
ları arasında sıkı bir müsabaka ile bu talebeyi in
tihap ederek muhtelif memleketlere göndermek
teyiz. Gönderilen yerler ekesriya tamamen pay-
tahtlardan uzak yerlerdir. Bunlar tahsillerini iyi 
yapabilmeleri için Hükümet merkezlerinden uzak 
yerlere gönderilmektedir. Avrupada iki müfettişi
miz vardır, Biri Al manyada diğeri Fransadadır. 
Bu müfettişler, İsviçrede, Fransada, Belçikada, 
Almanyada ve Avusturyada bulunan talebemizi 
gerek bizzat bulundukları yerlere giderek ve gerek 
Darülfünun rektörlerile muhabere ederek talebeyi 
teftiş ederler ve neticeyi muayyen zamanlarda bir 
rapor ile vekâlete bildirirler. Bu raporlar üzeri
ne, şayet içlerinde muvaffak olamıyanlar olursa 
bunları geri celbederiz. Devletin sarfettiği para
yı da iadeye mecbur olurlar. Bu sene Meelisi Â-
linin, çok kuvvetle tahmin ederim, yapacakları 
büyük bir himmetle Avrupadan geri dönecek kırk 
elli talebemiz yerine o miktarda yeni talebe gön
dermek mümkün olacaktır. Hakikaten talebemizin 
Avrupadaki mesaisi umumiyet itbarile şayanı ifti
hardır. Hatta Paristeki talebelerimizden birinci
likle muvaffak olanları vardır. Şayanı iftihardır 
( Bravo sesleri ) . 

Refik Şevket Beyefendi arkadaşımız ecnebi 
memleketlerinden Darülfünunumuza talebe gelip 
gelmediğini sordular. Kıbrıstan, Bulgaristan-
dan, Romanyadan, Yunanistandan hem o memleket
ler halkından ve hem o memleketler halkı içerisin
de ki Türk ırkından talebe gelmektedir. Bilhas
sa dişçi ve eczacı mekteplerine çok rağbet göster
mektedirler. Bunların yekûnu 160 kadardır. 160 
içerisinde 20 kadarı türk talebedir. 

Naci Paşa Hazretlerinin de temas buyurduk
ları bir nokta vardır. Lâyipzig darülfünunu ile 
bizim Darülfünunumuz arasında talebe mübadelesi | 
başlamıştır. Bizim bir talebemiz orada, onların 
bir talebesi de bizim Darülfünunumuzda t ahsil 
görmektedirler. 

Naci Paşa Hazretlerinin buyurdukları 4 bin lira 
da bunlar içindir. Bunların haricinde ecnebi mem
leketlerde tahsil etmekte olan Darülfünun talebe-1 
mizin masarifini Maarif vekâleti tediye etmektedir. 
Bütçemizde bunlar için ayrı yerimiz vardır. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Lâyipzigten gelen 
talebe ne tahsil ediyor efendim? 

Maarif vekili Esat B. (Devamla) — Edebiyat 
fakültesinde tahsile iştirak ediyorlar. Bunlar ta-1 

lebe ve müderris mübadelesini çok arzu ediyorlar. 
Bunda çok faide vardır. Hatta böyle lisan tah
sili için Avrupa darülfünunları arasında mütea-
mel olan bir şekil vardır. Lisansiye olmuş bir genç 
bize gelir, burada bir profesörün maiyetinde ken
di lisanını tedris eder. Bizde de böyle lisansiye 
olmuş bir genç orada yine ayni vazifeyi yapabilir 
ve bunu çok arzu ve temenni ederiz. Gelecek teş
kilât kanun lâyihasına bunu önümüzdeki seneden 
itibaren ilâve etmeği düşünmekteyiz. 

Barem meselesini, maaş tevzii meselesini Kemal 
Zaim Beyefendi izah buyurdular. Malûmu âliniz 
Darülfünunun 1931 bütçesi kanununda bazı mad
deler vardır. 11 inci maddesi asıl maaş tevziine 
taallûk eden maddedir. Burada: müderris, mu
allim ve muavmlerile asistanların elyevm aldıkla
rı maaşlar nazarı itibara alınmaksızın bu kanuna 
merbut teadül cetvelindeki derecelere göre tevzi 
ve her fakülte müderris meclislerinin mütaleasına 
istinaden Darülfünun divanının kararı ve Maarif 
vekâletinin tasdikile yapılır. Demek ki Darülfü
nun maaş tevzii meselesi - Abdülhak Beyefendi
nin buyurdukları - işte bu formül üzerinde cere
yan etmiştir. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Nasıl, nasıl? 
Maarif vekili Esat B. (Devamla) — Evvelâ 

müderris, muallim ve muavinlerile asistanların el
yevm aldıkları maaş nazarı itibara alınmaksızın 
bu kanuna merbut teadül cetvelindeki derecelere 
göre tevzi ve her fakülte müderris meclislerinin 
mütaleasına istinaden derecelere taksim oluna
caktır. Bu cetvel Darülfünun divanına gelecek 
orası karar verecektir. Malûmu âliniz Dafülfü-
nun divanında her fakültenin reisi ile azası vardır. 
ItJbu Divan azasının ekseriyeti olmadan kararda 
katiyet husule gelmez. Binaenaleyh bunların ver
dikleri mütalea üzerine Darülfünun divanı bu
na bir karar verir ve bu karar tasdik edilmek üze
re vekâlete gelir. Yapılan muamele bundan iba
rettir. Bundan sonra bir kaç müracaat vaki ol
muştur ve bu müracaatları Darülfünundan sor
muşuz. Bazıları henüz barem müzakeresi bitme
den gelmişti. Biz fakülte meclisinin mütaleasmı 
bilmediğimiz için bir defa bütün bu müracaatları, 
Dafülfünundan sorduk. 

Orada tezekkür ettiler, neticede gelen müta-
leaya nazaran vekâlet karar verdi. Vekâletin yap
tığı budur efendim (Müzakere kâfidir sesleri ) . 

Abdülhak B. (Erzincan ) — Efendim, kıraat 
ve izah buyurulan hususat çok güzel sistematik 
aledderecat bir şeydir. Fakat yapılan muamelâ
tın okunduğu gibi bu şekilde dürüst olmadığına 
dair mesmuat mevcuttur. Deniyor ki, barem mu
cibince dereceleri tevzi için teşekkül eden heye
tin hepsi birinci derece olmuştur. Oraya girmi-
yenler ikinci derece olmuştur. 

Ahmet thsan B. ( Ordu ) — Tabiî bir şey! 
Abdülhak B. (Devamla ) — Bu bir. İkincisi 

tabir mazur görülsün, formül mü evvel yapılır 
sonra tatbik edilir. Yoksa tatbikattan sonra mt 
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formül yapılır? Deniliyor ki tatbikat yapılmış va
ziyet kendilerine göre ölçüldükten sonra formül 
yapılmıştır. Bu noktai nazarı, tabiî zati âlilerine 
tevcih etmekten maksadım madem ki zati alinizin 
imzayi âlilerile tasdik ediliyor, bunların esasına-
da tatbikattan evvel zati âlilerinin muttali olarak 
imza etmeniz lâzımdır. Bu hususata ne dereceye 
kadar riayet edilmiştir, darülmesaideki vaziyet 
kıdem vaziyetleri, nazarı dikkate alınmış mıdır 
alınmamış mıdır? Biz bunları düşünmek mecbu
riyetindeyiz. Düşünmediğimiz takdirde onlar da 
dersini düşünmez. Dişarıdaki işlerle meşgul olur. 
Mademki ilmü irfan müessesesinde bu zevatı tes-
bit etmek, yetiştirmek istiyoruz, onların kafala
rını oraya raptetmek lâzımdır, maksadım şudur ki 
eğer böyle yanlış bir vaziyet varsa, yanlışın ne
resinden dönülürse kârdır. Tashih ederiz. Adalet 
te yerini bulur. 

Şimdi Beyefendiden bir sualim daha var. 
Reis — Efendim, siz sualinizi sordunuz, izahat 

verdiniz. Müsaade edin de cevap versinler. 
Maarif vekili Esat B. — Abdülhak Bey arka

daşımızın buyurdukları nokta tabiatile müderris
lerin hiç bir düşünceyi kendilerine mal etmeden 
vazifelerine sarılmalarını temin için bir tedbirdir 
ve doğrudur. Fakat evvelce izah ettiğim veçhile* 
yapılan muamele de tamamile kanunidir. Kanuni-
yet şudur ki, bu bütçe Darülfünuna tevdi edildiği 
zaman her fakülte toplanmış, kendi müderrisleri
nin derecelerini tayin için tuttuğu mikyas
ları tesbit etmiş ve ona göre kendi 
aralarında anlaşmışlar, derecelerine göre taksim 
etmişler; netice Divana gelmiş; Divan bunu tet
kik ve kalbul etmiş vekâlete göndermişti. Eğer şu 
ve bu nıütaleaya istinaden bazı yanlışlıklar oldu
ğunu, kadrolar bize gelmeden evvel tesbit etmiş 
olsalardı; biz ta'biatile arar sorardık. Yalnız bize 
gelen istidalar şu mahiyette idi. Darülfünunda 
barem müzakeresi dolayısile bazı matalipten bah
sediliyordu. Barem müzakeresi bittikten sonra, 
kendileri bize şu muameleyi yaptılar dedikleri za
manda, yapmadan evvel bize böyle bir şey yapaca
ğız diye bir istizanı vaki olmadı ki, sizin tuttuğu
nuz usul yanlıştır, veya doğrudur diyebilelim. Me
selâ fakülte meclisleri kendi müt alçalanın derme-
yan edecekler; biz bu mütaleaya göre tevziat ya
pacağız diye soran olmamıştır. Bütçe kanununun 
verdiği salâhiyete göre kendi kendilerine kıstas 
bularak tevziat yapmışlar, Divana göndermişler. 
Burada kendilerinin de üç kişiden mürekkep mu
rahhasları mevcut bulunduğu halde tetkik olun
muş : Buna rağmen bu gün yapılmış bir haksızlık 
varsa ta'biatile müracaat ederler, şikâyet ederler, 
onu kanun dahilinde takip eder ararız efendim. 
(Kâfi sesleri). 

Daha emrettiğiniz şeyler vardır. Nasıl arzu 
ederseniz. 

Reis — Müzakerenin kifayeti hakkında takrir 
vardır efendim. Evvelâ... 

Refik Şevket B. (Manisa) — Sorulan suallere 

vekili aidi cevap verirken müzakere kâfidir diye..; 
Reis — Müsaade buyurun efendim, vazifeme 

müdahale etmeyin. Devam buyurun Vekil Beye
fendi ! 

Maarif vekili Esat B. (Devamla) — Dişçi mek-
\eb\ talebesi hakkında Refik Şevket Beyefendinin 
işitilen şikâyetler üzerine sualleri vardır efendim. 
Hüsnü Bey arkadaşımız ve Bursa mebusu Dr. Re
fik Bey arkadaşımız bendenize de bildirmişlerdir* 
Dişçi ve Eczacı mektebi talebesi haftada böyle iki 
gün Haydarpaşada tıp fakültesine devam ederek-
ten derse tâbi tuttuklarını söylediler. Bendeniz de 
bu müracaat üzerine tahkik ettim, yazdım ve Tıp 
fakültesi reisi buraya geldiği zaman bizzat kendisin
den de tahkikatta bulundum. Verilen cevap şudur: 
Dişçi ve Eczacı mekteibi yeni laboratuarlarında 
mikroskop ve da'ha bazı alâtü edevatın noksan ol
ması ve bunun itmam edilmesi için lâzım olan mas
rafı bulmak kabil olmadığı düşünülerek Tıp fa
kültesindeki laboratuarlarda bu alâtın bulunması 
dolayısile bunlardan istifade etmek ve amelî bir 
surtte ders görebilmek için gittiklerini sövlediler. 
Refik Şevket Bey arkadaşımız gibi ben dahi bir 
takım sırf nazarî derslerden bahsedildiğini de işit-
miştim. Bunun üzerine tekrar Tıp fakültesi reisin
den maada Darülfünundan sordum. Aldığım tez
kere de diğerlerini teyit etmiştir. İki ifade biri bi
rini teyit edince bendenize de kanaat geldi. Bu 
mesele üzerine bendeniz bunların mehmaemken 
tedarikini ve bu noksanların bir an evvel ikmalini 
rica ettim. Filvaki Tıp fakültesi İstanbul cihetin
de değildir. Kar ve kışta gidip gelmekte müşkülât 
çekilmektedir. Fakültenin zaten Istanlbula nakli 
tasavvuru vardır. Fakat fakültenin Haydarpaşadan 
gelmesi bir çok masrafı mucip olacağı gibi orada 
kalacak bina da düşünülecek bir meseledir. 

Aziz Samih B. (Erzurum) — Lâyipziğ darül
fünunu ile talebe mübadele, edilmiş, bir tane bura
ya gelmiş, bir tane de buradan oraya gitmiş. 

Buradaki tahsil eden talebenin parasını biz ve
riyorsak bizim orada tahsil eden talebenin parasını 
da mı biz veriyoruz, veriyorsak niçin veriyoruz? 

Maarif vekili Esat B. (Bursa) — Bizim Lâyip-
zigte bulunan talebenin parasını alman Darülfü
nunu, burada bulunan alman talebenin parasını 
da biz veriyoruz. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) —Gelmezse o paralar 
ne olacaktır? 

Maarif vekili Esat B. (Bursa) — Gelmezse o 
paralar tamamile Hazineye kalacaktır. Bu tah
sisatla bir talebe daha göndermek imkânı da var
dır. Refik Şevket Beyefendi esaslı bir meseleyi 
daha sual buyurdular. Profesörlerile beraber Av
rupa darülfünun talebelerinin buraya yaptıkları 
seyahatler gibi, bizim de profesörlerile beraber 
talebemizin ecnebi memleketlere seyahat edip et
mediklerini sordular. Evvelki sene Bulgarista-
na ve 'Romanyaya, geçen sene de Yunanistana ve 
ve Mısıra kendi profesörleri refakatinde talebemiz 
gitmiştir. Ondan başka talebe fırsat buldukça 
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kendi memleketimiz dahilinde sayahat yapmakta-j 
dır. Meselâ bu bayram tatilinde profesörlerile j 
beraber Dişçi, eczacı fakültesi talebeleri buraya 
gelmiş ve sonra Bursaya gitmiştir. Edebiyat fa
kültesinden de Adan aya gitmişlerdir. Bundan 
başka vekâletimizin bir fikri daha vardır. Anado-
lımım muhtelif yerlerinde arkeoloji tetkikatı ta-
harriyatı yapılıyor. Müsait zaman ve imkân bu
lursak tarih muallimlerde birlikte bu gibi tale
bemizi Truvaya, Bergamaya, Boğaz köyünde, Ali-
şara, Gazi Antobe, Kırşehrine göndererek istifa
de ettirmek isteriz. 

Mustafa B. (Tokat) — Tokattan bahsetmiyor
sunuz. 

Maarif vekili Esat B. — Eğer Tokatta da ta-
harriyat varsa oraya da göndermek isteriz. 

Ahmet İhsan Beyefendi arkadaşımızın da bir 
tavsiyeleri var. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Istağfurullah, istir
ham ettim. 

Maarif vekili Esat B. — Eskidenberi Darülfü
nunumuza hizmet etmiş, bir çok doktorlar yetiş
tirmiş olan Besim Ömer Paşa gibi profesörlerin 
son zamandaki hayatlarında mümkün mertebe ter
fihlerine yardım edecek bazı çarelerin teminini 
istediler. Tabiî bu gibi zevata fahrî müderris
likler vermek, kendilerine cüzî dahi olsa bir üc
retle kürsü tahsis etmek, istedikleri zamanda 
gelip orada serbestçe tedrisatta bulunmalarına ze
min hazırlamak bizim de tasvip edegehnekte oldu
ğumuz bir keyfiyettir. Yalnız şunu arzedeyim ki 
Besim Ömer Paşanın tekaütlüğü refedilmiştir. 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — Askerî tekaütlüğü 
yapılmıştır. 

Maarif vekili Esat B. — Kendileri 65 yaşını 
doldurduktan sonra Darülfünundan tekaüt edi
lecekler meyanma dahil değildir. 

Muhittin Pş. (Kars) — Profesörlerile seyahate 
çıkan talebenin sureti seyahatlerinin çok ziyade 
ehemmiyetli olduğu ve yabancı memleketlerde se
yahatin şeraiti matlupe dahilinde olmadığı takdir
de aksi tesiri bulunduğu noktasına nazarı dikkati
nizi eelbederim. 

Maarif vekili Esat B. — Peki, onu da nazarı 
dikkate alacağız efendim. 

Reis — Bu hususta başka sual soracak var mı 
efendim? (Hayır sesleri). Kifayeti müzakere takri
rini reye koyacağım. Müzakerenin kifayetini ka
bul edenler . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler .. . Kaimi 
etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

istanbul Darülfünununun İ932 malî senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — İstanbul Darülfünunu ve müte
şekkil bulunduğu fakültelerin 1932 malî senesi ma
sarifi için merbut (A) işaretli cetvelde gösterildi-' 
ği üzere 929 276 lira tahsisat verilmiştir. ' 

A - CETVELİ 
F. 

1 
Reis 

F. 
2 
Reis 

F. 
3 

Reis 
F. 
4 
Reis 

F. 
5 

Darülfünun emini tahsisatı 
— Kabul edildi. 

Talim heyeti maaşları 
— Kabul edildi. 

Memur maaşları 
— Kabul edildi. 

Müstahdemler ücreti 
— Kabul edildi. 

Ecnebi mütehassıslar ücreti ve 

Lira 
2 400 

Lira 
450 850 

Lira 
54 876 

Lira 
95 352 

Lira 

Reis 

harcırahlarile bunların müter
cimleri ücretleri 

- Kabul edildi. 
F . 

6 Ecnebi memleketlerde tahsil 
edecek Türk ve burada tahsil 
edecek ecnebi talebenin mas

rafı 
Reis — Kabul edildi. 

F. 
7 Uazi Mustafa Kemal mükâfatı 
Reis — Kabul edildi. 

F. 
8 Darülfünun merkez masrafları 

Reis — Kabul edildi. 
F. 
9 Fakülteler reis ve umumî kâtip

leri, dişçi ve eczacı mektebi mü
dür tahsisatı 

Reis — Kabul edildi. 
F. 
10 Tıp fakültesi masrafları 

Reis — Kabul edildi. 
F. 
11 Eczacı ve dişçi mektepleri bü

tün masrafları 
Reis — Kabul edildi. 

F. 
12 Hukuk fakültesi bütün masrafları 

Reis — Kabul edildi. 
F: 
13 Edebiyat fakültesi bütün masrafları 

Reis — Kabul edildi. 
F. 
14 Fen fakültesi bütün masrafı 

Reis — Kabul edildi. 
F. 
15 İlahiyat fakültesi bütün masrafları 

Reis — Kabul edildi. 
F. 
16 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Reis — Kabul edildi. 
F. 
17 Geçen sene düyunu 

Reis — Kabul edildi. 

53 500 

Lira 

4 000 

Lira 
J 500 

Lira 
42 600 

Lira 

8 880 

Lira 
151 500 

Lira 

7 000 

Lira 
8 000 

Lira 
6 500 

Lira 
20 520 

Lira 
600 

Lira 
2 000 

Lira 
368 
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p. Lira 
18 Eski seneler düyunu 600 

Reis — Kabul edildi. 
F. Lira 
19 1683 numaralı tekaüt kanunu

nun tatbiki masrafları 16 925 
Reis — Kabul edildi. 

F. Lira 
20 1715 numaralı kanunun 8 inci 

maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 

karşılığı 1 575 
Reis — Kabul edildi. 

( 1 inci madde tekrar okundu ) 
Reis — Birinci maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edildi. 
MADDE 2 — istanbul Darülfünunu ve müte

şekkil bulunduğu fakültelerin 1932 malî senesi ma
sarifine karşılık olan varidat merbut (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 929 276 lira tahmin 
edilmiştir. 

B - CETVELİ 
F. Lira 

1 Darülfünun varidatı 833 605 
Reis — Kabul edildi. 

F . Lira 
2 Tıp fakültesi varidatı 13 500 

Reis — Kabul edildi. 
F. Lira 
3 Hukuk fakültesi varidatı 48 860 

Reis — Kabul edildi. 
F. Lira 
4 Edebiyat fakültesi varidatı 5 300 

Reis — Kabul edildi. 
F- Lira 

5 İlahiyat fakültesi varidatı 200 

MADDE 4 —~ Fakültelerde talebeden alınan 
tedris, şehadetname ve kayit suretleri harçlarile 
laboratuarlar ve hastanelerden alınacak tahsil ve 
yatak ücretleri, ecza ve filim bedelleri miktarı ve 
sureti cibayeti fakülteler meclisince ve Darülfü
nun divanınca verilecek karar ile tayin ve tesbit 
olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — istanbul Darülfünunu ve müte
şekkil bulunduğu fakültelerin baremsiz memurla-
rile ücretli memur ve müstahdemleri kadrosu 
merbut (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Reis — Kabul edildi. 
F. 

6 
] 

F. 

Fen fakültesi varidatı 
Reis — Kabul edildi. 

Lira 
8 040 

Lira 
4 055 

Lira 
5 000 

Kabul 

7 Eczacı ve dişçi mektepleri varidatı 
Reis — Kabul edildi. 

F. 
8 Serbest dersler 
Reis — Kabul edildi. 
( ikinci madde tekrar okundu). 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler 

edilmiştir. 
MADDE 3 — istanbul Darülfünununun şah

siyeti hühmiyesi hakkındaki kanunun üçüncü 
maddesinde yazılı varidatın 1932 malî senesi zar
fında dahi tahsiline devam olunur. Ancak mez
kûr maddenin 5 numaralı fıkrasında yazılı vekâ
letnamelerden alınacak mektebi hukuk ianesi 
mezkûr malî sene zarfında 60 kuruş olarak tahsil 
olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

C - CETVELİ 

Baremsiz memurlar 

Memuriyetin nevi Adet 

Darülfünun kalorifer memuru 1 
Elektrik memuru 1 
Matbaa memuru 1 
Tıp fakültesi kalorifer memuru 1 
Fen fakültesi makinisti 1 

Ücret kısmı 

Nevi memuriyet 

Darülfünun emini tahsisatı 

Müstahdemini müteferrika 
Tamir memuru 
Marangoz 
Meydancı, odacı, gece bekçisi, bahçı
van, kapıcı, daktilolar ve saire [1] 
Tıp fakültesi tahsisatı 
Kâtibi umumî tahsisatı 
Teşrih prosektörü 
Dahilî müdavim 
Elektrik mütehassısı 
Teşrih yardımcısı 
Meydancı, odacı, kapıcı, gece bekçisi, 
bahçıvan, daktilolar, hasta bakıcı, ah-
çı ve saire [1] 
Eczacı ve dişçi mektepleri müdürü 
tahsisatı 
Eczacı ve dişçi mektepleri meydancı, 
odacı, kapıcı, gece bekçisi ve saire [1] 
Hukuk fakültesi reisi tahsisatı 
Hukuk fakültesi kâtibi umumisi tah
sisatı 
Edebiyat fakültesi reisi tahsisatı 
ilahiyat fakültesi reisi tahsisatı 
Fen fakültesi reisi tahsisatı 

^ ı y 

Maaşı 
aslî Baliği 

17 
20 
15 
15 
15 

54 
60 
50 
50 
50 

Şehrî 
Adet Lira 

1 200 

1 
1 
81 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

50 
45 

2262 
100 
70 
100 
40 
100 
18 

191 4459 

100 

18 
1 

1 
1 
1 
1 

550 
100 

70 
100 
100 
100 

fi 1 Beherine verilecek şehri ücret 45 lirayı te
cavüz etmemek üzre adet ve tahsisatın tayini Da
rülfünun emanetine aittir. 
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Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Efendim, cetvelde iki tashih var. 
Müstahdemini müteferrika kısmında meydancı, 
odacı ve saire 81 denilmiştir. 84 olacaktır. Yekûn 
de 2532 olacaktır. 

Sonra, daha aşağıda 18 odacı ve saire vardır. 
Bıı, 20 olacak. Yekûn da 620 olacak. 

Reis — Cetveldeki bu tashih ile maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kaibnl edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 1931 senesinde mevkuf tutulmuş 
olan muhtelif fakültelere aiıt müderris muavinlik
lerinden aşağıdaki cetvelde adet ve dereceleri gös
terilenlere 1932 malî senesi zarfında müderris mu
avini tayin edilebilir. 

Maaşları müderris muavinlikleri tahsisatından 
verilmek üzere bu cetvelde gösterilen Fen fakültesi 
müderris muavinleri yerine asgarî asistan maaşı 
ve asistan sıfatı ile iki asistan istihdam edilebilir. 

CETVEL 

Fakülte ismi Adet Derece 

5 
2 
2 
2 
1 
k abul 

8 
8 
8 
7 
8 

eden 

1931 

Tıp fakültesi 
Hukuk fakültesi 
Fen fakültesi 
Edebiyat fakültesi 

» » 
Reis — Maddeyi cetvelle birlikte 

ler . . . Etmiyenler . . . Kaıbul olunmuştur. 
MADDE 7 — İstanbul darülfünununun 

malî senesi bütçe kanununun 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 
13 üncü maddeleri hükümleri 1932 malî senesi zar
fında dailıi caridir. 

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

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

2 — İstatistik umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 230 liralık münakale yapılması hakkında 
J/366 ve Maliı/e vekâleti 1931 senesi bütçesine 
793 (',00 lir edik munzam ve fevkalâde tahsisat konul
ması hakkında 1/368 numaralı kanun lâyihalarile 
961 numaralı kanuna merbut efrat cetvelinin 32 in
ci sıra numeırusındııki künyenin tashihine dair 3/172 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni 
mazbatası [1] 

tur. 
[1] 185 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçilmiştir. 

1931 malî senesi bütçesine munzam ve fevkalâde 
tahsisat konulmasına ve münakale yapılmasına 
ve 961 numaralı kanuna merbut cetvelde tas-

hihat icrasına dair kanun 
MADDE 1 — 1931 malî senesi Maliye vekâleti 

bütçesinin 190 inci faslının 1 inci faiz ve aciyo 
maddesine 723 000 liralık tahsisatı munzamına ve 
bu fasılda ( Hariciye vekâletinin 1930 senesinde 
tahakkuk eden faiz borçlan ) namile yeniden açı
lan dördüncü maddeye de 70 000 liralık tahsisatı 
fevkalâde verilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — 1931 malî senesi İstatistik umum 
müdürlüğü bütçesinin 121 inci faslının 1 inci ma
aş faslından 30 ve 126 inci müteferrika faslından 
200 lira tenzil edilerek 30 lirasının 123 üncü mu
vakkat tazminat faslına ve 200 lirası da 125 in
ci faslın 1 inci tenvir maddesine nakledilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — 961 mum aralı kanuna merbut 11 
inci efrat mükâfatı naktiye defterinin 25 sim nu
marasında bulunan künye « alay 24 tabur .1 bölük 
3 efradından Sabanca tim Senaiye karyesinden 
Haııta oğullarından 1311 doğumlu Hasatıoğlu Me
me! » suretinde tashih edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esamile re
yinize arzediyorum. 

3 — Takas komisyonu teşkili'hakkında 1/280 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası [1 ] 

Reis — Kanunun 2 nci müzakeresidir. 

Takas komisyonu teşkili hakkında kanun 

MADDE 1 — Bedeli Devlet bütçesile hususî, 
mülhak bütçelerden, belediye ve amme müessese
leri (Darülfünun gibi) ile menafii umuıııiyeye ha
dim müesseseler (Hilâliahmer, Himayei etfal 
gibi ) bütçelerinden veya imtiyazlı müessese ve 

[Ij Birinci müzakeresi (50) inci inikattadır. 
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şirketler tarafından ödenmek suretile ecnebi mem
leketlerden ithal edilecek eşyanın satın alınmasına 
ait talep ve teklifleri toplamak ve icabında, muba
yaadan mütevellit her türlü mesuliyet bütçesinden 
tediyat yapan daireye ait olmak şartile, îcra Ve
killeri Heyeti kararile takasa tâbi tutmak ve îcra 
Vekilleri Heyetince bu işlerle alâkasından dolayı 
tensip olunacak diğer hususlarla iştigal etmek üzere 
« Takas komisyonu » namile İktisat vekâletine 
merbut bir komisyon teşkil olunmuştur. Ancak 
hususî ticaret mecburî takasa tâbi tutulmaz. 

Reis — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Komisyon bir umumî kâtip ile 
Dahiliye, Maliye, Gümrük ve inhisarlar, Nafıa, 
İktisat, Ziraat, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
letlerinin (A) serisinde bulunan memurlarile Millî 
Müdafaa vekâleti tarafından teklif olunacak ze
vat arasından İcra Vekilleri Heyeti kararile 
tayin olunacak birer azadan ve merkezleri Ankara-
da bulunan millî bankalarca müntahap birer mü
messilden terekküp eder. 

Komisyonda temsil edilmiyen idare ve müesse
selere ait işlerin müzakeresinde bu idare ve müesse
selerden mümessil dahi davet olunur. 

Komisyon muamelâtı umumî kâtiplik tarafın
dan tedvir edilir. Komisyon azasına komisyondaki 
mesaileri dolayısile hakkı huzur veya ücret veril
mez. 

Reis — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Umumî kâtiplik kadrosu merıbut 
cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen me
murlardan ibaret olup bunlar maaşatm tevhit ve 
teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun ikinci 
maddesine merbut cetvelin İktisat vekâleti kısmına 
ilâve edilmiştir. 

Derece 

[ CETVEL ] 

Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Takas komisyonu umumî 
kâtipliği: 

2 Umumî kâtip 
Umumî kâtip muavini 

1 125 
1 80 

9 Büro şefi 1 40 
11 Mümeyyiz 1 30 
14 Kâtip 1 20 

Reis — Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Katbul edilmiştir. 

MADDE 4 — Umumî kâtip İktisat vekilinin 
inhası ve İcra Vekilleri Heyeti kararile, 

Umumî kâtip muavini İktisat vekilinin arzı üze
rine Reisicumhur kararnamesile, 

Diğer memurlar umumî kâtibin arzı üzerine İk
tisat vekili tarafından tayin olunur. 

Reis — Maddeyi aynen reyinize arzediyorunı: 
Ka/bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Umumî kâtiplik müstesna olmak 
üzere 3 üncü maddede gösterilen kadrodaki vazi
felere bunların maaş hasıllarını geçmemek şartile 
ücretli memur da tayin olunabilir. 

Reis — Tadilname yoktur. Maddeyi kaibul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Ka'bııl edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi ka'bul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kaibul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esamile re
yinize arzediyorunı. 

Evvelki kanuna rey vermiyen varsa reylerini 
versin. 

Âra istiihsali muamelesi bitmiştir. 

4 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna merbut 2 numaralı 
cetvelin tadiline dair 1/264 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası fi] 

Reis — İkinci müzekeresidir, efendim. 

Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 nu
maralı kanuna merbut cetvelde tadilât icrasına 

dair kanun 

MADDE 1 — Maaşatm tevhit ve teadülü hak
kındaki 1452 numaralı kanunun ikinci maddesine 
merbut cetvelin iktisat vekâleti kısmında bulunan 
(Mukavelâtı ticariye tetkik dairesi ) kadrosu ye
rine merbut cetvelde gösterilen kadro ikame edil
miştir. 

Derece 

( CETVEL ) 

Memuriyetin nevi 

Beynelmilel ticaret ve iktisat 
mukavelelerini tetkik müdür-

Adet Maaş 

5 Müdür 1 80 
9 Müdür muavini 2 40 

11 Mümeyyiz 1 30 
14 Kâtip 1 20 
15 » 1 17,5 

Reis — Tadilname yoktur, efendim. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mukavelâtı ticariye tetkik daire* 
si hakkındaki 15 şubat 1926 tarih ve 742 numa
ralı kanun mülgadır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 50 nci inikattadır. 
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MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu-j 

teberdir. I 
Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. I 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

5 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 111 inci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/329 numaralı 
kanun lâyihası ve Milli Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları [1] 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 
111 inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

kanun 
Reis — Kanunun ikinci müzakeresidir. 
MADDE 1 — 21 haziran 1927 tarih ve 111.1 

numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 111 in
ci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir : 

« Bunlardan talim müddeti zarfında hasta 
olanların ilâçları ve hastanede yatanların iaşeleri 
meccaııen ve beddeleri kendi taraflarından tesviye 
edilmek şartile bu gibilerin ilbas ve iaşeleri kıtasınea 
temin olunur.». 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya) — 
Efendim, bu lâyihada bedeli naktî verenler hak
kında mevcut olan hükümler meyanında bir de 
bedelleri kendi taraflarından verilmek üzere kıta-
1 arınca ilbas ve iaşe edilirler kaydi vardır. Bu kay
di imal etmek iyin bir taraftan Millî Müdafaa ve
kâleti masraf bütçesine bir masraf ilâve etmek, 
diğer taraftan da bunlardan alınacak bedeller mu
kabilinde varidat bütçesinde bir fasıl veya madde 
açmak lâzımgeliyordu. Bu sene malâmu âliniz be
deli naktî miktarı tadil edilmiş olduğundan bedeli 
naktî verecek efradın miktarı hakkında en küçük 
bir tahminde bulunmağa imkân yoktur. Bu nok-
tai nazardan hem bütçelere konulacak masraf ve 
varidatı mevcut emarelere ve tahminlere göre ko-) 
yabilmek ve Millî Müdafaa vekâletini müşkülât 
karşısında bırakmamak için, hem de bedeli naktî 
verenleri behemehal, siz kıtalannızca ilbas ve iaşe 
edileceksiniz gibi bir mecburyot karşısında bırak
mamak için bunu arzu edenlere hasretmek maksa-
dilc iaşe edilebilir, ilbas edilebilir tarzında madde
nin tadilini daha muvafık bulduk. Bu itibarla 
maddenin yeni şeklini arzediyoruz. Kabulünü rica 
ediyoruz. 

Reis — Birinci madde hakkında encümenin 
verdiği tadilname okunacaktır. j 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun! 
111 inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 21 haziran 1927 tarih ve 1111 

[i] Birinci müzakeresi 50 nci inikattadır. I 

; numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 111 
I inci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Bunlardan talim müddeti zarfında hastalanan
ların ilâçları ve hastanede yatanların iaşeleri mec-
canen temin olunur. Bu efrattan talip olanların 
bedelleri kendi taraflarından tesviye edilmek su-
retile ilbas ve iaşeleri kıtalarmca temin olunabilir. 

Reis — Reye arzediyorum, kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umupmiyesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

6 — icra ve iflâs kanununun tadiline dair 1/28 
I numaralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni maz
batası 

Reis — Efendim, bunun sak günü yapılacak 
müstakil bir içtimada müzakeresi takarrür et
miştir. Bunun salı günü müstakil bir içtima ya
parak müzakeresini reyinize arzedeceğim. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

t * 
7 — Türkiye Cümhuriyelile Amerika mütte-

Uıit Devletleri arasında aktedilen ikamet mukavele-
\ namesinin tasdiki hakkında 1/204 numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı <? 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Evvelce müstaceldi müzakeresi kabul edilmiş ka
nun vardır. 

Reis — Müstaceldi müzakeresinin kabulü bir 
defa müzakere edilmesi demek değildir. 

Efendim, Amerika Hükûınetile münakit muka
velenameye müteallik bu lâyiha "hakkında söz isti
yen var mı? 

Sırn B. (Kocaeli) — Münkariz Osmanlı İmpa
ratorluğunu teşkil eden milletler arasına karışmış 
biz Türkler hiç bir zaman o vakitki Hükümetin ec
nebi Devletlerle yaptığı mukavele ve muahedeler 
arasında kendimize şeref ve iftihar verecek hiç bir 
kay.it görmemekte idik. Çünkü bizzat İmparator
luk, muasır Hükümetler arasında şayanı ihtiram 
bir mevkide değildi. Kendi olmajanca elbette onu 

i teşkil eden milletlere de iftihar bahşedecek bir 
I tedbir ittihaz edemezdi. O vakit ecnebiler bu mem-
I lekette hiç ıbir kaydi kanuniye tâbi olmaksızın 
kendi memleketlerinde yaşar gibi yaşarlardı, tica-

[11 175 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
I buttur. 
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rot ederlerdi, ticaret vergisi vermezlerdi. Oturur
lardı, imrarı vaktederlerdi. Fakat; kendilerini bu 
Hükümetin fevkinde addederlerdi ve hiç bir zammı 
bu memlekete kendilerini bağlı bilmezlerdi. İm
paratorluğun inhilâli üzerine meydana çıkan ve mev
cudiyetini .silâh kuvvetiİe hasımlarına tanıttıran 
Türk milleti ilk dci'a olarak yalnız istiklâlini te
min etmek için ne yapmak lâzımgeldiğini düşün
dü. Fakat bunu, yalnız kendisinin düşünmesi kâfi 
değildir. Bu arzusunu 'muhataplarına kaimi ettir
mek lâzııngeliyordu. Halbuki onlar Türkün kendisi
ne tahsis etmek istediği mevkii kendileri bizzat 
zararlı görüyor ve kolay kolay kabul etmiyorlardı. 

Onlarla bir musaraa geçirmek lâ/imgeliyordu. 
İşte o musaraaya Lozan saıhne olmuştur. 

Reis — Lâyihaya reylerini vermiyenler lütfen 
istimal buyursunlar. Rey toplama muamelesi bit
miştir efendim. 

S i m B. ( Devamla ) — Lozanda kılıncına da
yanarak hakkını istiyen ve karşısındaki adamlara 
da bu hakkını tanıttıran Türk milleti bir çok mü
nakaşalardan sonra, münakaşasında bulunduğu, 
mücadelesinde bulunduğu hakkı, heyetlere ve hü
kümetlere kabul ettirdi, arzusunu tasdik ettirdi. 
İşte bu andan itibaren Türkiye Hükümeti asrî 
devletlerin hukukuna malik olmuş ve hukuku dü
vel kaidelerine tevfikan diğer Devletlerle taahhü-
data girişmek hakkını ahzetmiştir. Lozanda mu
arızlarımızla yaptığımız her münakaşa ve onlara 
teklif ettiğimiz her kay itle onlara anlatmış ol
duk ki, yeni Türkiye Cumhuriyeti hiç, bir zaman 
eski Osmanlı imparatorluğu gibi zevki siyasiden 
mahrum bir teşekkül değildir. Bizim bu yüksek 
zevkimizi, bu yüksek medenî düşüncemizi karşı
mızda bulunan muarızlarımızdan kadirşinas olan
lar ayni zamanda bizi takdirle karşılamakta idiler. 

işte karşımızda muarız olmakla beraber, fazi
letleri itibarile bizim ihrazına çalıştığımız mevkii 
ihtiramı çok görmiyerek münakaşamızı tebcil ile 
karşılıyan milletlerden birisi de Amerikalılardır. 
Amerika Cumhuriyetinin tarihte doğuşu aynen 
Türkiye Cumhuriyetinin doğuşuna müşabih ol
duğu için bu müşabehet, hakkımızda teveccühkâr 
bulunmalarına sebep oluyor. Çünkü tarihte ilk 
defa olarak müstevlilere karşı benliğini müdafaa 
eden Amerikalılar olmuştur. Halâsını ve istik
lâlini temin için yapılan fedakârlıkların kıymetini 
bilen bir millet kendi isrinde kendisinden sonra 
yürüyen milletleri takdir ve teşvikkâr hareketle
rde ileriye doğru sevketmiştir. Binaenaleyh en 
evvel kendi tarihlerine sadık kalan Amerikalılar 
bizi de takdir etmişlerdir. Amerikalıları kendi 
istiklâllerine, milli emellerine kavuşturan bir 
Vaşington çıkmıştır. Türkleri de millî gayeleri
ne ulaştıran bir Mustafa Kemal çıkmıştır. Bu va
ziyet daha ziyade iki milleti tekarrübe sevket
miştir. Onun içindir ki her ne vakit Türkiyeden, 
Amerika Cumhuriyetlerinden, ve Amerikayı idare 
eden zevattan bahsettiğimiz zaman kalplerimiz
de eyi heyecanlar husule geliyor. Kendilerile 

Hükümetimiz arasında yapılan mukavelenameyi 
tasdik için sevkedilen lâyihayi memnuniyetle 
karşılar ve bu vesile ile Amerikalıları hürmetle 
selâmlarım; (Alkışlar). 

Naci Pş. ( Cebelibereket ) — Efendim, müsa^ 
ade buyurursanız, pek uzun olmamak şartile bir 
noktaya lütfen enzannızı celbetmek isterim. 

Sırrı Beyefendi, biaim istiklâlimizin ve cumhu
riyetimizin Amerika istiklâli ve cümhuriyetile tak
riben ayni şekilde doğmuş olduğunu irat buyurdu
lar. Bu noktayı müsaadei âlilerle kabul etmiyo
rum. 

Amerika müstemleke idi; ta Vaşington zuhur 
edineiye kadar, istiklâli siyasisini temin edinciye 
kadar, istiklâl yüzü görmemişti. Biz öyle değildik. 
Bunu böyle demekten maksadım, Osmanlı impara
torluğunun siyasetini müdafaa etmek değildir. 
Osmanlı imparatorluğunun son asrın nısfı ahirin-
deki ve hatta biraz daha evvelki siyasetini ve tarzı 
idaresini müdafaa edebilmeğe, bizler için ve her 
sahibi insaf ve izan için imkân yoktur. Bununla 
beraber kendi benliğimizi ve kendi varlığımızı da 
şüpheye düşürecek tarzda sözlere ve fikirlere ken
dimizi kaptırmamız hiç. bir zaman caiz değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Osmanlı imparatorluğu 
dahi hür idi ve istiklâle malik idi. Fakat istiklâ
lini hüsnü idare edemediğinden onu son asrın nısfı 
ahirinde kaybetmiştir. Millet te onunla beraber 
mi idi 1 Hayır, milletin bütün varlığı; şuurlu kıs
mı şuuru ile, hâl ve vaziyet icabı şuura malik olmı-
yanlar hislerile bu idare ile beraber olmadıkları
nı gösterecek mahiyette idi. Osmanlı imparator
luğunun 1918 den başlıyarak 1922 ye kadar devam 
eden büyük felâketini gayet ulvî bir surette ber
taraf etmeğe çalışan ve bu çalışmada millete reh
berlik eden ulvî insanın etrafında toplanıp her 
türlü fedakârlığı yapmağa katlanmak bütün mil
leti beraberliğe sevketmiştir. Bu noktadan Ame
rika ile mukayesemiz kıyas maalfariıktir. Onun 
için Sırrı Beyefendi mazur görürler ve bu mülâ
hazatımı kabul buyursunlar. 

Bu münasebetle bir şey daha arzetmeme mü
saadenizi rica edeceğim. Halimce biraz gazete 
kitap okurum güya. Son zamanlarda; Millî ta
sarruf ve iktisat cemiyetimiz münasebet ile ve 
milletimizi millî iktisadiyata sevketmek maksa-
dile, yazılmış olan bazı makalelerde ve hatta bazı 
kitaplarda artık müstemleke iktisadiyatından çı
kıyoruz ve millî iktisat sahasına giriyoruz gibi 
tabirler vardır. Muhterem efendiler müstemleke 
iktisadiyatı bizim memleketimizde hiç bir vakit 
kabul edilmiş değildir. Bendeniz 1908 den evvelki 
senelerde ve ondan sonraki senelerde kendimi 
bilerek yaşamaktayım. Yani bu tabirden mura
dım yaşlı bir insan olarak yaşamaktayım. Mak
sadım bilgi değildir. Maatteessüf bendeniz fazla 
bilgi sahibi değilim. Yalnız dikkatim ve şuurum 
vardı. Dikkat ederim o zaman dahi müstemleke 
iktisadiyatı yoktu. Efendiler, milletimiz hakkın
da bu tabiri kullanmak ve iktisadiyatımız hakkın-
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da hatta 1908 den yani 1324 meşrutiyetinden ev
velki iktisadiyatımız hakkındaki bu tabiri kul
lanmak kendimize zulüm etmek demektir. Böyle 
bir şey yoktu. Gerçi vaktile ihsan edilmiş olan 
kapitülâsyonlar; bilâhara muahede halini almıştı 
ve bu şerait dahilinde bazı ağyar bize de müstem
leke siyasetini yapmak isterlerdi. Fakat o zama
nın şayanı nıedhü sena olmıyan tarzı idaresi da
hi bu tarza karşı daima direnir ve mecbur olma
dıkça, zarureti katiye olmadıkça kabul etmezdi. 
Binaenaleyh memleketimiz müstemleke iktisadi
yatı yapmamıştır. Bunları arzetmeğe cesaret et
tim. 

Hariciye vekâleti vekili Şükrü Kaya B. (Muğ
la) — Muhterem efendiler, Hükümetin Meclisin 
tasvibi âlisine takdim ettiği vesika, yakın şark ta
rihinde ilk vesikalardan ve mühim vesikalardan 
biridir. Şimdiye kadar münkariz Türk İmparator
luğu Devletin hariçle münasebetini karşılıklı mua
hedelerle değil hir taraflı, kapitülâsyonlarla idare 
ediyordu. Türk milleti şüphesiz Cumhuriyete te-
kaddüm eden senelerin seyyiatmdan mesul değil
dir. Fakat İmparatorluk, bilgisizliği ve aczi yüzün
den bu memleketi Avrupalılar ve Amerikalılar na
zarında dun bir vaziyette bırakmıştır. Bu, bir ha
kikati tarihiyedir. Bu hakikati tarihiyeyi Türk si
yaset idaresinden silen ancak Cumhuriyet olmuş
tur (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bunu her gün ve her yerde görmek bizim için 
bir mefharet ise, gelecek nesiller için büyük bir 
dersi iıbrettir. Amerika milletile, Amerikanın bir
leşik Hükûmetlerile yaptığımız muahede tamamile 
müteka/biliyet esasına müstenittir ve hukuku dü
vel kaidelerinden alınmış esaslara bağlıdır. Bu mu
ahede Amerika milletile ötedenberi aramızda mev
cut olan hüsnü münasebetin inkişafına çok büyük 
yardım edecektir. Amerikalılar Lozan muahedesin
den beri filhakika Türkler lehinde çok güzel hissi
yat -beslemektedirler. Bunları görmekle, okumak
la, işitmekle mütehassis olmamız tabiidir. Hiç şüp
he yoktur ki Türk milleti de Amerikalılara karşı 
ayni hisle mütehassistir. Bu hissin resmî ve gayri 
resmî Amerikalılar tarafından ''bilinmesi şüphesiz 
ayni tahassüsü orada da uyandıracaktır. Tasvibi 
âlinize arzedilen bu muahede bu hissin bir ifadesidir. 
Ayni his orada da tekrar edilmiştir. Maruzatım 
bundan ibarettir. (Alkışlar). 

Reis — Maddelere geçilmesini kaıbul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Ka'bul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile Amerika Müttehit Dev
letleri arasında münakit ikamet mukavelenamesi

nin tasdikına mütedair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Amerika 
Müttehit Devletleri arasında 1931 senesi teşrini 
evvel ayının 28 inci günü Ankarada akit ve imza 
edilen ikamet mukavelenamesi kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

i MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
. teberdir. 
I Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
i edilmiştir. 
j MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
i îera Vekilleri Heyeti memurdur. 
I Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
! edilmiştir. 
I Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini ka-
| bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

8 — İktisadî buhran vergisi kanununa müzey-
yel 1/304 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları fi] 

Reis — Efendim, encümen bunu üç lâyiha ola
rak yapmıştır. Heyeti umumiyeleri hakkında söz 
istiyen var mı? 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, bu 
kürsüde bir kaç defa buhran vergisi denilen ve 
nihayet mecburen içinde bulunduğumuz umumî 
buhranın ilcaatı tahtı tesirinde bazılarına teşmil 
ettiğimiz verginin umuma teşmili yolundaki ce
reyanın bir safhası olmak üzere mevkii müzakere
ye konulan bu kanun üzerinde yaptığım tetkikat, 
bendenizde bazı noktaların tenvir edilmesi ihtiya
cını hâsıl etti. Bir defa Maliye vekili Bey arka
daşımızdan soruyorum. Bu kanunun bize temin 
edebileceği mefruz olan varidatın miktarı nedir 
ve ne olabilir? 

İkincisi; Hükümetin ve Maliye encümeninin 
noktai nazarlarile Bütçe encümeninin noktai na
zarları arasında fark vardır ki bendeniz de Bütçe 
encümeninin fikrini tamauıile tasvip ediyorum. 
Bu farkların husule getireceği menfaat ne dere
ceye kadar halk ve Hazinenin lehine veya aleyhi
nedir? Bu noktai nazardan bu mütaleanııı zikre
dilmesi kabul edeceğimiz kanunun hikmetine ait 
olarak tenevvür noktasından faideli olur. 

Üçüncü nokta \ en mühim bir meseledir, bir 
Devlet efradım teşkil 'eden muhtelif mükellefler 
arasında şimdiye kadar maaşa t erbabından vergi 
alıyorduk. Bu kanunla şekerden, akarattan, mua
mele. yengisinden ayrı, ayrı hisse alıyoruz. Bunlar 
haricinde kalan kısımlar da vardır. Bunların da ver
gi ile mükellef ayetleri hakkında Maliye vekâletinin, 
Hükümetin düşüncesi nedir? Evlâdı vatandan bir 
kısmının mükellefiyeti yanında diğer kısımlarının 
azade kalmaması için ^hususî düşünceleri varsa, 
bunlar için hazırlıkları varsa bizi tenvir ötmeleri lâ
zımdır. Aksi varsa onu da bize bildirmeleri zanne
derim ki kanaatimizin husulüne medar olur. 

Maliye vekili Mnstafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı ) — Mulhterem arkadaşım bu kanundan bek-

[1] 184 numaralı matbua* zaptın sonuna mer
buttur. 
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lediğimiz varidatı sordular. 6 milyon kadar varidat 
bekliyoruz. 400 000 i şekerden, 4 milyonu muamele 
vergisinden 1 600 000 lira kadar da bina vergisin
den bekliyoruz. 

îkinei olarak istizah buyurdukları nokta, va
tandaşların »bir kısmını niçin hariçte bırakıyoruz, 
bundan da hariçte kalanlar var imdir 1 Olduğu hal
de niçin mükellef tutulmamıştır? 

Hariçte kalanlar bizim gördüğümüze göre ka
zanç vergisine tâbi olanlardır. Bunlar üzerinde 
iktisadî buhran vergisi teklif etmedik. Çünkü ka
zanç kanununu teşrinisani iptidasında arzetmiştik. 
Yakında müzakere edilecektir. Orada Heyeti umu
miye veya encümenler kazanç vergisine tâbi olan 
ve bilhassa maiyetlerinde müstahdemler istihdam 
eden eribaibı ticaretin ve sanatın hu buhranı iktisa
dî vergisile de moikeller tutulmasını tensip eder
lerse müzeyyel bir madde ile temini kabildir. Bu
rasını çok mühim görmüştür. Bu gün maiyetinde 
müstahdemler istihdam eden ticaret ve sanayi ev
leri krizden müştekidirler, ve verdikleri beyanna
melerde zarar ettiklerini bildirmektedirler. Oradan 
bizim istifademiz yalnız kendilerinin idamesi ve 
kazanca tâbi olan müstahdemlerinin kendilerine iş
lemesidir. Biz bir şey söylemedik. Heyeti umumiye-
de ve encümenlerde kazanç vergisi tetkik edildiği 
zamanda senbest meslek erbaıbı için ayrı bir buhra
nı iktisadî vergisi tayini lâzmıgelirse o ciheti He
yeti Celilenize bırakmıştık. Kanun eğer bu sene 
çıkmazsa - encümen fazla meşguldür - ve Heyeti 
Celileyi de mütemayil görürsek biz ayrıca orada 
istisna edilmiş gibi görünen senbest meslek enba-
bının, vermekte olduğu kazanç vergisinden ayrıca 
bir nishet dairesinde buhran vergisile mükellef 
kılınması için hemen bir lâyiha takdimine amade
yiz. 

Reis — Başka söz istiyen yok. Maddelere geçil
mesini reyinize arzediyorum. Kahııl edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

14 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı dahilî istih
lâk vergisi kanununun 1 inci maddesinin tadiline 

dair kanun 
MADDE 1 — 14 haziran 1930 tarih ve 1718 nu-

«maralı dahilî istihlâk vergisi kanununun 1 inci 
maddesi aşağıda yazıldığı gihi tadil edilmiştir: 

Dahildeki falbrikalarda istihsal edilen şeker 
;{toz, küp kare) lerden istihsal tarihi ne olursa ol-
rsıın satış vaki oldukça beher kilogram başına sekiz 
Traruş istihlâk vergisi alınır. 

Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
•edenler . . . Etmiyenler . . .Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihin
den muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icrasına 
Maliye vekili memurdur. 

Reis — Kaibul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Müstaceliyet kararı verdiniz efendim. Kanunun 
heyeti umümiyesini tayini esami ile reyinize arzedi
yorum. 

Diğer lâyihaya geçiyoruz. 
21 temmuz 1931 tarih ve 1860 numaralı mua

mele vergisi kanununun 5 inci maddesin
deki vergi nisbetlerinin tadiline 

dair kanun 
MADDE 1 — 21 temmuz 1931 tarih ve 1860 nu

maralı muamele vergisi kanununun 5 inci madde
sinin A ve B fıkralarına göre tahsil edilmekte olan 
verginin nisıbeti yüzde altıdan yüzde ona çıkarıl
mıştır. 

Reis — Birinci madde hakkında mütalea var mi 
efendim ? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihin
den muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icrasına 
Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Bunu da tayini esami ile reyinize arzediyorum. 
Üçüncü lâyihaya geçiyoruz efendim. 
30 teşrinievvel 1931 tarih ve 1890 numaral 

iktisadî buhran vergisi kanununa 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 11 temmuz 1931 tarih ve 1873 
numaralı bina vergisi kanunundaki nisbetlere gö
re hesap olunarak alınmakta bulunan verginin, 

Sahibinin bizzat oturduğu meskenlerden altı
da biri, 

Sair binalardan üçte biri, 
nisbetindc iktisadî buhran vergisi alınır. 

Sahibinin oturduğu evlerin taaddüdü halinde 
bunlardan yalnız birisi mesken addolunur. Apar-
tımanlar ve muhtelif kısımlara ayrılarak apartı-
man gibi istimal edilen binaların bizzat sahibinin 
ikamet ettiği daire veya kısımlar ile hissedarla
rın müştereken oturdukları şayi hisseli binalar 
meskenden maduttur. 

1837 numaralı bina vergisi kanununun 4 üncü 
ve mülga 14 haziran 1326 tarihli müsakkafat 
vergisi kanununun 7 ve 8 inci maddelerinde yazı
lı muvakkat muafiyetlerden istifade eden yeni in
şaat ve ilâveler dahi, bina vergisine ait muafiyet
leri mahfuz kalmak üzere, bu kanun mucibince 
vergiye tâbi tutulur. 

1837 numaralı bina vergisi kanununun 3 ün
cü maddesinin ilk dokuz fıkrası mucibince bina 
vergisinden muaf olan binalar bu vergiden de 
muaftırlar. 

Mukavelenamelerinde hiç bir suretle vergi alın-
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nııyaeağını veya ileride ihdas edilecek vergilerden 
müstesna tutulacağını tazammun eden bir kay it 
ve şart bulunan imtiyazlı şirketlere ait binalar ha
riç olmak üzere mezkûr maddenin 10 uncu fıkra
sında yazılı hususî kanun ve hükümlerle bina ver
gisinden muaf olan binalar hakkında da, bina ver
gisi hakkındaki muafiyet baki kalmak şartile, ikti
sadî buhran vergisi tatbik olunur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, madde
de mülga kanun ahkâmından bahsedilmiştir. Bu 
14 haziran 1930 tarihli mülga kanundan burada 
bahsetmek nasıl doğru olur1' 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. ( Konya ) — Efendim, bu hüküm yeni inşa-
edilipte henüz muafiyet devresini ikmal etmemiş 
olan binalara aittir. Esasen bu binaların muafiyeti 
eski kanunla temin edilmiştir. Malûmu âliniz bu 
•muafiyet iki sene idi. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Maddede 1837 nu
maralı bina vergisi kanunu mucibince bina vergi
sinden muaf olan binalar bu zamlardan da muaf
tır deniyor. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Bu kanunda muafiyet üç sene
dir. Evvelki kanunda iki sene idi. Evvelce muaf 
olan binalar bu kanundan da istifade ettikleri için 
bahsedilmemiştir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu iza
hattan sonra zannederim ki mesele tebarüz etmiş 
tir. Bu meselenin zikrine lüzum kalmamıştır. Bir 
kanunla iktisap edilmiş ıbir bak kanunun ilgası do
layısile iptal edilmiş olamaz. Hunim için bu kayde 
lüzum yoktur. Bu gün meri bir vergi kanunu mu-
ciibince bir inşaat yapsam ve bu kanunun zamanın
da müracaatımdan dolayı üç senelik muafiyet kazan-
sanı, sonra da bu kanun tadil veya ilga edilse sarih 
bir kayit olmadıkça iktisap edilen bu hak iptal edi
lemez. Bu izahat kâfidir. Zannederim ki Maliye ve
kâleti de bunun aksine hareket edemez. 

Reis— Efendim, lâyihalar hakkında rey vermi-
yenler lütfen reylerini versinler. Rey toplama mu
amelesi bitmiştir. 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) — Efendim, geçen 
sene vergilerin çokluğunu nazarı dikkate alan Mec
lisi Âli bina vergisini bir haddi itidale irca etmiş
ti. Esasen 'bir mesken sahihinden vergi almak 
doğru değildir. Zarureti maliye aldırabiiir. Yalnız 
başını sokmak için mesken tedarik eden bir adam
dan vergi almamak lâzımdır. Fakat zarureti ma
liye dolayısile almak m ediniri yet inde kalıyoruz. 
İfiç geliri olmıyan vatandaşlardan oturduğu evi 
için de vergi istenirse elbette veremiyecek ve neti
ce itibarile takiıbatı icraiyeye ağrıyacaklardır. Ni
tekim geçen sene îstanbula gittiğim zaman ( L19 ) 
binanın Kadıköy malmüdürlüğü tarafından satılı
ğa. çıkarıldığını gördüm. Halbuki bu vatandaşların 
vaziyeti iktisadiye dolayısile elini vaziyette olduk
larını biliyoruz. Daha elim vaziyete sokmamak 
için bunlardan hiç. almıyarak husule gelecek bu 

noksanı yine akar sahihi olanlara ve akarlardan 
alınan vergilere zammetmek suret ile telâfisi müm
kündür. Emlâk sahiplerine üçte bir zammedeceğiz. 
Maaş sahiplerinin maaşlarından yüzde 25 kestik. 
Bina vergisi yüzde dokuz, altmış santim tutuyor. 
Halbuki öbür tarafta binlerce lira kazanan akar 
sahiplerinden cüzî bir para daha alsak ne mahru
miyet hâsıl olur? Binaenaleyh sırf oturulan bina
lardan da vergi almak çok mantıksızdır. Zarureti 
maliye dolayısile bu gibi vergi alacaklarını bildi
ğim Maliye vekâletinden hiç olmazsa akar sahiple
rinden daha fazla almak suretile vaziyeti telâfi et
melerini, ve yalnız, bir meskene malik kimselerden 
fazla vergi alınmamasını Meclisi Alinin adaletin
den isterim. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çankı
rı ) — Refik Şevket Beyefendi eski kanunun zik
rine neden sebep görüldü, dediler. Eski kanımda 
iki sene muafiyet vardı. .Anıma bu iki sene muafi
yet eski kanunun meri olduğu zamanlarda yapılan 
binalar içindi. Yeni kanunda bunlar için üç senelik 
bir muafiyet verilmiştir. Biz yeni yaptığımız kanım 
mucibince bu yeni yapılacak binalardan da buhran 
vergisi alacağımızı göstermek istedik. Eğer Heye
ti Celile lüzum görmezse mesele yoktur. Fakat 
eski kanunla ihdas edilen şekilden istifade eden
lerle yeni kanunlardan istifade edenlerin muafiyet 
müddeti ayrı, ayrı olduğu için bunu zikretmek mec
buriyetinde kaldık. 

Hüsnü Beyefendi vergi miktarından bahis bu
yurdular ve akarla mesken arasındaki vergi far
kının akarda memurlardan alındığından az oldu
ğunu söylediler. Meskenlerden % 25 alıyoruz. A-
karda ise (12) yi (16) ya iblâğ ediyoruz ki o vakit 
vergi nisbeti % 25 ten oldukça fazla oluvor. Bura
daki farkla 120 lira vergi veren bir akar şimdi 
160 lira vergi verecektir. Halbuki 100 lira veren 
bir meskenin vergisi ancak 120 liradır. Demek ki 
akar vergisine yapılan zaın üçte bir olduğu halde 
meskende hu; altıda birdir. Kendilerinin söyledik
leri veçhile ağır vergi ihdas suretile mesken sahip
lerinin tediye kabiliyetini kırmak ve dolayısile 
meskenlerini satmak gayesinde değiliz. Buradaki 
maksat ta onu istihdaf etmemektedir. Bu, 10 liralık 
bir verginin on iki liraya iblâğı demektir. 

Maddede, bina vergisi kanununun üçüncü mad
desinin ilk dokuz fıkrasındaki muafiyetlerin baki 
olduğuna dair kayit vardır. 

Bunlardan iktisadî buhran vergisi almıyoruz. 
Esas kanunun mükellef tuttuğu binaların ver
mekte olduğu vergiye meskenlerde altıda bir ilâ
ve ediyoruz. Yoksa hali hazırdaki verginin nısfı 
ilâve edilmiyecektir. 

Kitapçı Hüsnü B. (izmir) — Halkın bu hali 
hazır vergiyi veremediği sabittir. Şimdi böyle 
yüzde yirmi daha zammedersek nasıl verebilecek
lerdir? 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Yüzde yirmi ilâve etmiyoruz. 12 lira için 
iki lira ilâve ediyoruz. Yani 12 lira vergi veren-
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den 2 lira daha alacağız. 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) — Yüzde kaç olur
sa olsun bendenizin maksadını hali hazır vergiyi 
bile veremiyen halk bu ilâve ile olan vergiyi na
sıl verecektir! Halbuki diğer mükellefiyetleri 
yüzde 25 e kadar çıkardık. Eğer bunların geliri 
fazla olursa gelir nisbeti üzerinden fazla vergi 
alınabilir. Meselâ,: Kazancı artan bir kimsenin 
kazanç vergisi şüphesiz fazla olacaktır. Meselâ 
bir zat ki memlekette 20 bin lira geliri vardır. 
Bu adamdan nasıl yüzde 20 alalım da memur
lardan yüzde 35 alalım. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. — Geçen 
sene bu vergiden tenzil ettiğimiz miktarı nazarı 
dikkate aldık ve bu sene teklifimizde bu tenzil 
ettiğimiz miktarın akarda yüzde 50 sini aldık. 
Meskenlerde ise ruhunu aldık. Meselâ geçen sene 
bin lira kıymetinde olan veya bin lira iradı gayri 
safî getiren akardan yüz lira alıyorduk ve sigor
ta ve sair masrafları tenzilden sonra 96 lira ka
lıyordu. Meskenlerde ise bunun rubunu alıyoruz. 
Akarlardan tenzil ettiğimiz miktarın yüzde 50 sini 
alıyoruz. '• 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) — Bendeniz istiyo
rum ki hem akar sahiplerinin gelirleri nisbetinde 
bir vergi konsun, hem de vergi mükellefleri ka
dir olmadıkları bir vergiyi vermekle mükellef 
tutulmasınlar. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
Teklifimiz bundan ibarettir. 

Reis — Elimde başka bir teklif yoktur. Mad-1 
deyi bir daha okutacağım. 

( Birinci madde tekrar okundu ) 
Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihin
den muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icrasına 
Maliye vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esamile 
reyinize arzediyorum. 

9 — Türkiye CümhuHyetile Irak Hükümeti 
arasında münakit ikamet mukavelenamesinin tas
diki hakkında 1/234 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası fil 

Reis — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı efendim? 

Hariciye vekaleti vekili Şükrü Kaya B. (Muğ-1 
la) — Muhterem efendiler; komşumuz Irak Dev-
letile ve Iraklılarla müııasebatımız günden güne 

[1] 174 numaralı matbua zaptın sonuna mer-\ 
buttur. 

I iyileşmektedir. İmparatorluktan ayrılan Devlet
lerin mukadderatını bizzat kendileri idare etmele
ri esasına müteallik olan Lozan muahedesinden 
sonra Irakla hâsıl olan dostluk, iyi komşuluğun 
fevkinde ve iyi hisler dairesinde cereyan etmek
tedir. Gerek Irak Hükümdarı Kral Faysal Haz
retlerinin ve gerek Başvekil Nuri Essait Paşa 
Hazretlerinin memleketimizi teşriflerinde iki mem
leket arasındaki münasebatın muhtelif safhaları 
tetkik edilriîıştir. Filvaki iki Devlet arasında 
ancak samimiyet ve hüsnü münasebetten başka 
hiç bir hissin hâkim olamıyacağı neticesine va
rılmıştır. 

Bu ikamet muahedesi de o hisler karşısında 
yapılmıştır. Kabule iktiran ettiği takdirde iki 
memleket arasındaki gerek ticarî ve gerek siyasî 
münasebet daha ziyade takviye edilmiş olacaktır. 

Srrn B. ( Kocaeli ) — Hariciye vekâletince 
tanzim edilerek sevkedilmiş olması ve içindeki 
cümlelerinde daima ecnebi devletlerile aktedilmiş 
mukavele ve muahedatta yazılı olan cümlelerdeki 
usule itibar edilmesi elimizdeki bu lâyihanın bize 
bir ecnebi devletle aktedilmiş bir mukavele lâyi
hası olduğunu göstermektedir. Fakat ben bu 
mukavelenamenin, bildirdiği mana ile bir ecnebi 
devletile yapıldığını bir türlü kabul edemiyorum 
ve onun benden gayri bulunduğunu tasdik mahi
yetinde olan böyle bir mukavelenin aktile mesele
yi emrivaki halinde görmeğe tahammül edemiyo
rum. Ben bu Hükümete ecnebi demekle onu 
kendimden ayırmak istemiyorum. Bu Hükümetin 
Irak Hükümeti olduğunu söylemeğe lüzum yok
tur. Fakat ben nasıl düşünmüş olursam olayım 
mukavele aktettiğimiz Hükümet bu gün ecnebi 
mahiyetinde Irak Hükümetidir ve biz de onunla 
aktolunan mukaveleyi tasdik karşısındayız. Irak 
bizim gibi kadimde Osmanlı İmparatorluğunun bir 
parçası, bir cüzü mütemmimi idi. Bizim Osmanlı 
imparatorluğunda alâkamız ve rabıtamız ne idiso 
Irakm da alâka ve rabıtası o idi. 

Reis — Kanuna rey vermiyenler varsa lütfen 
reylerini istimal buyursunlar. 

Sırrı B. (Devamla) — Binaenaleyh bu itibarla 
Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükümeti arasında 
şimdiye kadar bir infial rüzgârı geçmiş değildir. 

Reis — istihsali âra muamelesi hitam bulmuş
tur. 

Sırrı B. (Devamla) — Osmanlı İmparatorluğu
nu idare eden bir çok Iraklı vezirler geldiği gibi 
bir çok Türkiyeli vezirler de gelmiştir. Netice iti-
barile Osmanlı imparatorluğunun milletlerin aslî 
seeiyelerile tahallisine :mâni olan adeta umde ma
hiyetindeki mevzuatı siyasiyesi ayni zamanda ve 
müsavi surette hem Türkiyeyi ve hem de Irakı mü
teessir etmiştir. Bu tarihî bir hakikattir ki; şöyle 
veya böyle tevile imkân yoktur. Onun için gerek 
Türkler ve gerek Iraklılar maziden no kadar müşteki 
vaziyette bulunsalar bile hiç bir vakit bir birini ren
cide edemezler. Çünkü kendileri ayni tazyikin al
tında elem ve ıstıraptan müşteki idiler. Bu 
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elem ve ıstırapta müşterek idiler. Onların yal
nız müşterek bir düşmanı vardı ki o da Osman 
Oğulları idi. Osman Oğullarının izalesi onlar için 
de, bizim için de bir maksadı müşterekti. 
O zail oldu ve binaenaleyh maksat husule 
geldi. Hudutlarımızın tespitinden sonra Irakın si
yasî mevcudiyeti hakkında pek çok endişeler ve 
ıstıraplar çektiğimizi bu kardeş hükümete, kardeş 
millete söylemeğ lüzum yoktur. Fakat benim ha
laskarım hakkında kullandığı takdir ve tebcil kelime-
lerile kendisini tavsif otmekliğim mümkün olan bü
yük ve âlicenap düşmanın yüksek siyasctile Iraklılar 
beynelmilel müstahak oldukları mevkia ve. istiklâ
le vusul için imkân bulmuşlardır. İşte şimdi biz 
bu müstakil Irak Hükûmetile karşı karşıya muka
vele aktetmekteyiz. Kalben söylüyorum; payidar 
olsun Irak istiklâli. 

Devletler arasında tanzim edilen siyasî muka
veleler ya Hükümetlerin siyaset icabı olarak tan
zim ettikleri lâyi'halar, muahedeler olur veyahut 
milletlerin kalplerinden gelen iştiyakla takarrü-
bünden husule gelmiş mahiyette bulunur ki ; bu iki 
şekilde yapılan mukavelelerin elbette farkı azimi 
vardır. Birincisini bir hâdise siler, süpürür. İkinci
sini Hükümetler bir zaman ve bir sebeple biri bi
rine karşı hissi infial göstermiş olsalar bile, mil
letler, yine birbirlerine olan muhabbetinden fera> 
gat edemezler. Bizim Irakla yar/tığımız mukavele 
işte bu kalbîl mukaveledir. Muhteşem Irak Hüküm
darının Şarkın ve umum mazlum milletlerin maddî 
ve manevî muktedası olduğunu iftiharla gördüğü
müz Büyük müceddit ve Halaskarımızla birlikte 
gösterdiği ruhî irtibat o derece ruhî olmuştu ki 
tasvir ettiği valhdetten şark için büyük, nurlu is
tikballer çıkacağına 'beşaretler vermişti. Biz bunun 
infilâkına yakında şa'hit olacağız. 

Bu derece ulvî ve mukaddes bir gayeyi takip 
eden Hükümetlerin artık hudut üzerinde ayrılık 
alâmeti olarak bir kaç taş parçası dikmesinin el
bette manası olamaz. 

Zaten Hariciye vekilimiz de bunu alenen Cemi
yeti Akvamda söylemiş idi. Bu gün tetkik ettiğimiz 
lâyiha, bizim Irakta ve Iraklıların da bizde ika
metlerine, tasarruf ve temellüklerine ait kuyut ve 
şurutu ihtiva etmektedir. Fakat bu kayitlerin mev
cudiyeti, hiç bir zaman bir Iraklıya Türkiyede bu
lunduğu zaman kendisinin ecnebi bir Devlet ülke
sinde bulunduğunu ihsas etmiy ecek ve keza bir 
Türk te Irakta bulunduğu vakit yabancılık duymı-
yacaktır. 

Bir Türk nasıl Bağdatta da kendisini ay yıldı
zın gölgesinde müsterih ve mesut addedecekse, bir 
Iraklı da Türkiyede siyaih ve yeşil sancaklarının 
gölgesinde oturuyormuş gibi refaih ve hürriyet 
duyacaktır. Bu samimî kanaatlerimle, samimî kal
bimle bu mukavelenameyi tasdik eder, Türk - Irak 
dostluğunun ebediyete kadar devamını temenni 
ederim. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Maddelere ge

çilmesini kabul edenler 
edilmiştir. 

Etini veriler Kabul 

MADDE 1 — Irak Hükûmetile Ankarada 9 kâ
nunusani 1932 tarihinde imzalanan ikamet muka
velenamesi kaibul ve tasdik edilmiştir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 
teberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiy enler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiy enler ... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, dahilî nizamnamenin 112 nci mad
desi mucibince bu gibi mukavelâtın iki defa mü
zakereye tâbi olması lâzımdır. Binaenaleyh ikinci 
müzakeresine geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

10 — 1/348 numaralı inhisarların tevhidi ka
nunu lâyihası ve îktısat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları fil 

Reis — Bu lâyihanın müstaceliyetle müzakere
si teklif ediliyor. Reyinize arzediyorum. Müsta-

j celiyetle müzakeresini kabul edenler ... Etmiyen-
j 1er ... Kabul edilmiştir. 
I Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yok-
: tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi-
! yenler kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti tarafından idare olunan inhisar
lar hakkındaki 3 haziran 1930 tarih ve 1660 

numaralı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Maliye vekâleti tarafından ida

re olunan inhisarlar hakkındaki 3 haziran 1930 
• tarih ve 1660 numaralı kanun ile Maliye vekâle-
i tine tevdi edilmiş olan hukuk ve vezaif Gümrük 
ve inhisarlar vekâletine devrolunmuştur. 

j Ancak mezkûr kanunun yedinci ve sekizinci 
j maddelerindeki Maliye vekâletine taallûk eden 
' salâhiyetler mahfuzdur . 
! Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Maliye vekâleti tarafından idare 
olunan inhisarlar hakkındaki 3 haziran 1930 tarih 
ve 1660 numaralı kanunun birinci maddesile hükmî 
şahsiyet iktisap etmiş olan inhisarlar her birine 
ait hukuk ve salâhiyetlerle birlikte bir umum mü
dür tarafından idare olunmak üzere tevhit edile
bilir. 

[1] 180 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Merbut cetvelde 
isim ve ücretleri yazılı olan memuriyetleri müsta-
killen veya tevhiden ihdas ve inhisarların 1932 
malî senesi bütçe kanunlarına merbut (C) cetvel
lerinde dahil bulunan memuriyet ve vazifeleri iş
bu bütçe kanunlarının ahkâmı dahilinde tevhide 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti mezundur. 

Adet Ücret 

Müdürü umumî 1 600 
» > muavini 2 500 
» » » 1 400 
Reis — Maddeyi cetvelle beraber reyinize ar-

zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri memur
dur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

11 — Kendi hesabına tahsil yaparak tıp fakül
tesinden neşet edecek doktorların mecburî hizmet
lerinin lâğvi hakkında 1/210 numaralı kanun lâ
yihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları flj 

Reis — Efendim, bu lâyihanın üçüncü maddesi 
tadil için encümene gitmişti, okunacak : 

MADDE 3 — İkinci maddedeki hizmetleri ka
bul etmiyenler veya kabul edipte muayyen müd
deti bitirmeden terkedenler yurtta kendileri için 
sarfedilen paranın iki mislini ödemiye mecburdur. 

Bu parayı tamamen vermekten imtina eyliyen-
ler üç aydan bir seneye kadar hapis cezasile mah* 
kûm edilir ve para ayrıca alınır. 

Birinci fıkradaki mecburiyeti ifa etmiyen ta
bipler mezkûr fıkrada yazılı parayı tamamile öde
medikçe resmî ve hususî hiç bir £aire ve müesse
sede istihdam olunamıyacaklan gibi serbest taba
bet icrasından da memnudurlar. 

Yukariki fıkrada yazılı surette menedilen ta
bipleri bu meınnuiyeti bilerek gerek tabip sıfatile 
ve gerekse başka bir unvan altında sıhhî işlerde 
istihdam eden hakikî veya hükmî şahıslar bin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasile 
cezalandırılırlar. 

[1] 126 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonu
na merbuttur. 

Leylî t ıp talebe yurdunda bir seneden az bir 
müddet kalmış olan talebeden yurdu terkedenler 
yurtta kaldıkları müddet için kendilerine sarfe
dilen parayı ödemeğe mecburdurlar. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kalbul edilmiştir. 

Bu lâyihanın ikinci müzakeresine geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kaibul edilmiştir. 

12 — Giresun mebusa Hakkı Tarık Beyin, mat
buat kanununun 38 inci maddesinin tefsiri hakkın
da 4/30 numaralı takriri ve Adliye ve Dahiliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası [1] 

Reis — Heyeti umum iyesi hakkında söz istiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

30 temmuz 1931 tarih ve 1881 numaralı mat
buat kanununun 38 inci maddesinin tadi

line dair kanun 
MADDE 1 — 30 temmuz 1931 tarih ve 1881 nu

maralı matbuat kanununun 38 inci maddesi şu şe
kilde tadil edilmiştir: 

Memleket dahil ve haricindeki intihar vakaları
nı gazetenin intişar ettiği mahallin en büyük zabıta 
makamından mezuniyet almaksızın neşretmek 
memnudur. 

İntihar edenlerin ve intihara teşebbüs eyliyen-
lerin vakaya taallûk eden resimleri basılmaz. Şu 
kadar ki zatbita mezuniyet verirken bunların diğer 
resimlerinin basılmasını da menedebilir. 

İntihar vakalarını başka bir gazeteden iktibas 
ile neşreden gazete için zabıtadan mezuniyet alma
ğa lüzum yoktur. 

Yabancı bir memlekette çıkan gazetelerden ik- ,. 
tilbas suretile neşredilecek bu vakaların neşroluna
cağı yerdeki zabita makamından izin alınması lâ
zımdır. Bu madde hükmüne muhalif hareket eden
ler bir haftadan bir seneye kadar hafif hapis ve 
yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif para 
cezasına mahkûm olurlar. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

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

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kalbul edilmiştir. 

İkinci kıraatine geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kalbul edilmiştir. 

flj 182 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Tayini esami ile reye konan kanun lâyihalarına 

verilen reylerin neticesini arzediyorum: 
Maaşatııı tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 

numaralı kanuna merbut cetvelde tadilât icrasına 
dair kanun lâyihasına lâyihayı kabul etmek sure-
tile (159) zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 
(159) reyle kabul edilmiştir. 

14 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı dahilî j 
istihlâk vergisi kanununun birinci maddesinin | 
tadiline dair olan kanun lâyihasına lâyihayı kabul 
etmek suretile (166) zat rey vermiştir. Binaena
leyh kanun (166) reyle kabul edilmiştir. 

30 teşrinisani 1931 tarih ve 1890 numaralı ik
tisadî buhran vergisi kanununa nıüzeyyel kanun 
lâyihası için lâyihayı kabul etmek suretile (167) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanım (167) reyle 
kabul edilmiştir. 

İstanbul Darülfünununun 1932 malî senesi büt
çesi kanun lâyihasına (191) zat rey vermiştir. 
Binaenaleyh kanun (191) reyle kabul edilmiştir. 

Takas komisyonu teşkili hakkındaki kanun 
lâyihasına (173) zat rey vermiştir. İki zat lâyi
hayı reddetmiştir. Binaenaleyh kanun (171) rey
le kabul olunmuştur. 

21 temmuz .1931 tarih ve 1860 numaralı mu
amele vergisi kanununun beşinci maddesindeki 
vergi uisbetlerinin tadiline dair kanun lâyihasına, 
lâyihayı kabul etmek suretile (171) zat reye işti
rak etmiştir. Binaenaleyh kanun (171) reyle ka
bul edilmiştir. 

1931 malî senesi bütçesine munzam ve fevka
lâde tahsisat konulmasına ve münakale yapılması-; 
na ve 961 numaralı kanuna merbut cetvelde tas-
hihat icrasına dair kanun lâyihasına, lâyihayı ka
bul etmek suretile (173) zat reye iştirak etmiştir. 
Kanun (173) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. Yarın saat 14 te toplanılmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

Maaşatııı tevhit ve teadülü hakkındaki merbut cetvelde tadilât icrasına dair 
kanuna verilen reyler 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Adana 
Ali Müııif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Hıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etnıiyenler 

Münhal 1er 

317 
159 
159 

0 
0 

158 

0 

/ Kabul edenler ] 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Ntıman B. 
Rasih B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
fbrahim Yörük B, 

Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıf 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B.~ 

Bolu 
ismail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. 0 alip B. 

Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B 
Dr. Mustafa B. 
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İsmail Kemal B\ 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 

Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

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

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Şevket B. 
Naki B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 

Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Ali B. 

-1932 C : 4 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa» Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Refik Şevket B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Reeai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

I Reye iştirak etmiyenler J 

Gazi Mustafa Kemal Pş. Memet Ah B 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 
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Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. Â.) 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil Bt 

Şükrü B. 
Burdur 

Halit B. 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakır B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B, 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Elem B. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tc.vfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
tbrahim B. 

Kars 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B . 

Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
tbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet, B. 
Sırrı B. 

Konya 
Refik B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

M araş 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
xlli Rıza B. 
irfan Ferit B. (I. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Yunus Nadi R. 
Muş 

Hasan Reşit B. 
Niğde 

Ahmet Vefik B, 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
tbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil Nihat B, 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 
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14 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı dahilî istihlâk vergisi kanununun 

hirinci maddesinin tadiline dair kanuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 1 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif Bs 

Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük B. 
Memet Cavit B, 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Aza ad edi : 317 
Reye iştirak edenler : 166 

Kabul edenler : 166 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 151 
Münhaller : o 

/ Kabul edenler ] 

Bayazıt 1 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. j 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 
1 Edirne 
İHasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 

Hasan Tahsin B. 1 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Şevket B. 

Gümuşane 
Hasan Fehmi B. 
.Şevket B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B, 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 1 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
jAhmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 

İKâzım Hüsnü B. 
|Kemal Zaim B. 
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Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Ankara 
A l i B . 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yalıya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. ( Rs. ) | 

I : 5 4 2 9 - 5 

1 Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
flasan Reşit B. 
Naki B. 

Ordu 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 

Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 

/Reye iştirak 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(İ. A.) 

Bilecik 
tbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
tsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 1 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. | 

Çankırı 
Talât B. 

- İ 9 3 Ö C : 1 

lEtem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
tsmail Memet B,. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

etmiyenler J 

Çorum 
tsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (î. 1.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. , 

Erzurum i 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

1 Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

Urfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Reşit B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

îstanbhıl 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Aİâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. ( Rs. V. ) 
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İsparta 

İbrahim B. 
Kastamonu 

Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. ( Bş. V. ) 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Remzi B. 
Şebin Karahisar 

İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V. ) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 

3 0 teşrinisani 1931 tarih ve 1590 numaralı iktisadi buhran vergisi kanununa 
müzeyyel kanuna verilen reylerin neticesi 

| kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 167 

Kabul edenler : 167 
Reddedenler : O 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 150 
Münhaller : O 

Afyon Karahisar 
Jgzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

/ Kabul edenler ] 

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

Amasya 
Esat B. 
tsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rıfat B. 
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Antalya 

Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük Bs 

Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 

IHasan Tahsin B. 
Erzincan 

Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 
M. Nuri B. 
I Giresun 
İhsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
(Ahmet Hamdi B. 
(Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 

JZiyaettin B. 
İzmir 

Memet Sadettin B. 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

lÖmer Kâmil B. 
Kastamonu 

Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
[Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Rasinı B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Tahir B. 
I M araş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 
I Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
İDr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

I Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

I Niğde 
Faik B. 

Ordu 
lAhmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
I Samsun 
Dr. Asım B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
(Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Danış B. 
Raif B. 

Urfa 
Refet B. 

Van 
JHakkı B. 
I Yozgat 
(Ahmet Avni B. 
(Ahmet Cevdet B. 
(Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
(Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 
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( Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asnn B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B, 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
( t Â.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

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

Şükrü B. 
Burdur 

Halit B. 
Mustafa Şeref (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. ( Rs. V. ) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (t. Â.) 

Diyarbekir 
Zakâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

ElÂziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Y"usuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Kâzım B. 
|Münir B„ 

Hakâri 
ibrahim B. 

lstantyd 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
[Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

İsparta 
ibrahim B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

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

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
(Muhlis B. ( V.) 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. ( Bş. V.) 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
[Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
jtrfan Ferit B. ( I . Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Rize 
EsatB. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Etem B. 
Emin B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
[Mahmut B. 
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Sinop 

İbrahim Alâettin B. 
Eecep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. ( V. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Easim B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Nazım B. 
Trabzon 

Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B, 

Urfa 
Ali Saip B. 

Mahmut B. 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

İstanbul Darülfünunu 1932 ınali senesi bütçe kanununa verilen reyler in 
neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir. 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr, Cemal B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
191 
191 

0 
0 

126 
0 

/ Kabul edenler J 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Nuınan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 

Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Yusuf B. 
Diyarbekir 

Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

370 
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Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 
Nuri B. 

Giruun 
ihsan Pş. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimeoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 

IMükerrem B. 
Kars 

Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 

Rasim B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

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

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B, 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B, 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
[Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B, 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
İRifat B. 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Artvin Ruşen Eşref B. 
Ankara 

|Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Asım B. 
Aydın 

Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Tahsin B. 
Balıkesir 

Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
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Bayazıt 

Bayraktaroğlu Halit 
( Î . A . ) 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

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

Şükrü B. 
Burdur 

Halit B. 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

I Erzincan 
ÜSaffet B. 

Erzurum 
İNafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B 
Kâzım B. 
Münir B£ 

Şevket B. 
İstanbul 

Abdülhak'Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

İsparta 
ibrahim B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 
I Kırklareli 
Dr. Fuat B, 
Memet Nahit B. 

I Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Refik B. 

Kütahya 
Muhlis B. ( V. ) 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 
I Mardin 
irfan Ferit B. (I. Â) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B, 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
I Yunus Nadi B. 

Muş 
I Hasan Reşit B. 

İKılıcoğlu Hakkı B. 
Niğda 

Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Bize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 
I Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Kardhisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil. Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V. ) 
Nebizade Hamdi B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 

İMahmut B. 
Van 

Münip B. 
Yozgat 

jAvni Doğan B. 
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Takas komisyonu teşkili hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet B. 
îzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Riza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B, 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B, 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ibrahim Yörük B, 
Memet Cavit Bs 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazti 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

: 317 
: 173 
: 171 
: 2 
: 0 
: 144 

0 

/ Kabul edenler / 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
tsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Esat B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
tbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
A.hmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Aniep 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket Bs 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B, 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 

Sadettin Rıza B. 
Yaşar Ba 

Ziyaettin B. 
İzmir 

Halil B. 
Kâmil B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B 

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

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B4 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B5 

Şevket B. 
Kocaeli 

Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 

-3T3 
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Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B, 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Mardin 
Ali Riza B. 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş, 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B, 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 

Memet Ali B. 
Aydın 

Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit 
(I. A.) 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

Fuat B. 
Samsun 

Dr. Asım B 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 

Falih Rifkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B, 

Çorum 
ismet B. 

Süreyya Tevfik B. 
Trabzon 

Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Nebizade Hamdi B, 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. , 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Reddet 

Kay 
Tevfi 

L Osm 

\tirak 

B. 

/ Reddedenler J 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

[Reye iştirak etmiyenler/ 

- 3 7 4 -
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Gazi Antep 

Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Münir Bâ 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. • 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimcoz B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. *' 

İsparta 
İbrahim B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 

İTahsin B. 
Kayseri 

|Reşit B. 
Kırklareli 

Dr. Fuat B. 
Kırşehir 

Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
İSerdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
[Haydar B. 
İRefik B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 

(V.)|ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
İTalât Haşim B. 
İVasıf B. 

Manisa 
İKâni B. 
Memet Sabri B. 
IMustafa Fevzi B. 
Osman B. 

Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan- Ferit B. ( 1. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıheoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
|Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

IMahmut B. 
Sinop 

İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Â. ) İsmail B. 

Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 
I Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil Nihat B, 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
İMünip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 
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21 temmuz 1 9 3 1 tarih ve 1860 numaral ı muamele vergisi kanununun 5 inci 

maddesindeki vergi nisbetlerinin tadili hakkındaki kanuna verilen 
reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B5 

Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 171 

Kabul edenler : 171 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 146 
Münhaller : o 

/Kabul edenler] 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

Istanbiul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 

Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Memet Sadettin B 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
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Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B, 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Basım B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B, 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Nuri B. 
Mardin 

Ali Rıza B. 
Mersin 

Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Bt 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 

AliB s 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B, 
Rahmi B. 
Rasim B_. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif 3^ 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
A.hmet Cevdet B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 

Hacim Muhittin B. 
tsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
tbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Palih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Esat B. (V.) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
tsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (t. A.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Münir B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salah Cimcoz B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
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Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

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

Kastamonu 
Ali Kıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B t 

Memet Nahit B. 
Kırşehir 

Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
ibrahim Süreyya B. 

Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Refik B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

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

Mersin 
Ferit Celâl B . 

Muğla 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
AJımet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Rite 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Halil HulkLB. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 

Remzi B. 
Şebin Karahisar 

ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sı rn B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 

münakale 
1931 mali senesi bütçesine mun/anı ve fevkalâde tahsisat konulmasına ve 

merbut cetvelde tashihat 
reyler 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

yapılmasına ve 061 numaralı kanuna 
icrasına dair kanuna verilen 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
173 
173 

O 
O 

144 
O 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

/ Kabul edenler J 
Afyon Karahisar 

İzzet B. 
izzet Ulvi B. 

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

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
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Ankar* 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B, 
Rifat B. 
Şakır B. 

Antalya 
Dr, Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B% 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Aydtn 
Adnan B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B, 
İbrahim Yörük B4 
Memet Cavât B, 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
ihsan B. 

BiUcsk 
Hayrettin B. 

Bolu 
ismail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
EsatB. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
îbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 
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Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 

îzmir £* 
DY. Tevfik Rüştü B. £ r 

Halil B. 
Kâmil B. f 

3 ! Kitapçı Hüsnü B. | 
Hemet Sadettin B. ' / 
Mustafa Rahmi B. f. 
Osmanzade Hamdi B. J* 

İsparta ff 
Hüseyin Hüsnü B. Jg 
Kemal Turan B. fj 
Mükerrem B. ^ 

Kars W i 
Hüseyin B. Baha Tali B. § ' §! 

Erzincan Faik B. %1 ğ 
'Aziz Samih B. 

Erzurum, 
Asım B. 
Aziz B. 
br. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş, 
Nafiz B. 
Necip Asım Ö. / 

Eskişehir f 
Alioğlu Ahmet B. v 

Cafer B. * 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. £ 

Giresun r 

İhsan Pş. f 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 0 
Şevket B. £Ş 

HaUri W 
İbrahim B. f î 

îçel 
Emin B. %$ 
Hakkı B. / 

istanbul 
Ali Rana B. /" 
Hamdi Mustafa B. f 
Hasan Vasfi B. *** 
Hayrullah B. r 

Mitat B. •/" 
Sadettin Rıza B. $? 
Yaşar B. -H ' 
Ziyaettin B. ? .;£ 

.»...• fc . .*£Z. 

Memet Nazif B, " Jp. 
Muhittin Pş. | J 
Ömer Kâmil B. |* 

Kastamonu } 
Ali Rıza B. ğy 

Halil B. f • 
Refik B. , f :- T 
Velet B. ~ * î 

Kayseri ' \ 
Ahmet Hilmi B. fi' 
Ahmet Tevfik B. | 
Coşkun Osman B. f 
Sait Azmi B. p 

Kırklareli ff 
Memet Nahit B, f 
Şevket B. .# 

Kocaeli ** 
Kemalettin B. / ' } 
Ragıp B. « 
Salâhattin B. ,-JKÎ" 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B, 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazhn B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Samı B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi Bt 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B, 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B, ,. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B, 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
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Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 
Süleyman Sim B. 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
tsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. ( Rs. ) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. A.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
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Vrfa 1 

Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. | 

Yozgat 1 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. | 

[Reye iştirak etmiyenler J 

1 Hasan Cemil B, 1 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. (V.) 
I Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
iNecip Ali B. (î. Â.) 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
|Nuri B. 

Giresun 1 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Münir B4 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salah Cimeoz B, 

İzmir 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. ( Rs. V. ) 

İsparta 
ibrahim B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
1 İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Refik B. 

Kütahya 
Memet B. 
IMuhlis B. (V.) 

Zonguldak 
Esat B. 
Halü B, 
Hasan B. 
Rifat B. 

Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. ( Bş. V. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Memet Hacıyunus 
|zühtü B. 
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Şiiri 

Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 

Rahmi B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
tsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil Nihat Bs 
Hasan B. (Rs. V. ) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa • 
Ali Saip B. 

Mahmut B. 
Van 

Münip B. 
Yozgat 

Avni Doğan B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 



T. B. M, M. Matbaası 



Sıra No 186 

1932 
İSTANBUL DARÜLFÜNUNU 

BÜTÇESİ 



İstanbul darülfünununun 1932 senesi bütçesi hakkında 
1/247 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet * 29 - II -1932 

Mııamelat müdürlüğü 
Sayı: 6/432 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İmriilfümm 1932 senesi bütçesi hakkında Maliye vekâletinden gönderilen ve ic

ra Tekilleri Heyetinin 28 - I I -1932 tarihli ictimamda Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim . 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Darülfünun 1932 senesi bütçe; lâyihası geçen sene bütçesinden 10 000 lira nok-

sanile ihzar edilmiştir'. Darülfünun teşkilât kanunu ve tekâmül program esasla
rın; hazırlamak üzere celbedümiş olan profesörün vazifesi hitama ermiş oldu
ğundan mütehassısa ait 8 inci fasıl tayyedilmiştir. Binaenaleyh mumaileyh profe
sörün tahsisatı olan 10 000 lira tasarruf edilmiştir. 

Bu lâyihaya Evkaftan her sene verilmekte olan muavenet dercedilmemiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

28 - V - 1932 

Yüksek Reisliğe 
istanbul darülfünununun 1932 malî senesi bütçe kanunile merbııtatınm ve es

babı mııcibesinin takdim edildiğine dair olan Başvekâletin 29-11-932 tarih ve 6/432 
numaralı tezkeresi encümenimize havale edilmiş olmakla Maarif vekili Beyle Da
rülfünun emini ve Tıp fakültesi müderrisler meclisi reisi Beyler hazır bulunduk
ları halde mütalea ve tetkik edildi: 

istanbul darülfünununun 1931 malî senesi bütçe kanununun encümenimizde 
müzakeresi sırasında müessesenin talim hey etile idare heyetinin, Devlet memur
ları maaşlarının tevhit ve teadülü hakkında mevcut esaslara göre, teadül cetveli 
ili zar edilmişti. Darülfünunun o günkü teşkilâtı umumiyesine göre hazırlanan 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 135 
Esas No. 1/247 
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bu cetvelin tatbiki neticesinde müessesenin ilmî taharriyat ve tatbikatı için 
muhtaç bulunduğu lâboratuvar ve hastane gibi teşkilatının masraflarını tenkis et
mek zarureti hâsıl olmuştu. İlmî faaliyetler için zarurî olan bu nevi mas
rafları artırmak lâzımgeldiği halde encümenimizin tenkise muvafakat etmesi 
bir taraftan talim heyetinin, Devlet teşkilâtı meyanmda müessesenin muadili 
gibi telâkki olunabilecek teşekküllere nazaran çok dun bir seviyede kalmış 
olan maaşlarını o teşekküller seviyesine çıkararak müderris ve muallimleri 
talim ve taharriyatı ilmi}re vazifelerinden başka işlerle iştigale mecbur kal
maktan kurtarmak ve bu suretle müesseseye daha fazla bağlamak diğer ta
raftan da irişilmesi müstesna bir zekâya ve uzun seneler süren saburane 
bir cehtügayrete mütevakkıf bulunması lâzımgeleu ilmî payelere karşı memle
ket gençliğinde rağbet uyandırmak hedef ve gayesine matuf bulunmuştu. 

Maamafih belli başlı varidat membaı Devlet bütçesinden yapılmakta bulunan 
yardımdan ibaret olan müessese bütçesinin darlığı yüzünden evvelce alınmakta 
bulunan maaşlarla teadül cetveline; göre alınacak maaşlar arasında farkın yalnız 
nısfı verilebilmişti. Lüzumlu olan masrafların tenakus etmesi ve talim heyetine 
dahi teadüL cetvelinde ihraz eylemeleri icap eden derece maaşlarının tam ola
rak verilememesi ve diğer taraftan da Hazineden yapılmakta olan yardımın 
tezyidine imkân bulunamaması yüzünden esasen teşkilâtının memleketimizin malî 
siasına nazaran çok geniş bulunduğu kanaati mevcut olan müessese teşkilâtının 
gerek malî imamlarımıza ve gerek bizzat müessesenin müstakbel inkişafının icap
larına göre yeniden tetkik olunması ve bir teşkilât kamın lâyihasının ihzar edile
rek Yüksek Meclise arzedilmesi için salnhiyettar bir ecnebi mütehassısının celbi 
hususunda Hükümete salâhiyet verilmişti. 

Bu mütehassıs 1931 malî senesi zarfında celbedilmiş fakat tetkikatın ancak son 
günlerde neticelenmiş olması dolayisile bir lâyiha halinde Büyük Meclise arze-
dilebilecek bir halde bulunmadığı Maarif vekili Beyefendi ile Darülfünun emini 
Beyin izahatından anlaşılmıştır. ' 

Bu şerait altında gerek maaşatm tam olarak verilmemesine ve gerek münhal 
müderris ve muallimliklere yeniden asıl müderris ve muallim tayin edememek 
gibi teşkilâtın tahdidine matuf olup 1931 bütçe kanunile Büyük Meclisçe kabul 
buyurulan tahdidi hükümlerin refiııc imkân bulunaınıyaeağı anlaşılmış maahaza 
müessesenin yukarıda ar/edilen vaziyet dahilinde uzun müddet kalması dahi bü
yük mahzurları daî olacağı için teşkilât kanun lâyihasının 1932 malî senesi zar
fında behemehal ihzar edilerek 1933 malî senesi bütçe lâyihasından bir kaç ay 
evvel Yüksek Meclise arzedilmesi zarurî görülmüştür. 

Darülfünun divanı tarafından ihzar edilip yukarıda arzedildiği veçhile 29-11-932 
tarihinde Meclisi Âliye takdim edilen bütçe lâyihası 1931 malî senesi zarfında 
Hazineden yapılmış olan yardım miktarı ki - 770 000 liradan ibarettir - üzerine 
müesses olarak ihzar edilmiş ise de bu yardım miktarının 710 000 liraya indiril
miş olduğuna daha evvel Maliye vekâleti masraf bütçesinin müzakeresi esnasında 
eneümenimizce ıttıla hâsıl edilmiş bulunduğundan bu iki teklifin telif çaresini aramak 
ilk tetkik mevzularından birini teşkil eylemiştir. 

Darülfünun bütçe lâyihasına merbut (A ) cetvelinin tetkikinden anlaşılacağı 
veçhile müessese masraflarından 683 200 lirası maaş, ücret, tekaüt maaşı ve düyun 
karşılığıdır. Masarifi umumiyeye muhassas tahsisat 225 000 liradan ibarettir ki 
bununda takriben 130 000 lirası Tıp fakültesine mülhak hastane masraflarıdır. 
Buna nazaran tasarrufa mevzu teşkil edebilecek masarifin yekûnu ancak 90 000 11-
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ra kadardır ki salifüzzikir iki teklif arasındaki 60 000 liralık farkı bu yekûn üze
rinden tasarruf etmenin imkânsızlığı zahirdir. Bu vaziyet karşısında daha esaslı 
tedabirin ittihazını teşkilât kanununun Büyük Meclisçe kabulünden sonraya talik et
mekle beraber encümenimiz şimdiye kadar tetkik edilmiş bulunan bütçelerden te
min edilen tasarruflarla bu yardım miktarını geçen seneki haddine iblâğ etmeğe ka
rar vermiştir-

Ancak geçen seneki müzakereler esnasında masrafların tenkisi dolayısile hiz
metlere hiç bir suretle halel gelmiyeceği hakkında bu müzakerelerde Darülfünun 
namına hazır bulunan zevat tarafından verilmiş bulunan teminata rağmen bu sene 
Tıp fakültesi müderrisler meclisi namına encümende beyanatta bulunan zevat ta
rafından hastanelerin çok müşkül bir vazziyte düşmüş bulundukları teessürle ifade 
edildiğinden gerek Tıp fakültesi masraflarına ve gerek ecnebi talebenin dahi devam 
etmekte bulunduğu dişçi mektebinin masraflarına birer miktar ilâvesine ve geçen 
senedeııberi artmış bulunan tekaüt maaşlarının tam karşılığının dahi masraf bütçe
sine ithaline zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu zaruret karşısında 1931 senesi zarfında Evkafça aynen levazım verilmek su-
retile yajnlan ve 1932 evkaf bütçesine ancak 5 000 lira noksanile 20 000 lira olarak 
konulmasına imkân bulunmuş olan yardım doğrudan doğruya varidat cetveline alına
rak masraflara tevzi ve İstanbul belediyesinden de 10 000 liralık bir yardım derpiş 
edilmiştir. 

Vakıa bu 10 000 liralık yardımın belediyece temin edilip edilemiyeeeği enciime-
nimizce katı surette malûm değilse de istanbul şehrinde bulunan müesseselerinin 
bu şehre bir şeref temin etmekle beraber grek eeibeylediği talebe ve gerek hasta-
nleri dolayısile iktisadî ve içtimaî yardımlarda da bulunduğundan ve bir çok 
garp darülfünunlarına bulundukları şehirler tarafından yardım edilmesi dahi 
müteamel olduğundan bahsile bu yolddaki müracaatlarının belediyece lâyik ol
duğu ehemmiyet ve alâka ile karşılanacağından emin olduğunu ifade eden Da
rülfünun emini Beyin beyanatı karşısında bu varidat kabili tahakkuk telâkki edil
miştir. 

İhından başka müessese varidatına bir yardımda bulunmak üzere Tıp fakül
tesi hastanelerinde yapılacak röntken muayenelerinde, hastaneye yatan fakirler 
müstesna olmak üzere, filim ve dişçi mektebinde yapılan diş ameliyelerinde ecza be
deli alınması dahi ekseriyetle kabul olunarak bütçe lâyihasının 4 üncü maddesine 
buna dair bir hüküm ilâve edilmiştir. Encümenimiz de böyle bir bedel alınması
nın esasen tedris ve tatbikat gayesine matuf olan İm müesseselere müracaat
ların adedini tenkis ve bilmelice maksadın istihsalini işkâl edeceği mülâhaza
ları serdedilmiştir. Bu mülâhazalar varit görülmekle beraber fakir tabakanın 
bu ücretlere tâbi tutulmıyacağı ve esasen alınacak ücret miktarı dahi darülfünun 
divanınca tayin edileceği için müesseselerin tedris ve tatbikat ihtiyaçlarını da
ima nazarda tutmanın mümkün olacağı anlaşılmıştır. Bundan başka bu mües
seselere rağbetin celbinde en esaslı âmilin, müderris ve muallimlerin vazifele
rinin ifasında gösterecekleri yüksek ihtimam olduğuna nazaran bu zevatın taşı
makta bulundukları yüksek ilmî payede mündemiç, bulunan güzide evsafın bu 
ciheti kâfil bulunacağı kanaati dahi hâsıl olmuştur. 

Yine varidat menabiini takviye etmek maksadile darülfünunun şahsiyeti lıiik-
miyesi hakkındaki kanunun 5 numaralı fıkrası mucibince mahkemelere ibraz edile
cek vekâletnamelerden Mektebi hukuk ianesi namile alman ve umumî harpten 
evvel altın para esası üzerine tesbit edilmiş bulunan 20 kuruşluk ianenin bu 
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günkü şeraite göre üç misline iblâğ edilmesi bu vekâletnamelerin alâkadar
larına pek büyük bir külfet tahmil etmiyeceği kanaati hâsıl olarak kabul olunmuş 
ve bütçe lâyihasının 3 üncü maddesine buna dair bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Memleketimizin en yüksek bir ilim müessesesi olan İstanbul darülfünununu bu 
günkü umumî malî şerait dolayısile fazla bir sarsıntıya uğramaktan vikaye et
mek üzere encümenimizin şimdilik ittihazını muvafık bulduğu salifüzzikir ted
birleri Umumî heyetin tasvibine arzederken bütçe kanun lâyihasına merbut (A) 
cetvelinde yaptığımız bazı tadilâtı ve bütçe kanununa ithal eylediğimiz diğer bir 
maddenin esbabı mucibesini dahi hulâsatan arzedeceğiz: 

(A) cetvelindeki masraf fasılları meyanmda darülfünun merkezinin ve fakül
telerinin umum masrafları namile görülen fasıllar tahlilî bir mahiyeti haiz ol
madıklarına nazaran bütçe tekniki itibari lc mütekâmil bir şekil arzetmemekte-
dirler. Bunlardan merkez masrafları maddelere ayrılabilmiş ise de fakültelerin 
esasen ihtiyaca nazaran kâfi bulunmıyan masraflarını maddelere ayırmak imkânı 
bulunmadığı ifade edildiğinden bunların 1932 senesinde dahi bu şekillerini muha
faza etmeleri lüzumu kabul olunmuştur. 

Teadül cetvelinin tanzimi esnasında müessesenin müstakbel ihtiyaçlarını na
zara alan encümenimiz müderris muavinliklerini adeden takviye etmiş ve fakat 
o zaman hizmet kadrosunda mevcut olanlarından maadasını mevkuf tutmuştu. 
Evvelce tahsil için ecnebi memleketleriıie gönderilmiş bulunan gençlerin bu se
ne avdet edecekleri ifade edilmiş olduğuna nazaran bunlardan avdetlerinde tâ
bi tutulacakları (agregasyon) imtihanlarında muvaffak olanların müderris mu
avini olarak müesseseye dahil olmalarını terainen mevkuf tutulmuş bulunan mü
derris muavinliklerinden bir kısmının mevkufiyetinin fekki kabul olunmuş ve bu 
maksatla tedvin olunan madde lâyihaya 6 mcı madde olarak dercolunmuştur. 
Agregasyon imtihanlarının, ileride müderris veya muallim payesini ihraz ettikle
ri zaman bu payeleri salâhiyet ve kudrotle temsil edemiyecek zevatı müesseseye 
ithal etmenin tahmil edeceği büyük manevî mesuliyetin icaplarından bir zerresi 
bile ihmal edilmemek suretile icra edileceği hakkındaki emniyetimizin teeyyüt 
etmesini bekleriz. 

Darülfünun bütçesinin müzakeresi esnasında baremde derecelerinin hakkı mük
teseplerine ve kıdemlerine ve haiz oldukları unvanlara nazaran dun olarak tesbit 
edildiğinden bahsile Yüksek makamınız tarafından havale buyuru]an bir arzuhal 
ile doğrudan doğruya encümenimize yapılan müracaatların mündericatma da ıttı
la hâsıl olmuştur. 

Barem dereceleri o mevkileri işgal eden zevatın hakkı mükteseplerine göre de
ğil işin mahiyet ve ehemmiyetine göre tesbit edilmiş olduğundan bu husustaki 
müracaatların nazarı dikkate alınmasına ve derecelerin tevzii ise 1931 malî senesi 
bütçe kanununun 11 inci maddesi mucibince darülfünun divanı ile Maarif vekâ
letine bırakılmış olduğundan darülfünunun tedris ihtiyaçlarını takdirden tevellüt 
eden itirazların dahi encümenimizce tetkikma imkân görülememiştir. 

Bu mülâhazattan mülhem olarak hazırladığımız kanun lâyihasını Umumî heye
tin joiksek tasvibine arzederiz. 

Reis Rs .V. M. M. Kâ. 
Gümüşane Konya Konya Tokat Aksaray Çorum 
H.Fehmi K. Hüsnü K.Zaim Süreyya A.Süreyya Mustafa 

El aziz Erzurum Giresun İsparta Kayseri Niğde 
H. Tahsin Aziz Kâzım Mükerrem A. Hilmi Faik 
Kırklareli Yozgat istanbul 
M. Nahit S. Sırrı Sadettin 
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İslanbul darülfünununun 1932 

H Ü K Ü M E T I N T E K L I F I 
MADDE 1 — istanbul Darülfünunu

nun ve müteşekkil bulunduğu fakültelerin 
1932 malî senesi masarifi için merbut (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(898 474) lira tahsisat ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — istanbul Darülfünunu 
ve müteşekkil bulunduğu fakültelerin 1932 
malî senesi masarifine karşılık olan vari
dat merbut (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (898 474) lira tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3 — istanbul Darülfünunu
nun şahsiyeti hükmiyesi hakkmdaki ka
nunun üçüncü maddesinde yazılı varidatın 
1932 malî senesinde dahi tahsiline devam 
olunur. 

MADDE 4 — Darülfünunun fakülte
lerinde talebeden alman tedris ve şehadet-
name harçlarile laboratuar ve hastaneler
den alınacak tahsil ve yatak ücretlerinin 
miktarı fakülteler meclisince ve Darülfü
nun divanınca verilecek karar ile tayin ve 
tesbit olunur. 

mal î senes i Mi t çe k a n u n u lây ihas ın ı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN T A D l L l 1 
MADDE 1 — istanbul Darülfünunu 1 

ve müteşekkil bulunduğu fakültelerin 1932 i 
malî senesi masarifi için merbut (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 929 276 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — istanbul Darülfünunu 
ve müteşekkil bulunduğu fakültelerin 1932 
malî senesi masarifine karşılık olan vari
dat merbut (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 929 276 lira tahmin edilmişti^ 

MADDE 3 — istanbul Darülfünunu
nun şahsiyeti hükmiyesi hakkındaki kanu
nun üçüncü maddesinde yazılı varidatın 
1932 malî senesi zarfında dahi tahsiline 
devam olunur. Ancak mezkûr maddenin 
5 numaralı fıkrasında yazılı vekâletname
lerden alınacak mektebi hukuk ianesi mez
kûr malî sene zarfında 60 kuruş olarak 
tahsil olunur. 

MADDE 4 — Fakültelerde talebeden 
alman tedris, şehadetname ve kayit suret
leri harçlarile lâboratuvarlar ve hastane
lerden alınacak tahsil ve yatak ücretleri, ec
za ve filim bedelleri miktarı ve sureti ciba-

' yeti fakülteler meclisince ve Darülfünun 
| divanınca verilecek karar ile tayin ve tes
bit olunur. 

MADDE 5 — istanbul Darülfünunu-
ve müteşekkil bulunduğu fakültelerin ba-
remsiz memurlarile ücretli memur ve müs
tahdemleri kadrosu merbut (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6 — 1931 senesinde mevkuf 
tutulmuş olan muhtelif fakültelere ait 
müderris muavinliklerinden aşağıdaki 

| cetvelde adet ve dereceleri gösterilenlere 
1932 malî senesi zarfında müderris mua
vini tayin edilebilir. 

I Maaşları müderris muavinlikleri tahsi-
I satmdan verilmek üzere bu cetvelde göste
r i l en Fen fakültesi müderris muavinleri 
i yerine asgarî asistan maaşı ve asistan sıf a-
ı ti ile iki asistan istihdam edilebilir. 
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MADDE 5 — Darülfünun bütçe ka
nunlarının bu sene dahi hükümleri meri 
olan maddeleri merbut (H) işaretli cet
velde gösterilmiştir-

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1932 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Maarif vekilleri memur
dur. 

28 - I I - 1932 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. Da. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi S. Kaya 
Ha V. V. Mal. V. Mf. V. 
S. Kaya M. Ahdulhalik Esat 
JNa. V. î k . V . S . I . M - V . V . 
Hilmi M. Şeref M. Ahdülhalik 

GL t . V. ' Zr. V. 
Ali Bana Muhlis 

CETVEL 

Fakülte ismi 
Tıp fakültesi 
Hukuk fakültesi 
Fen fakültesi 
Edebiyat fakültesi 

» » 

Adet 
5 
2 
2 
2 
1 

Derece 
8 
8 
8 
7 
8 

MADDE 7 — istanbul Darülfünunu
nun 1931 malî senesi bütçe kanununun 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 13 üncü maddeleri hü
kümleri 1932 malî senesi zarfında dahi 
caridir . 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1932 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Maarif vekilleri memur
dur. 



A - CETVELİ 

1 İ 

2 

:$ 

4 

<; 

s 
l 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
t) 

10 
İ l 
12 
13 
İ 4 
15 

o! 

1 0 

muhassasatın nev'i 

Darülfünun emini tahsisatı 

Talim heyeti maaşları 

Memur maaşları 

Müstahdemler ücreti 

Ecnebi mütehassıslar ücreti ve harcırahlarile bunla
rın mütercimleri ücretleri 

Ecnebi memleketlerde tahsil edecek Türk ve burada 
tahsil edecek ecnebi talebenin masrafı 

Gazi Mustafa Kemal mükâfatı 

Darülfünun merkez masrafları 

.Darülfünun temsil masraf la r ı 
Umumî kütüphane masraf lar ı 
Tercüme, muhaberat , i lânat, neşr iyat ve le
vazımı tabiye 
Kongrelere işt irak 
Kır tasiye 
Melbusat 
Tami ra t 
Sigorta 
Harcı rah 
Mütefer r ika 
Tenvi r ve teshin ve malzemesi 
Mefruşat 
Telefon, mükaleme bedeli ve tesisatı 
Terkoz ve memba suyu 
Yeni konferans salonu inşaat ve tesisatı 

Fasıl yekûnu 
Fakülteler reis ve umumî kâtipleri, dişçi ve ec acı 
mektebi müdür tahsisatı 

Tıp fakültesi masrafları 

tteririyat ve laboratuvar ve mecmua bütün 
masraf lar ı 
Antrepoloji bütün masraHar ı 
K a n s e r bütün masraf lar ı 
Cerrahî etfal bütün masrafları 

1932 sünesi irin 

2 400 
439 015 
62 364 
90 624 

65 000 

4 000 

Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 

2 400 
450 580 
54 876 
95 352 

53 500 

4 000 
1 500 

2 500 
1 500 
2 200 
1 000 
400 

2 500 
5 000 
;) ooo 
2 500 
2 500 
10 000 
1 500 
1 500 
1 500 
5 000 

37 600 

8 880 

42 600 

8 880 

14:") 500 
500 
000 
500 

Fasıl yekûnu 145 500 151 500 
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muhassasatın nev'i 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

talep edilen 

Encümence 

kabul edilen 

Eczacı ve dişçi mektepleri bütün masrafları 

Hukuk fakültesi bütün masrafları 

Edebiyat fakültesi bütün masrafları 

Fen fakültesi bütün masrafı 

ilahiyat fakültesi bütün masrafları 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1683 numaralı tekaüt kanununun tatbiki masraflan 

1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa kar
şılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

5 000 

5 000 

5 000 

16 500 

31ö 

2 000 

368 

600 

6 925 

1 383 

898 474 

7 000 

8 000 

6 500 

20 520 

600 

2 000 

368 

600 

16 925 

1 575 

929 276 



B - CETVELİ 

1 
1 ı 

2 
3 
4 

21 
1 ' 

i 1 
ı 2 

3ı 
1 
2 

! 3 

1 ' 
4 

i M 
2 

5 

1 
2 

61 

M 
2 

Varidatın nev'i 

Darülfünun varidatı 
Muvazenei umumiyedeu verilen 
Teberru ve yardımlar 
Evkaftan Jonavenet 
Müteferrik hasılat 

Fasıl yekûnu 

Tıp fakültesi varidatı 

Ücret ve harçlar 
İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Hukuk fakültesi varidatı 

Ücret ve harçlar 
Vekâletnamelerden alınan iane 
ilmî eserler ve risaleler satış hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Edebiyat fakültesi varidatı 

Ücret ve harçlar 
i lmî eserler ve risaleler satış hasılatı 

Fasıl yekûnu 

İlahiyat fakültesi varidatı 

Ücret ve harçlar 
İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Fen fakültesi varidatı 

Ücret ve harçlar 
i lmî eserler ve risaleler hasılatı 

1932 senesi için 

Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 

Fasıl yekûnu 

770 120 
5 485 

0 
18 000 
793 605 

20 000 
2 500 
22 500 

15 ooe 
39 000 
3 100 
57 100 

3 300 
2 000 
5 300 

100 
100 
200̂  

5 500 
2 540 
8 040 

770 120 
15 485 
20 000 
28 000 
833 G05 

11 000 
2 500J 
13 500 

15 000 
30 760 
3 100 
48 860 

3 300 
2 _00M 
5 300 

100 
100 
200 

5 500 1 
2 540 
8 040 1 
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Fa

sı
l 

7 

8 

M
ad

de
 

1 

Varidatın nev'i 

Eczaci ve dişçi mektepleri varidatı 

Ücret ve harçlar 

Serbest dersler 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 senesi için 

Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 

ı 

3 055 4 055 

8 674 5 000 

898 474 i 929 276 

j 

i 



C - CETVELİ 

Baremsin memurlar 

Nevi memuriyet 

Darülfünun kalorifer memuru 
Elektrik memuru 
Matbaa memuru 
Tıp fakültesi kalorifer memuru 
Fen fakültesi makinisti 

Ücret kısmı 

Nevi memuriyet 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 

Maaşı 
aslî 

17 
20 
15 
15 
15 

Adet 

Baliği 

54 
60 
50 
50 
50 

Şehrî 
Lira 

Darülfünun emini tahsisatı 200 

Müstahdemini müteferrika, 
Tamir memuru 
Marangoz 
Meydancı, odacı, gece bekçisi, bahçivan, kapıcı, dak
tilolar ve saire [1] 
Tıp fakültesi tahsisatı 
Kâtibi umumî tahsisatı 
Teşrih prosektörü 
Dahilî müdavim 
Elektrik mütehassısı 
Teşrih yardımcısı 
Meydancı, odacı, kapıcı, gece bekçisi, bahçivan, dak
tilolar, hasta bakıcı, aşçı ve saire [1] 
Eczacı ve dişçi mektepleri müdürü tahsisatı 
Eczacı ve dişçi mektepleri meydancı, odacı, kapıcı, 
gece bekçisi ve saire [1] 
Hukuk fakültesi reisi tahsisatı 
Hukuk fakültesi kâtibi umumisi tahsisatı 
Edebiyat fakültesi reisi tahsisatı 
İlahiyat fakültesi reisi tahsisat 
Fen fakültesi reisi tahsisatı 

1 
1 

81 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

191 
1 

18 
1 
1 
1 
1 
1 

50 
45 

2262 
100 

70 
100 
40 

100 
18 

4459 
100 

550 
100 
70 

100 
100 
100 

[l] "Beherine verilecek şehrî ücret 45 lirayı tecavüz etmemek 
üzere adet ve tahsisatın tayini Darülfünun emanetine aittir. 



Sıra No 185 
İstatistik umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 230 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/366* ve Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 793 000 liralık 
munzam ve fevkalâde tahsisat konulması hakkında 1/368 numaralı kanun lâyi-
halarile 961 numaralı kanuna merbut efrat cetvelinin 32 inci sıra numarasmdaki 
künyenin tashihine dair 3/172 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encü

meni mazbatası 

İstatistik umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 230 liralık münakale yapılması hakkında 1/366 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 22-V-1932 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1344 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İstatistik umum müdürlüğünün 1931 senesi bütçesinde 230 liralık münakale icrası hakkında 
Maliye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 17 - V -1932 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

İstatistik umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinin 123 üncü muvakkat tazminat faslına mevzu 
tahsisatın 30 lira noksan olduğu anlaşılmış ve 125 inci faslın birinci tenvir maddesine mevzu tah
sisat ta ancak şubata kadar olan elektrik cereyanı sarfiyatına kâfi gelmiştir. Şubat, mart, nisan 
aylarına ait tenvirat ile nısıf tarife ile işlemekte olan istatistik makinalannı tahrik için sarf edilecek 
ceryan bedellerini karşılamak üzere salifülârz muvakkat tazminat maddesine 30 ve tenvir mad
desine de 200 liranın münakale suretile ilâvesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuş ve merbut kanun 
lâyihası bu maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır. . * : ' ; . . . . • . 

İstatistik umum müdürlüğü bütçesinde 230 liralık münakale icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — İstatistik umum müdürlüğü 1931senesi bütçesinin 121 inci faslının birinci maaş 
tertibinden 30 ve 126 inci müteferrika faslından 200 lira bittenzil 30 lirasının 123 üncü muvakkat 
tazminat faslına ve 200 lira sının da 125 inci faslın birinci tenvir maddesine münakalesine mezu
niyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

17 - V - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Esat Hümi M. Şeref Dr, Refik Ali Rana Muhlis 
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Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 793 000 liralık munzam ve fevkalâde tahsisat konul

masına dair 1/368 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 22 - V - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1343 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tahakkuk eden faiz borçlarının tediye ve mahsubu i e, in. 1931 malî senesi Maliye bütçesine 
793 000 liralık munzam ve fevkalâde tahsisat ilâvesi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 17 - V - 1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 

1931 senesi varidat bütçesinde faiz varidatı 25 000 lira olarak kabul olunmuş ise de Amerika 
bankalarında bulundurulmakta olau paramızın faiz^ tâbi tutulması ve diğer taraftan bankalar nezdin-
deki alacaklı hesaplarımızın da Hazine lehine faiz vermesi hasebile alacaklı faizimizin nisan 1932 tari
hindeki tahsilatı miktarı 788 426 liraya baliğ olmuş ve malî sene nihayetine kadar da işbu meblâğın 
bir miktar daha tezayüt edeceği bedihi bulunmuştur. Bütçede ise bu varidat 20 000 lira olarak gösteril
miştir. Buna mukabil Hazinenin bankalar nezdi tideki borçlu ve bilhassa dövize taallûk eden hesapların 
malî vaziyetin gösterdiği zaruretlere binaen bütçe ile verilen 307 000 liralık bir tahsisatla idareyi im
kânsız bırakmakta ve işbu miktara yeniden 793 OOOliraımı ilâvesine mecburiyet hâsıl olmaktadır. Ala
caklı ve borçlu faizler yekdiğerini karşılamakta olupancak bütçede umumiyet kaidesini muhafaza esası
na binaen borçlu faizlerin masraf kaydî lâzımgleeeğinden aslen bir takas ve mahsup mahiyetinde olan 
sarfiyatı mephusenua bütçeden mahsubunu teminen salifülârz munzam tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuş 
ve bu sebeple merbut, kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

1931 Maliye bütçesine 723 000 lira tahsisatı m imzam ma ilâvesile bu fasılda Hariciye vekâleti için 
70 000 liralık tahsisatı fevkalâde itasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 1931 senesi Maliye, bütçesinin 190 inci faslının birinci maddesine 723 000 lira 
tahsisatı munzamına ve bu fasılda ( Hariciye vekâletinin 1930 senesinde tahakkuk eden faiz borçları.) 
uamile yeniden açılan dördüncü maddeye 70 000 lira tahsisatı fevkalâde ita kılınmıştır. 

MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya •Maliye vekili memurdur. 

17 - Vr -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 
tsmet Zekâi S. Kaya Dr. T. Hüşlü M. Abdül halik 
Mî. V. Na. V. Ik. V. S. t. M. V. Ci. 1. V. Zr. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik Ali Bana Muhlis 
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961 numaralı kanuna merbut efrat defterinin 32 inci sıra numarasındaki künyenin tashi

hine dair 3/172 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet v . 2 - V - 1932. 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı; 6/1151 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

961 numaralı kanuna merbut 11 inci efrat cetvelinin 25 sıra numarasında alay 24 tabur 1 bö
lük 3 efradından Sapaneanın Nalca karyesinden 311 doğumlu ve 8523 rapor numaralı Haltaoğul-
1 arından Hüseyinoğlu Memet diye yazılı olan neferin defterdeki künyesinin sehven yanlış ya
zıldığı anlaşıldığından ve doğru künyesi « alay 24 tabur 1 bölük 3 efradından Sapaneanın Senaiye 
karyesinden Hantaoğullarından 311 doğumlu Hasanoğlu Memet olduğundan defterdeki künyesi
nin bu suretle tashihine müsaade Duyurulmasını M. M. Vekâletinin işarı üzerine arzederim efen
dim. 

Başvekâlet V. 
Dr. Refik 

Bütçe encümeni mazbatası 

26 -V - 1932 

Yüksek Reisliğe 

1931 senesi Maliye vekâleti bütçesine 793 000 liralık tahsisatı munzamına ve fevkalâde verilmesi 
ve İstatistik umum müdürlüğü bütçesinde 230 liraLık münakale yapılması hakkındaki iki adet kanun 
lâyihasile 691 numaralı kanuna merbut 11 numaralı defterde tashih yapılması hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresi encümenimize havale buyurulmuş olmakla Maliye vekili Bey huzurile tetkik ve müzakere 
edildi. 

Maliye bütçesine ilâvesi istenilen 793 000 liralık munzam ve fevkalâde tahsisat Hükümetin es
babı mucibe lâyihasında dahi izah edildiği üzere bütçeye tesir edecek bir tahsisat olmayıp bir ta
kım muamelâtı naktiye dolayısile mahsup karşılığının temininden ibaret bulunduğuna ve 691 nu
maralı kanuna merbut 11 numaralı cetvelde ise sehiv olduğu Millî Müdafaa vekâletinin işarına 
atfen Başvekâletten bildirilmiş olduğuna nazaran her üç teklif tevhit edilerek yeniden hazırla
nan kanun lâyihası l'munu heyetin nazarı tasvibine arzedilmiştir. 

Reis Rs. V. M. M. Kâ. 
Gümüşane Konya Konya Tokat Aksaray Bursa Corum Elâziz 
/ / . Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya A. Süreyya Dr. Galip Mustafa H. Tahsin 

İsparta Kayseri Niğde Yozgat 
Mükerrem A. Hilmi Faik S. Sırrı 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 134 
Esas No. 1/366,368 

3/172 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1931 mali senesi bütçesine munzam ve fevkalâde tahsisat konulmasına ve münakale yapılmasına re 
961 numaralı kanuna merbut cetvelde tashih at. icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1931 malî senesi Maliye vekâleti bütçesinin 190 inci faslının 1 inci faiz ve aciyo 
maddesine 732 000 liralık tahsisatı munzamma ve bu fasılda ( Hariciye vekâletinin 1930 senesinde 
tahakkuk eden faiz borçları ) namile yeniden açılan dördüncü maddeye de 70 000 liralık tahsisatı 
fevkalâde verilmiştir. 

MADDE 2 — 193L malî senesi İstatistik umum müdürlüğü bütçesinin 121 inci faslının 1 inci ma
aş faslından 30 ve 126 inci müteferrika faslından 200 lira tenzil edilerek 30 lirasının 123 üncü mu
vakkat tazminat faslına ve 200 lirasının da 125 inci faslın 1 inci tenvir maddesine nakledilmiştir. 

MADDE 3 — 961 numaralı kanuna merbut 11 inci efrat mükâfatı naktiye defterinin 25 sıra nu
marasında bulunan künye « alay 24 tabur 1 bölük3 efradından Sabancanm Senaiye karyesinden 
Hanta oğullarından 1311 doğumlu Hasanoğlu Memet» suretinde tashih edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 



Sıra No 175 
Türkiye Cümhuriyetile Amerika Müttehit Devletleri arasında 

aktedilen ikamet mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
I/204 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 

encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 19 - X// - / 931 

Muamelât müdürlüğü. 
Sayı 6/4319 

• İt. M. M. Yüksek Heisliijiııe 

Türkiye Cümhuriyetile Amerika Müttehit Devletleri arasında aktolunan ikamet mukavele
namesinin tasdiki hakkında Hariciye vıkâletir.ce haz.rlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin Q-XII-931 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye Cümhuriyetile Amerika Müttehit Devletleri arasında akit ve imza edilen ikamet 
mukavelesi metni yüksek tetkiklerine ar?olunmuştur. 

İki memleket tebaasının yekdiğeri arazisinde ikamet ve icrayı ticaret edebilmeleri şartlarını 
asrı hukuku düvele muvafık bir surette tesbit eden işbu mukavele en ziyade mazhan müsaade 
memleket ve muamelei mütekabile prensibi üzerine tanzim olunmuş ve diğer devletlerle 
şimd ye kadar aktettiğimiz mümasil mukaveleler esasatına tevfik edilmiştir. 

Hükümetiniz işbu mukavelenin tasdikini yüksek takdirlerine arzeder. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye mcümeni 16-V-1932 

Karar No: 4 
Esas No: 1/204 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye rümhuriyetile Amerika Müttehit Devletleri arasında aktedilen ikamet mukavelename
sinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanarak encümenimize lıavale edilmiş olan kanun 
lâyihası Hariciye vekili Beyefendi huzıırile tetkik ve müzakere olundu: 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasrndaki mütalaata iştirak eden encümenimiz işbu mukavele-
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name ile tasdikına ait kanun lâyihasını kabul etmiş ve Heyeti Umuınivenin tasdikrna arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe arzına karar verilmiştir. 

İla. En. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza, Aza 
Siirt İstanbul Manisa Elâziz Kocaeli 

Mahmut Salâh Cimroz Yakup Kadri Fazıl Ahmet İ. Süreyya 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye CümhuriytI ite Amerika Müttehit Dericileri arasında -m ünakit ikamet mukavelenamesi
nin tasdikına mütedair kanun lâyihası 

MADDU 1 — Türkiye Cümhuriyetile Amerika Müttehit Devletleri arasında 1031 senesi teşrini
evvel ayının 2<S inci günü Ankarada akit ve imza edilen ikamet mukavelenamesi kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Hu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDK 3 ----- Bu kanunun ahkâmrnı icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

O-XII -1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. İla. V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. h'üştii M. Abdiilhalik 
M t'. Y. \ a . V. İk. V. S. İ. M. Y. 
E sal Hilmi M. Şeref Dr. h'efik 

Türkiye Cümhuriyetile Amerika Müttehit Devletleri Yüksek Âkitlerden her birinin tebaasının ve 
şirketlerinin diğer taraf ülkesinde ikamet ve icrayı ticaret edebilmeleri şartlarının asrı hukuku dü
vele mutabık surette tesbitini arzu ederek ve kazaî umura ve malî tekâlife müteallik mesaili buna 
tevfikan tanzim etmek maksadile bir muahede aktine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere: 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi: f " 
Millî Müdafaa vekili Zekâi Beyefendiyi; ? : ° " 

Amerika Müttehit Devletleri Reisi: 
Türkiyede Büyük elcisi ve fevkalâde murahhası Joseph O. Grew'yu; 

Tayin buyurmuşlardır. 

Müşarileyhima, usulüne muvafık görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ ettikten sonra 
âtideki ahkâmı kararlaştırmışlardır. , . 

Madde — 1 

Her iki memleket tebaasına ve şirketlerine diğer memleket arazisinde tatbik edilebilecek ikamet 
ve meksü aram şartları ve kezalik malî tekâlif ve kazaî salâhiyet noktai nazarından Türkiye, Ame
rika Müttehit Devletlerine ve Amerika Müttehit Devletleri Türkiyeye en ziyade mazharı müsaade 
üçüncü memlekete bahşedilmiş veya edilecek olan ayni muameleyi, kâffei ahvalde bahşedecektir. 

İşbu Muahedede münderiç hükümlerden hiç biri iki memleketten her birinin ecnebilerin muha
ceretine müteallik kavanin ve nizamatı mevcudesini yahut iki memleketten her birinin bu gibi kava-
uin neşretmek hakkını ihlâl edecek surette tefsir olunmıyacaktır. 
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Madde — 2 

İşbu muahede tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar süratle Vaşingtonda teati 
edilecektir. 

Bu muahede tasdiknamelerin teatisinden itibaren mevkii meriyete girecek ve üç, sene müddetle 
meri kalacaktır. 

Bu tarihten sonra muahede, inkizası Yüksek Âkitlerden biri tarafından diğerine tebliğ edildiği 
tarihten itibaren geçecek on iki ayın hitamına kadar meriyette kalacaktır. 

Tasdikanlilmakal murahhaslar işbu muahedeyiimza etmiş ve mühürl emişi erdir. 

Ankarada 1931 senesi birinci teşrin ayının 28 inci çarşamba günü türkçe ve ingilizce iki nüsha 
olarak tanzim edilmiştir. 

Zrkâi Joseplı C. Greıv 





Sıra No 184 
İktisadî buhran vergisi kanununa müzeyyel I 304 numaralı 
kanun lâyihası ve Maliyeye Bütçe encümenleri mazbataları 

T. c. :
; v V - i • • - : ! ; . 

Başvekâlet ' ._ 23 - IV -1932 
Muamelât müdürlüğü 

Sayı: 6/962 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1890 numaralı ve 1 - XII -1931 tarihli iktisadî buhran vergisi kanununa zeylen Maliye vekâletin
ce hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetinin 20 - IV -1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasıum ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
*•*** * Başvekil 

"" v ' * ' V " " .' '" • İsmet 

Esbabı mucibe 

Dünya büyük bir iktisadî buhran geçirmektedir. Umumî bir manzara ve mahiyet almış olan 
buhranın memleketimize isabet eden tesirleri de çok mühimdir .Bu vaziyet muvacehesinde gerek 
milli paramızı korumak gerek bütçemizi daima mütevazin bir halde bulundurmak hayatî ve za
rurî bir ihtiyaçtır. 1 kânunuevvel 1931 tarihindenberi, tatbikat sahasına girmiş olan iktisadî buh
ran vergisi 1931 senesinin acil ve mübrem ihtiyaçlarını karşılamağa medar olmak üzere tesis 
edilmişti. O tarihten beri vaziyet ve ihtiyaç ayni şiddet ve kuvvetle devam ediyor, ve Devletin 
malî vaziyetini korumak ve buhranın devam ettiği müddete münhasır olmak üzere yeni tedbirler 
ve kararlar ittihazını zarurî kılıyor. Bir fedakârlık devresine gireceğiz. Bu fedakârlığa her va
tandaşın ayni nisbette iştiraki lâzımdır. 

iktisadî buhran vergisi, maaşlı, ücretli şahıslara hasredilmişti. Bu vergiyi, tahammülü olan diğer 
mevzulara da teşmil etmek icap ediyor. Fedakârlıkta müsavat kaidesinin tabiî neticesi budur. 

Bu mebdeden hareket edilerek yaptığımız tetkikat neticesinde lâyihada tesbit edildiği üzere 
binalar, muamele ve şeker istihlâk vergilerine, iktisadî buhran vergisi devam ettiği müddetçe, 
birer miktar zam yapılması ve bu mcmbal ardan, da iktisadî buhran vergisi alınmasını muvafık bu
luyoruz. Bu zamları teklif ederken, vergi mevzularının tahammülü ve tediye kabiliyetinin imkâu-
ları ve iktisadî mülâhazaların ieabatı birinci derecede nazarı dikkate alınmış olduğunu bilhassa 
zikretmek ve bu ciheti tebarüz ettirmek faidelidir. 

Lâyihanın birinci maddesi "bina vergisine yapılacak zamma taallûk etmektedir. Teklif edilen 
zam, evvelce müsakkafat vergisi kanunu mucibince verilen miktarlarla, bu gün bina vergisi.ka« 
ııunu mucibince verilen miktarlar .arasındaki farkın- vasatî yüzde ellisi nisbetinde bir miktarı 
ifade etmektedir. Yani iktisadî .buhran vergisi devam ettiği müddetçe bina vergisi ile yapılan 
tenzilâtın tamamı yerine, yarısı tatbik edilecek demektir. Bu ciheti tavzih edelim: 

Vasıtasız vergilere munzam kesirlerin tevhidi hakkındaki kanun mucibince bina vergilerinin nis-
beti, ahşap ikametgâhlarla değirmen ve fabrika ve imalâthanelerde gayrisafi iratların % 13 ü ; diğer 
ahşap ve kârgir binalarda gayrisafi iradın % 17. si idi. Bina vergisi kanunu mucibince vergi nisbeti 
seyyanen % 12 ye indirildi. Bundan maada bina vergisi kanunu, gayrisafi iradı , safi irada tak-
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rip için ^tteçkaea % 20 tenzilâtı da ihtiva eylediğinden her iki suretle yapılan tenzilât yekûnu, ahşap 
ikametgâhlarla değirmen ve fabrika ve imalâthanelerde % 3, 60 diğer binalarda % 8, 40 nispetine 
baliğ olmuştu. 

Yeni teklife tgöre, verginin mslma takriben % 33 nisbetinde bir zam derpiş edilmektedir. Şu ka
dar ki sahiplerinin akamet ettiği meskenlerde bu miktar, % 15 nisbetinde olacaktır. Bu vaziyette 
ticaretgâh ve akar olan "binaların vergi nisbetlerine %3 , 60 zam yapılacaktır ki müsakkafat vergisi 
kanunu cari olduğu zamana göre % 4, 80 noksandır. Diğer binalara % 1, 80 zammolacaktır ki bu 
da evvelki alınandan % 1, 80 keza noksandır. 

Sahiplerinin ikamet ettiği meskenler hakkında kabul edilmiş hususî muamele, bir şahsın ayni 
tahakkuk dairesinde ikamet ettiği meskeninden maada binaları varsa tatbik edilmiyeceği ve bir ma
halle veya köy dahilinde müteaddit binaların bulunması halinde bunların iratları tevhit edilerek 
mabetlerin tatbik edileceği, bina vergisinden muaf olan binaların bu zamlardan muaf •bulunduğu 
maddinle tasrih kılınmıştır. Keza, Devlet bütçesi açığına yardım mahiyetinde bulunan bu vergiden 
mahallî idareler için hisse tefrik edilmiyeceği de ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi, muamele vergisi ni»betlerinde yapılan zammı ihtiva etmektedir. İt
halât muamele vergisine yüzde dört zam yapılması lüzumlu görüldüğünden, bu maddelerin memle
kette yapılan muadilleri için sınaî müesseselerden alınan dahilî muamele vergisinin de ayni nisbette 
bir zam ile yüzde ona iblâğı icap eylemiştir. 

Lâyihanın üçüncü maddesinde, 1718 numaralı dahilî istihlâk vergisi kanunu mucibince memle
ket dahilinde istihsal olunan şekerlerden 1932 senesinde kilo başına alınacak altı kuruş istihlâk resmi
nin kilo 'başına sekiz kuruşa çıkarıldığını beyan etmektedir. Hariçten memleketimize ithal edilmekte 
olan şekerlerin beher kilosundan 27, 20 kuruş gümrük resmi alınmaktadır. Bu miktar tesbit edilir
ken şekerden kilo başına idarî masraflarla birlikte alınmakta olan 8, 5 kuruş inhisar resmi de nazarı 
dikkate alınmıştı. Dahildeki şeker fabrikalarının teessüslerini teshil ve inkişaflarını himaye edebil
mek gayesile kilo başına alınmakta olan 8, 5 kuruşun, aynen ve defaten tatbiki cihetine gidilmemiş 
ve seneden seneye tezayüt eylemek üzere bir had kabul edilmişti. Şeker fabrikalarımız, istihdaf edi
len inkişafa îimzh'ar olmuş bulunduklarından bu cihet ve Devletin malî ihtiyacı nazarı dikkate alına
rak ;vergi -miktarı, inhisar devresindeki miktardan yirmi para noksanile kilo başına sekiz kuruş ola
rak tesbit olunmuştur. 

'Lâyihanın dördüncü maddesi kanunun, 1932 malî senesi vergilerine de şamil olmak üzere 1 hazi
ran 1932 tarihinden itibaren -meriyete gireceğini ifade etmektedir. 

14/IV/1932 

tal iye enetimehi *a*azbata;sı 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 1 - V - 1932 

Karar No. 51 
Esas No. J/304 

Yüksek Reisliğe 

18î)0 numaralı iktisadî buhran vergisi kanununa zeylen hazırlanıp Başvekâletin 6/926 numaralı 
Ve 23 İV-1932 tarihli tezkeresile gönderilen kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası encümeni
mize havale edilmekle Varidatı umumiye müdürü hazır olduğu halde mütalea ve tetkik edildi. 

Cihanın geçirmekte olduğu iktisadî buhranın memleketimizde husule getirdiği menfi akislerinden 
mütevellit vaziyet karşısında gerek millî paramızı korumak gerek bütçemizi mütevazin bir şekilde 
bulundurmak için alınması lâzım gelen tedbirler cümlesinden olmak üzere bir buhran vergisi ih
das edilmiş idi. 

Maaşlı ve ücretli'Şahrslara münhasır olan bu verginin devam ettiği müddetçe binalar, mua
mele've şeker istihlâk vergilerine de, tahammülleri nisbetinde birer miktar zammedilmek suretile, 



teşmili zarurî görülerek bu esas dahilinde Hükümetçe ihzar ve teklif edilmiş olan mezkûr kanun 
lâyihasının heyeti umumiyesi eneümenimizee kabul edilmekle maddelerin müzakeresine geçilmiş
tir. 

Birinci madde-— Senelik iratları iki bin liraya kadar olan binalar için gösterilen yüzde otuz 
nisbetin, verginin yüzde otuzu olmasına mebni bu cihet sarahaten, ziHredÜmişlrir. 

Mutasarrıflarının tamamında sakin oldukları mesken binalardan maddede gösterilen nisbetleı' 
dairesindeki zamların yarısı alınacağı beyan edilmekte v«-bu. tamı ifadeye, nasamn-mutasarrıfının 
bir kısmında oturup diğer kısmını kiraya verdiği veya- kejKİisi başka bir, mahalde oturmak üz^rç 
tamamını icar ettiği bir meskenin akar addedilerek akarlara vazedilen nisbçt- da,ir»eşinde zamma 
tâbi tutulduğu anlaşılmaktadır. Halbuki encümenimiz bir meskenin pansiyon şeklinde olmamak 
üzere gerek kısmen gerek tamamen icar edilse bile mahiyeti esaşsiy.esini de^ştiraııiyeceğj, ve bina? 
enaleyh akar meyanına giremiyeceği kanaatine vâsıl oldnğu cihetle, bi» meskeninr demnu^da,sahi
bi oturmakla mukayyet tutulmaksızın alelitlâk tenzilâttan is-tifa.de etmesini muvafık göımüş ve 
maddeye ona göre hüküm koymuştur. 

Bir şahsın ayni tahakkuk dairesi dahilinde mas-kenlerinden. başka binalar* vaj*sa. meske.uin> de 
diğer binalar gibi akar addedilerek tenzilâttan istifade etm.iyeeeği,maddede zikredilmekte ise dft 
encümence kabul ve yukarıda serdedilen hüküm ve esasa, göre her ne suxetle olursa; olsun, bir 
meskenin akar addedilemiyeceğine göre bu gibi müteaddit binaları, olan bir şahsın! yalnız, mesV 
keni, meskenler hakkındaki vergi nisbetine tâbi tutulmak üzere, diğerleri hakkında akar gibi 
muamele olunması muvafık görülmüş ve bu cihet te o suretle tashih olunmuştur. 

İkinci madde — Sanayi müesseseleri mamulâ tından 1860 numaraiı k#nuı> mucibince alnıan 
yüzde altı nisbetindeki verginin yüzde on nisbetine iblâğ edilmekte olmasına, nazaran, maddedeki 
« satış kıymetleri üzerinden » kelimeleri fazla görülerek maddeden, çıkarılnuştii\ 

üçüncü madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü madde — Kanunun hükmü T haziran 1932 tarihinden itibaren tatbik edüftce^ ve* bi

naenaleyh bu seneye ait bina vergilerine de teşmili tabiî bulunduğu, cihfttie. bu cihetin ayrıca, zik.-
rine mahal görülmiyerek madde o suretle tashih ol*UHiuıştur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevki kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzoluıuın. 

Maliye En. Reisi Na. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Bayazıt Bayazıt İstanbul Konya İsparta Dtyarbekir İzmir 

îhsan İhsan M. Ziya Refik Kemal Zülfü Kâmil 

Aza 
Mesken oldukları için % 15 zamma tâbi tutu

lan binaların senelik varidatları 1000 lirayı tecar 
vüz ederse diğer zam nisbetlerine tâbi olması mu
vafık olur kanaatindeyiz. 

Aydın . ,'' M-ersin 
Adna-n A. ilam di , 

http://is-tifa.de


- 4 -
HÜKÜMETİN TEKLİF t 

1890 numaralı ve 1 -12 -1931 tarihli iktisadî 
buhran vergisine müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — İktisadî buhran vergisinin de
vam ettiği müddetçe 1837 numaralı ve 4 -7 -1931 
tarihli bina vergisi kanunu mueibince alınmakta 
olan bina vergisine munzam kesirler halinde aşa
ğıda yazılı zamlar yapılır. 

Bina vergisine matrah olan senelik iratları 
(2 000) liraya kadar olan binalarda yüzde 30, 

Senelik iratları (2 001) liradan (10 000) lira
ya kadar olan binalarda ( 10 000 lira dahil ) 
(2 000) liradan fazla kısmın vergisine yüzde 40, 

Senelik iratları (10 001) liradan yukarı iratlı 
binalarda fazlaya ait vergiye yüzde 50, 

Şayi hisseli binaların vergilerine icra edilecek 
zamlar, her hissedarın hissesine isabet eden irat 
miktarına göre hesap olunur. 

Mutasarrıflarının tamamında sakin oldukları 
mesken binalardan yukarıda yazdı zamların yarısı 
alınır. Bir şahsın ayni tahakkuk dairesi dahilinde 

meskenden başka binaları varsa meskeni bu hü
kümden istifade edemez. 

Bir şahsın bir mahalle ve köy dahilinde müte
addit binaları bulunursa zammın icrasında bunların 
iratları tevhit ve hâsıl olacak yekûna göre zamlar 
tatbik olunur. 

Bina vergisi kanununun 3 üncü maddesi muci
bince bina vergisinden muaf olan binalar bu 
zamlardan da muaftır. . 

Yukarıda yazılı zamlardan mahallî idareler için 
vasıtasız vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 
nisbetlerinin tadiline dair olan 1404 numaralı ka
nunun 13 üncü maddesinde yazılı hisseler tefrik 
olunmaz. 

MADDE 2 — 1860 numaralı ve 21-VII-1931 
tarihli muamele vergisi kanununun 5 inci maddesi 
mueibince sınaî müesseseler muamelâtının satış 
kıymetleri üzerinden alınan yüzde 6 nisbetindeki 
vergi ile ecnebi memleketlerde imal olunup Türki-
yeye ithal edilecek maddelerden alınacak yüzde 6 
nisbetindeki vergi yüzde 10 nisbetine iblâğ olunur. 

I MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1890 numaralı ve / - XII -1931 tarihli iktisadî 
buhran u fiyisin e müzeyuel kanım lâyihası 

MADDE 1 — iktisadî buhran vergisinin de
vam ettiği müddetçe 1837 numaralı ve 4-VII-1931 
tarihli bina vergisi kanunu mucibince alınmakta 
olan bina vergisine munzam kesirler halinde aşa
ğıda yazılı zamlar yapılır: 

Bina vergisine matrah ittihaz edilen senelik 
iratları ( 2 000 ) liraya kadar olan binaların ver
gisine % 30; 

Senelik iratları ( 2 001 ) liradan ( 10 000 ) 
liraya kadar olan binalar da (10 000 lira dahil ) 
(2 000 ) liradan fazla kısmın vergisine % 40 • 

Senelik iratları ( 10 001 ) liradan yukarı irat
lı binalar da fazlaya ait vergiye % 50; 

Şayi hisseli binaların vergilerine icra edilecek 
zamlar, her hissedarın hissesine isabet eden irat 
miktarına göre hesap olunur. 

I Mesken olan bir binanın mutasarrıfı ister bir 
kısmında oturup bir kısmını kiraya versin isterse 
tamamını icar etsin ( pansiyon şeklindeki icarlar 
hariç ) bu meskenden yukarıda yazılı zamların 

I yarısı alınır. 
Bir şahsın ayni tahakkuk dairesi dahilinde 

meskenden başka binaları varsa o binalar bu hü
kümden istifade edemez. 

Bir şahsın bir mahalle veya köy dahilinde 
[•müteaddit binaları bulunursa zammın icrasında 

meskenden maada olan aksamın iratları tevhit ve 
I hâsıl olacak yekûna göre yukarıdaki hükümler 
I tatbik olunur. 

Bina vergisi kanununun 3 üncü maddesi muei
bince bina vergisinden muaf olan binalar bu zam-

I lardan da muaftır. 
I Yukarıda yazılı zamlardan mahallî idareler için 
I vasıtasız vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 
I nisbetlerinin tadiline dair olan 1404 numaralı ka-
I nunun 13 üncü maddesinde yazılı kesirler tefrik 
I olunmaz. 

MADDE 2 — 1860 numaralı ve 21-VII-1931 
tarihli muamele vergisi kanununun 5 inci maddesi 

I mucibince sınaî müesseseler mamulâtından alınan 
% 6 nisbetindeki vergi ile ecnebi memleketlerde 

j imal olunup T ürk iyeye ithal edilecek maddelerden 
I alınacak % 6 nisbetindeki vergi c/< 10 nisbetine 

iblâğ olunur. 

MADDE 3 — 1718 numaralı ve 2-VI-1930 ta- MADDE 3 —- Hükümetin teklifi avnen. 
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rihİi dahili istihlâk vergisi kanununun birinci mad 
desi mucibince elyevm dahilde mevcut fabrikalarda 
istihsal edilecek şekerlerden istihsal tarihlerine ba
kılmaksızın satış vaki oldukça 1932 malî senesi 
bidayetinden itibaren kilo başına sekiz kuruş istih
lâk vergisi alınır. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümleri 1932 
malî senesi vergilerine de şamil olmak üzere haziran 
1932 tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye, Gümrük ve İnhisarlar vekilleri memurdur. 

20-IV-1932 
Bş. V. Ad. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş, Kaya 

Mf. V. 
Esat 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

V. 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 
Hilmi 
G. t V. 

Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Ma. V. 
M. Abdülhalik 

Ik. V. 
M, Şeref 

Zr. V. 
Muhlis 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 133 
Esas No. 1/304 

25 - V - 1932 

Yüksek Reisliğe 

1890 numaralı iktisadî buhran vergisi kanununa zeylen Maliye vekâletince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetinin 20 - IV - 1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi* 
hasile esbabı mucibesinin takdim edildiğine dair Başvekâletin 23 nisan 1932 tarih ve 6/962 numa
ralı tezkeresile merbutları ve Maliye encümeninin lâyiha üzerindeki tadilâtı ile esbabı' mucibesi 
encümenimize havale buyurulmuş olduğundan Maliye vekili Beyefendi ile Varidat umum müdürü 
Bey hazır bulundukları halde encümenimizde mütalea ve tetkik olundu: 

Teklif olunan lâyiha, İktisadî buhran vergisi kanununa zeylen 11 temmuz 1931 tarih ve 1837 
numaralı bina vergisi kanunu mucbince alınmakta olan bina vergisine munzam kesirler ilâvesini, 
21 temmuz 1931 tarih ve 1860 numaralı muamele vergisi kanununun 5 inci maddesi mucibince da
hildeki sınaî müesseseler mamulâtı ile eenebî memleketlerde imal olunup Türkiyeye ithal edilecek 
maddelerden alınmakta bulunan muamele vergisinin % 6 dan ibaret olan nisbetinin % 10 a iblağini 
ve nihayet 14 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı dahilî istihlâk vergisi kanununun 1 inci mad
desi mucibince dahilde mevcut fabrikalarda istihsal edilecek şekerlerden 1932 malî senesi bidaye
tinden itibaren beher kilogram başına sekiz kuruş istihlâk vergisi alınmasını istihdaf ve muhtelif 
matrahları alâkadar eden hükümleri ihtiva etmektedir. 
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Encümenimiz bu muhtelif hükümleri ayrı ayrı tetkik eylemiş vö aşağıda arzede.eegim.iz. netice

lere varmıştır: 

Evvelen dahilî istihlâk vergisi hakkındaki hükümlerin geçici bir manzara arzetmediği ve bu iti
barla buhran vergisinin maksat ve gayeyi tesis ile alâkadar bulunmadığı görülmüştür. 

Binaenaleyh bu hükümlerin iktisadî buhran vergisi kanununa zeyil şeklinde değil 1718 numa
ralı dahilî istihlâk vergisi kanununun 1 inci maddesinin tadili şeklinde Umumî heyetin tasvibine 
arzedilmesi muvafık görülmüştür. 

Saniyen 1860 numaralı muamele vergisi kanununun 5 inci maddesinin (A ve B) fıkralarındaki 
% 6 nisbetinin c'/<_ 10 na iblâğına dair olan hükümler hakkında bir takım mülâhazalar varit ol
muştur. 

Muamele vergisinin, tatbikatı dolayısile gerek Hazinenin menafimi siyanet etmek ve gerek mü
kelleflerle momurlar arasındaki ihtilâflara mâni olmak noktai nazarından her türlü mahcurları 
bertaraf edebilecek şekillere raptının müşkül olması hasebile gümrük tarifeleri üzerinde yapılmakta 
bulunan tetkikatta bu müşkülâtı da bertaraf edceak netayice -varıldığı takdirde verginin esas ve 
eşkâli hakkında dahi tadilât icrası mevzubahs olabilecektir. 

Bu mülâhazalardan mülhem olarak encümenimiz muamele vergisi hakkındaki teklifin esasını 
kabul etmekle beraber bunu iktisadî buhran vergisi kanununa zeyletmekten ise muamele vergisi 
kanununun 5 inci maddesinin ( A ve B ) fıkralarındaki nisbetlerin tadili şeklinde Umumî heye
tin tasvibine arzeylemeği münasip görerek kabul eylemiştir. 

Salisen 1837 numaralı bina vergisine munzam kesirler ilâvesine dair olan teklifin iktisadî buh
ran vergisine zeyledilmesi hususundaki şekli muvafık bulunmuştur. Ancak bu zamma teklifte gö
rülen müterakkî mahiyetin verilmesini ekseriyetle muvafık bulmamıştır. Çünkü evvelâ verginin 
aslında müterakkî bir mahiyet mevcut değildir. Saniyen bu matrah üzerine müterakkî verginin 
tarhı daha esaslı tetkikata ve matrahın arzcdebileecği ( amortisman ve hakikî iratların bilinmesi 
gibi ) hususiyetlerin nazarı itibare alınmasını istilzam etmektedir. Salisen vergi nisbetinin ( bi
nalar vergisinden geçen seııeki kanun ile yapılan tenzilâtın takriben % 50 sinin tekrar geri alın
ması ve akar binalar vergisinin ikametgâh olanlara nisbetle artırılması ) prensibine daha muvafık 
olması ve tahakkuk ve tahsil hususlarında da kolaylıklar temin edilmesi lâzımdır. 

Bu itibarla encümenimiz Hükümetin ve Maliye encümeninin tekliflerini vergiye, 18-37 numaralı 
kanunla tenzil edilen vergi miktarının akarlar hakkında takriben % 50 si ve meskenler hakkında da 
takriben % 25 i nisbetinde buhran vergisi esasını kabul ederek tadil eylemiştir. 

Bundan başka bina vergisi kanununun 3 üncü maddesinde' sayılan ve'vergiden muaf tutulan 
binaların buhran vergisinden dahi istisnası hakkındaki teklifin, bu maddenin 10 uncu 
fıkrasında dahil binalara da umumiyetle teşmil edilmesi muvafık bulunmamış ve Hükümetin 
dahi muvafakatile metinde sarahaten ifade edilmiş bulunan şekle ifrağ edilmesi kabul olunmuştur. 

Bu esaslı tadilât haricinde yazılış ve ifade tarzları itibarile yapılan tadilâtla hazırlanan lâyiha
lar müstaeelen müzakere bııyurulmak üzere Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Reis Us. V. M. M. Kâ. 
Gümüvşane Konya Konya Tokat Aksaray Çorum Elâziz Erzurum 
H. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya A. Süreyya Mustafa H. Tahsin Aziz 

Bursa (Jiresun İsparta Kayseri Niğde Yozgat 
Galip Kâzım Müherrcm A. Hilmi Faik S. Sırrı 

http://arzede.eegim.iz
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BÜTÇE ENCÜENÎNÎN TADÎLÎ 

14 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı dahilî istihlâk vergisi kanununun 1 inci maddesinin 
tadiline dair kanun lâyhası 

MADDE 1 •— 14 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı dahilî istihlâk vergisi kanununun 1 inci 
maddesi aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Dahildeki fabrikalarda istihsal edilen şeker ( toz, küp kare ) lerden istihsal tarihi ne olursa 
olsun satış vaki oldukça beher kilogram başına sekiz kuruş istihlâk vergisi alınır. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icrasına Maliye Vekili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

21 temmuz 1931 tarih ve 1860 numaralı muamele vergisi kanununun 5 inci maddesindeki vergi 
nisbetlerinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 21 temmuz 1931 tarih ve 1860 numaralı muamele vergisi kanununun 5 inci 
maddesinin A ve B fıkralarına göre tahsil edilmekte olan verginin nisbeti yüzde altıdan yüzde ona 
çıkarılmıştır. 

MADDE 2 — B u kanun 1 haziran 1932 tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icrasına Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

30 teşrinisani 1931 tarih ve 1890 numaralı iktisadî buhran vergisi kanununa müze yy el kanun lâyihası 

MADDE 1 — 11 temmuz 1931 tarih ve 1837 numaralı bina vergisi kanununa göre alınmakta bu
lunan vergiye, iktisadî buhran vergisinin devamı müddetince: 

Sahibinin bizzat oturduğu meskenler için altıda biri, 
Şâir binalar için üçte biri, 
nisbetinde iktisadî buhran vergisi zammedilmiştir. 
Sahibinin oturduğu evlerin taaddüdü halinde bunlardan yalnız birisi mesken addolunur. Apartı-

maıılar ve muhtelif kısımlara ayrılarak apartıman gibi istimal edilen binaların bizzat sahibinin ika
met ettiği daire veya kısımlar ile hissedarların müştereken oturdukları şayi hisseli binalar mesken
den maduttur. 

1837 numaralı bina vergisi kanununun 4 üncü ve mülga 14 haziran 1326 tarihli müsakkafat 
vergisi kanununun 7 ve 8 inci maddelerinde yazılı muvakkat muafiyetlerden istifade eden yeni in
şaat ve ilâveler dahi, bina vergisine ait muafiyetleri mahfuz kalmak üzere, bu kanun mucibince 
yapılan buhran vergisi zammına tâbi tutulur. 

1837 numaralı bina vergisi kanununun 3 üncü maddesinin ilk dokuz fıkrası mucibince bina 
vergisinden muaf olan binalar bu zamlardan da muaftırlar. 

Mukavelenamelerinde hiç bir suretle vergi alınmıyacağmı veya işlerde ihdas edilecek vergiler
den müstesna tutulacağını tazammun eden bir kayit ve şart bulunan imtiyazlı şirketlere ait bi
nalar hariç olmak üzere mezkûr maddenin 10 uncu fıkrasında yazılı hususî kanun ve hükümlerle 
bina vergisinden muaf olan binalar hakkında da, bina vergisi hakkındaki muafiyet baki kalmak 
şartile, buhran zammı tatbik olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icrasına Maliye vekili memurdur. 





Sıra No 174 
Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükümeti arasında münakit 
ikamet mukavelenamesinin tasdiki hakkında 1/234 numa

ralı kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 

7\ C. 
başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü ı - II - 1932 
Sayı A- 6/229 

lî. Al. Al. Yüksek l'lcisliyiııc 

TürKİye Cumhuriyeti ile Irak Hükümeti arasında akit ve imza olunan ikamet mukavelename
sinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 27 - I - 032 
tarihli içtımaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı rnucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buytırulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 

Cumhuriyet Hükümetinin İrak Hükûmetile akit ve imza etmiş olduğu ikamet mukavelena
mesi bu baptaki kanun lâyihası ile birlikte Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasvibine arzolunur 

İki âkit taraf tebaasının ve şirketlerinin diğer taraf ülkesinde ikamet ve icrayı" ticaret ede
bilmeleri şartlarını tesbit ve kezalik kazaî umura ve malî tekâlife müteallik mesaili tanzim 
eden ve bu hususlarda tarafeyn tebaası ve şirketlerine en ziyade mazharı^' müsaade üçüncü 
memlekete bahşedilmiş veya edilecek muameleyi bahşeyleyen işbu mukavelenameyi akit ve imza 
etmekle Cumhuriyet Hükümeti iki millet arasında ki dostluk rabıtalarını takviye ile kalmamış 
aynı zamanda beynelmilel anlaşma ve sulh'vadisinde de bir adım daha atmış buıunuyor. 

Binaberin tetkikinize arzolunan ve takip ettiğimiz sulh gayesine muvafık olup diğer Devlet
lerle aktolunan İkamet mukavelelerine müşabih ve mümasil olan işbu mukavelenamenin 
tasdikini tazammun eden kanunun Büyük Millet Meclisince tasvip ve Kabulü Yüksek takdirlerine 
bağlıdır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 16 -V - 1932 

Karar No: "> 
Esas No: i/23 i 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Hükümeti ani unda münakit ikamet mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında Hariciye vekâletince ihzar edilerek encümenimize havale olunmuş olan kanun lâyihası Ha-
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rîciye vekili Beyin huzürile tetkik ve müzakere edilmiştir: 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasmdaki mütaleata iştirak eden encümenimiz işbu mukavele
name ile tasdikma ait kanun lâyihasını kabul etmiş ve Heyeti Umıtmiyeııin tasdikma arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe arzına karar verilmiştir, . ' -, •? , 

Ha. En. Es. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Az&( 

Siirt İstanbul Manisa Elâziz Kocaeli 
Mtthmiit Salâh Cİmcm Yakup Kadri Fazıl Ahmet L Süreyya, 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

"MADDE l — İrak Hükümet ile Ankarada 1) kânunusani 1932 tarihinde imzalanan ikamet mu
kavelenamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
27 -1 - 1032 

Bş. V. Ad. V, M. M, V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi S. Kaya S. Kaya M. AbdülhaUk 
Mf. V. Na. V. İk. V. S. t..M. V. V. (î. I. V. Zr. V. 
Esat Hilmi M. Şeref M. AbdülhaUk Ali Kana Muhlis 

TÜRKİYE İLE IRAK ARASİNDA İKAMET MUKAVELESİ 

Bir taraftan, 
Türkiye Cumhuriyeti Reisi Hazretleri 

ve diğer taraftan , 
Haşmetin Irak Kiralı Hazretleri 

İki memleket arasında teyemmünen mevcut dostluk rabıtalarını takviye ve Yüksek âkitlerden her 
birinin tebaasının ve şirketlerinin diğer taraf ülkesinde ikamet ve icrayı ticaret edebilmeleri Şartlart-
nı tesbit etmek ve kezalik kazaî umura ve malî tekâlife mütaellik mesaiİi tanzim eylemek arzusu ile 
aynen mütehassis olarak bir ikamet mukavelesi aktine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere: 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi Hazretleri: 
İktisat vekili ve Burdur mebusu Mustafa Şeref Beyefendiyi, 

Irak Kiralı Hazretleri: 
İrak Hükümeti Vüzera Meclisi Reisi ve Rafidehı Yüksek nişanının ikinci sınıfını hâmili Fe

rik Nuri Essaid Paşa Hazretlerini 
Tayin buyurmuşlardır. 
Müşarileyhima, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ et

tikten sonra atideki ahkâmı kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Ilerviki memleket tebaasına ve şirketlerine diğer memleket arazisinde tatbik edilecek ikamet ve 
meksüaram şartlarına ve kezalik malî tekâlif ve kazaî salâhiyet dahil olduğu halde bilûmum adlî 
mesaile müteallik hususlarda Türkiye Iraka ve Irak Türkiyeye en ziyade mazharı müsaade üçüncü mem
lekete bahşedilmiş veya edilecek olan muameleyi aynen bahşedecektir. 

İşbu muahedenin hükümlerinden hiç biri iki memleketten her birinin ecnebilerin muhaceretine mü
teallik kayanın ve nizamatı mevcudesi, yahut iki memleketten her birini nbu mahiyette kavanin ve ııi-
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2âmnameler neşretmek hakkı üzerinde her hangi bir tesiri haiz oldugü suretinde tefsir olunmiya-
eaktır. 

Irakın mücavir Arap devletlerine pasaport ve vize hususunda bahşettiği veya edeceği hususî mü
saadelere gelince; Türkiye bunlardan en ziyade mazharı müsaade millet esasına istinaden istifadeyi 
ancak mütekabiliyet şartile talep edecektir. 

Emvali gayrimenkuleye tasarruf hakkı hususunda Yüksek âkit taraflar tebaası diğer taraf ülke
sinde iki memleketin meri kanunları ahkâmı dahilinde en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesin" 
den müstefit olacaklardır. 

Bu hükmün tatbiki tam mütekabiliyet şartına muallâktır, 

Madde — 2 

Türkçe, Arapça ve Fransızca lisanlarında tanzim edilen işbu mukavele tasdik edilecek ve tasdik
nameler en yakın bir zamanda Bağdatta teati edilecektir. 

Mukavele tasdiknamelerin teatisinden on beş gün sonra meriyete girecek ve bir sene vacibülitti-
ba olup Yüksek âkit taraflardan biri canibinden feshedilmezse zımnî bir surette meriyette kalacaktır. 

Fesih takdirinde, mukavele, hükümden ıskat için Yüksek âkitlerden birinin bu baptaki arzusunu 
diğer tarafa tebliğ ettiği tarihten itibaren daha üç ay meriyette kalacaktır. 

Bu mukavelenin tatbik ve tefsiri hakkında her hangi ihtilâf zuhurunda fransızca metni muteber 
olacaktır. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere murahhaslar işbu mukavelenameyi imza etmişler ve mü
hürlenmişlerdir. 

Ankarada bin dokuz yüz otuz iki senesi kânunusanisinin dokuzuncu günü tanzim edilmiştir. 

M. Şeref Nuri Esmid 

\ 





Sıra No 180 
I/348 numaralı inhisarların tevhidi kanunu lâyihası ve İktisat 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 4 -V - 1932 
Sayı X» 611134 

H. M. M. Yüksok Kcisliğiııc 
1660 numaralı kanuna zeylen ve inhisarların tevhidini teminen Maliye Vekâletince hazır

lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin l-V-1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekâlet Vekili 

Dr. Refik 

İnhisarların tevhidi hakkındaki kanun lâyihası esbabı mucibesi 

(fümrük ve inhisar işlerile daha yakından alâkadar olarak bunları iktisadî ve malî ııoktai nazardan 
daha faideli bir surette tedvir etmek üzere teşkil edilmiş olan vekâlet, muhtelif inhisarlar idare
lerini bir umum müdürlükte birleştirmeği isabetli görmektedir. 

Her inhisarda mevcut hususî mahiyetteki kısımların bu 'birleşmeden müteessir olmamasına itina 
edilmek tabiidir. 

inhisar idarelerinin birleşmesinde iki esaslı faide vardır. 
1 - Tasarruf. 
Merkez ve taşra idarelerinde bir çok işlerin birleştirilmesi sayesinde, teşkilâtta, binalarda, masraf

t a : tasarruf temin edilecektir. 
2 - idarî faide. 
Ayni esaslara istinaden ayni usuller ile idare olunması icap eden bütün inhisar işleri hakkında 

ittihaz edilecek esaslı tedbirlerin tatbik ve takibini teshil etmek. 
Bir kaç ihtisas şubeleri hariç olmak üzere, int ihapları , yetiştirilmeleri ve terfilei'i, ayni usul ve 

kaidelere tâbi tutulacak olan inhisar memurlarına daha geniş bir hareket sahası vücude getirmek. 
İnhisar lar ın bir umum müdür lükte birleştirilmeleri ve merkezi idarelerinin Alıkarada bulunması, 

vekâlette ayrıca bir inhisarlar şubesi ihdasına mahal bırakmayacağından, bu sayede inhisarlar 
idaresile vekil arasında doğrudan doğruya temas temin etmek, kırtasî muameleyi asgariye indir
mek, ve inhisar idarelerine, her hangi bir bürokrat nüfuz ve zihniyetin tesirinden azade olarak 
hususî mahiyetleri icabına göre geniş salâhiyetler; inkişaf imkânını bahşeylemek. 

Ancak bu tevhit ameliyesi muameleyi sektedar etmemek için bir program dairesinde tedrici 
surette yapılmak zarureti vardır . 

Tevhıit esası Büyük Millet Meclisince tasvip buyurulmadan evvel, bu husuta bir hazırlık bile 
yapılmasına imkân olmadığı için, inhisarların her birinin bütçesi ayrı tanzim ve takdim edil
miştir. Tevhit Yüksek Meclisin tasvibine iktiran eder etmez hazırlığa başlanacak ve haziranın bi
rinden itibaren tatbika geçilerek 1932 malî senesi zarfında tevhit tedricen ikmal edilecektir. 
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Tevhit şeklinin - tatbikattan alınacak neticelere ve tecrübenin vereceği kanaatlara göre - tekâ

mül etmesi tabiîdir. 
Zaten 1932 malî senesi, vekâletin diğer işleri için olduğu gibi inhisar işleri için de bir tetkik 

ve ihzar devreni teşkil edecektir. Bir taraftan mevcut teşkilât ve vesaikten azamî verim istihsaline 
çalışılacak, diğer taraftan - eelboluııaeak ecnebi mütehassıslardan da istifade edilmek suretile ve 
tadil ve ıslahat daima bilgi ve ihtisasa istinat ederek teşkilât lâyibası memurin nizamnamesi, usul 
ve işletmeye dair talimatnameler tanzim edilerek asri çalışmanın temelleri atılacaktır. 

İnhisarların tevhidinden, vekâletin işe nüfuzu nokta i naza ramdan tanı istifadenin temini, umum 
müdürlüğün Ankaraya nakilne vabestedir. Bu naklin de muameleyi sarsmıyaeak surette yapıl
ması, yani merkezi idarenin tevhitten sonra da bir müdılet istanbulda çalışması ve ancak birleşmiş 
şekilde mesai teminine alıştıktan sonra, Ankaraya nakledilmesi muamelenin selâmeti için lâzımdır. 
Merkezi idarenin İstanbulda kalması muamelenin selâmeti iktizasından olan kısımları Ankaraya nak
ledecek değildir. 

Tevhit için tanzim edilen kanun lâyihasının esası - vekâlete tevhit salâhiyetini veren - birinci 
maddeden ibarettir. 

İkinci maddede, 1600 numaralı kanundan sonra Dünırük ve inhisarlar vekâletinin teşekkül etmiş 
olması neticesidir. 

Muvakkat maddeler ise tevhidin tedricî tatbiki zaruretine binaen, 1932 malî senesi için inhisar
ların münferit bütçeleri mevcut olmasından mütevellit hususi ve muvakkat vaziyet icabı olarak 
teklif edilmiştir. 

1660 numaralı kanıma miizcyyel kanun lâyihasına merbut cetvel 
Şehrî 

Memuriyetin unvanı 
Müdürü umumî 

» J» muavini 
» » » 

Muhasebei umumiye müdürü 
Teftiş müdürü 
Hukuk işleri müdürü 
Zat işleıi müdürü 
Levazım ve sevk i yat müdürü 
İstihbarat ve takibat » 
Neşriyat ve istatistik » 
Mebani ve inşaat müdürü ( Mühendis ve^a mimar) 
Evrak ve dosya müdürü 
İstanbul ve İzmir Başmüdürleri 

Mubayaa komisyonu 
Reis 1 300 
Aza 2 250 

Adet 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

Tükr 
Lira 
Ö00 
500 
400 
400 
350 
350 
250 
250 
250 
220 
250 
150 
300 

M ura kaba heyeti 
Başmıırakıp 
Murakıp 

1 
1 
2 
4 

400 
350 
300 
250 



- 3 -
İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 16-V-1032 

Karar No. 28 
Ems No. 1/348 

Yüksek Reisliğe 

1660 numaralı kanuna zeylolunmak üzere ve inhisarların tevhidini temin eyliyen kanun lâyihası 
Gümrük ve inhisarlar vekili Beyin huzurile tetkik v:> müzakere edildi. 

inhisar idarelerinin usul ve bünye itibarile bir birlerine olan münasebeti dolayısile bunların umu
mî bir müdürlüğün idaresi altına alınmalarının hem idare ve hem de t asarruf noktai nazarından 
faideli olacağına ve Hükümetin esbabı mucibçsmde de ifade edildiği veçhüzerc teknik ve ihtisasa ait 
hususatm bu tarzı idareden müteessir bulunmıyacağma kanaat hâsıl eden encümenimiz Hükümetin bu 
hususu teminen Meclisi Âliye arzeylediği bu kanun lâyihasının heyeti umumiyesinin aynen ka
bulünü kararlaştırmış ve yalnız 4 üncü maddenin şimdiye kadar vaki usul ve teamüle göre sonuncu 
madde olarak yazılması tensip edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

İktisat En. Reisi M. M . Kâtip Aza Aza Aza Aza 
M. Rahmi Mardin Afyon Karahisar Bursa Konya Zonguldak îstanbul 

Ali Rıza Aziz Dr. R. Ferit A. Hamdi Ragrp A. Hamdı 

Aza Aza Aza 
Aksaray Edirne Ankara 
Yaşar Fayik Eşref 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 23 - V - 1932 

M. No. 130 
Esas No. 1/348 

Yüksek Reisliğe 

1660 numaralı kanuna zeylen ve inhsarlann tevhidini teminen Maliye vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 1 - V - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası ite esbabı mucibesinin takdim edildiğine dair olan Başvekâletin 4 - V - 1932 tarih ve 6/1134 
numaralı tezkeresile merbutatı ve İktisat encümeninin tadilâtile esbabı mucibesi encümenimize 
havale buyurulmus olduğundan Gümrük ve inhisarlar vekili Beyin huzurile mütalea ve tetkik 
olundu.. 

İnhisarların tevhidinde bilhassa satış teşkilâtı üzerinden oldukça geniş mikyaslara vâsıl olacağı 
tahmin edilen tasarrufları elde etmek ve merkez teşkilâtının şahsiyeti hükmiyelerinden mütevel
lit hukuk ve salâhiyetlerle birlikte yeniden ihdas edilecek bir umum müdürlükte tevhidinde dahi hem 
tasarruf ve hem de idarî ıslahat ve teşkilât noktai nazarından bazı kolaylıklar |emin eylemek iti
barile isabetli olacağı hususunda Hükümetin esbabı mucibesinde serdolunan mülâhazatı mütalea et
tikten ve vekil Beyefendi tarafından bu hususta şifahen verilen izahatı dinledikten sonra encüme
nimiz lâyihanın heyeti umumiyesini ekseriyetle kabul ederek maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

İnhisarların tevhidi hakkındaki hükmün buidareler hakkında 1660 numaralı kanun ile Maliye 
vekâletine tevdi edilen hukuk ve vezaifin Gümrük ve inhisarlar vekâletine devrini istihdaf eyli-
yen hükümden sonra ifade edilmesi tedvin şekillerine ve zati meselenin mahiyetine daha uygun te-
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lâkki edilerek birinci ve ikinci maddelerin yerleri değiştirilmiştir. Bundan başka inhisarların bir mü
dürü umumilikte tevhidinin mutlak şekilde ifade edilmesi kanunun meriyeti tarihinden itibaren bu 
tevhidin icra edilmesini âmir bulunacağından ve halbuki bu tevhidin şekli icrası henüz katiyetle 
taayyün etmemiş bulunmakla beraber tedricen yapılması dahi mukarrer olduğundan (tevhit edilmiş
tir) ifadesi yerine (tevhit edilebilir) ifadesinin ikamesi muvafık bulunmuştur. 

Birinci ve ikinci maddede ahkâm noktai nazarından başka tadilât yapılmamış ve bu maddeler iba
re ladilâtile kabul olunmuştur. 

Birinci muvakkat madde dahi ihtiva eylediği hükümler ve ibare itibarile bazı tadilâtla kabul 
olunmuştur. Bu madde ile istenilen salâhiyetlerden bir kısmı bütçe kanunlarile verilmiştir. Mad
deye merbut cetvelde dahil bulunan memuriyet vazifelerden bir kısmının ihdası hususunda da 
yine bütçe kanunlarile vekâlete salâhiyet verilmiştir'. Bu itibarla hem maddenin metni buna «'öre 
tadil edilmiş ve hem de cetvel' ihtisar edilmiştir. Yeni vazifelerin ihdasında vekâletçe tesbit edile
cek ücretlerde bu vazifelerin Devlet teşkilatındaki muadillerini ve tekaudiye farklarını nazarı 
dikkate almak hususunda Yüksek Meclisçe kabul buyurulmuş olan esasın vekâletçe de esas ittihaz 
edileceği vekil Beyefendi tarafından tayit edilmiş olduğundan bu cihetin maddenin metninde tasri
hine lüzum »'örül m emiştir. 

Muvakkat ikinci madde ile umum müdüre verilmesini istihdaf eden âmiri italik esasen ikinci 
maddenin hükümlerinde mündemiç bulunduğundan bu hususta kanun lâyihasına ayrıca bir hüküm ilâ
vesine lüzum "'örülmemiş ve madde tayyedilmiştir. 

Bu suretle tadilen ihzar edilmiş olan lâyiha müstaceldi müzakere buyurulmak üzere l nıumî he
yetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis Vekili M. M. Kâ. 
Dümüşane Konya Konya Tokat Aksaray Torum L1lâziz 
//. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya A. Süreyya Mustafa it. Tahsin 

Niğde Sivas Sivas 
Faik Rasim M. Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maline vekâleti tarafından idare olunan in
hisarlar hakkındaki 1660 numaralı ve, 

3 mayıs 1930 tarihli kanuna müze yy el 
« inli işarların tevhidi kanunu % 

lâyihası 

MADDE .1 — Hükmî şahsiyeti haia birer Dev
let müesseseyi bulunan inhisarlar^ bir umûmî m t 
dür tarafından idare olunmak üzere tevhit ediL 
mistir. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Midiye Vekâleti tarafından idare olunan inhisarla}' 
hakkındaki J660 numaralı ve 3 mayıs 1930 

tarihli lamlnd müzeı)yel « inhisarların 
tevhidi hakkında » lâyiha 

MADDE 1 - Aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Maliye vekâleti tarafından idcire olunan inhisarlar 
hakkındaki 3 haziran 1930 tarih ve 1660 mima* 

rah kanund miiseyı/el kaniim lâyihası 

MADDE 1 — Maliye vekâleti tarafından ida
re olunan inhisarlar hakkındaki 3 haziran 1930 
tarih ve 1660 numaralı kanun ile Maliye vekâletine 
tevdi edilmiş ulan hukuk ve vezaif Oiimrük ve in* 
hiMarlar vekâletine devrolıınmu^üır. 

Aneak mezkûr kanunun yedinci ve sekizinci 
maddelerindeki Maliye vekâletine taallûk eden 
salâhiyetler mahfuzdur. 



MADDE 2 — 1660 numaralı kanun ile Maliye 
vekâletine verilmiş olan hukuk ve vezaif Gümrük 
ve İnhisarlar vekâletine devrolunmuştur. 

Ancak mezkûr kanunun yedi ve sekizinci mad
delerde muhasebe müdürlerinin sureti tayini hak
kında 1050 numaralı muhasebei umumiye kanunu
nun 134 üncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

MADDE 3 — Bu kanun 1932 senesi haziranı 
îpt idasmdan muteberdir. 

Muvakkat madde 1 — Merbut cetvelde muhar
rer memuriyetleri, hizalarındaki ücretlerle, resen 
veya tevhiden ihdasa ve inhisarların 1932 malî se
nesi münferit bütçeleri yekûnlarını geçmemek ve 
memurin ve müstahdemin adedini fa zl al aştırma
mak şartile tevhit kadrosunu tanzime ve tedricen 
tatbika, Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Muvakkat madde 2 — İnhisarların 1932 malî 
senesi münferit bütçelerinin âmiri itası birinci mad
dede mezkûr umumî müdürdür. 

MADDE 4 — 13u kanunun hükümlerini icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

1 - V - 1932 

Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. Refik Yusuf Kemal Zekât 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

*Şf. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na, V. îk. V. 
Usat Hilmi M. Şeref 

S. t. M. V. O. t. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Hana Muhlis 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir, 

Muvakkat, madde j -— Aynen kabul edilmişin'. 

Muvakkat madde 2 •— Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 - Aynen kabul edilmiştir. 



MADDE 2 — Maliye vekâleti tarafından idare 
olunan inhisarlar hakkındaki 3 haziran 1930 tarih 
ve 1660 numaralı kanunun birinci maddesile hük
mî şahsiyet iktisap etmiş olan inhisarlar her bi
rine ait hukuk ve salâhiyetlerle birlikte bir umum 
müdür tarafından idare olunmak üzere tevhit edi
lebilir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

Muvakkat madde — Merbut cetvelde isim ve 
ücretleri yazdı olan memuriyetleri müstakillen 
veya tevhiden ihdas ve inhisarların 1932 malî 
senesi bütçe kanunlarına merbut (C) cetvellerinde 
dahil bulunan memuriyet ve vazifeleri işbu bütçe 
kanunlarının ahkâmı dahilinde tevhide Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti mezundur. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri memur
dur. 

CETVEL 

Adet Ücret 

Müdürü 
» 
» 

umumî 
» muavini 
» » 

1 600 
2 500 
1 400 





SıraNo126ailâve 
Kendi hesabına tahsil yaparak Tıp fakültesinden neşet edecek doktorların mec
burî hizmetlerinin lâğvi hakkında 1/210 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçti
maî Muavenet, Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları [ 3 üncü madde hak

kında Adliye encümeni mazbatası ] 

Adliye encümeni mazbatası 

T. H. M. M. 
Adliye encümeni 2o - V - 1932 
Karar No. 29 

Esas No. 1/210 
Yüksek Reisliğe 

Kendi hesabına tahsil yaparak Tıp fakültesinden neşet edecek doktorların mecburî hizmetleri
nin lâvği hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresi sırasında üçüncü maddenin Adliye encümenine 
havalesine dair Heyeti umumiyenin 5 - V - 1932 tarihindeki 43 üncü inikadında ittihaz buyum lan 
karar üzerine encümenimize tevdi edilen mezkûr madde tetkik ve müzakere olundu: 

3 üncü maddenin 
1 - Bu lâyihanın ikinci maddesinde tesbit edilen leylî tıp talebe yurdunu kabul edilmiş olan tale

benin her hangi bir tıp fakültesinden neşetlerinden sonra kabul ve taahhüt ettikleri mecburî hiz
meti ifa etmiyenlerin yurtta kendilerine sarfedilen paranın iki mislini ödemeğe mecbur oldukları, 

2 - Bıı parayı tamamen vermiyenlerin icrayi sanat edemiyeeekleri gibi resmî ve hususî hiç, bir 
müessese ve teşkilâtta istihdam olunmıyacakları, 

3 - Bunları bilerek istihdam edenlerden bu paranın tahsili emval kanununa tevfikan tahsil 
olunacağı hükümleri encümenimizin tetkikine mevzu olmuştur. 

Bir numaradaki hükmün yalnız mecburî hizmeti ifa etmemeğe münhasır olması doğru görülme
miş hizmeti'kabulden sonra kanunda gösterilen muayyen müddeti ikmal etmiyenlerin de yine ken
dileri için yurtta sarfedilen paraları iki misil olarak ödemelei'i lâzımgeleeeğinden bu cihetin de 
teyidi mülâhazasile tertip edilen maddenin birinci fıkrasına bu suretle ilâve yapılmıştır. Hizmeti 
kabulden sonra muayyen müddetin mutlak olarak ikmali mecburî addolunmuş ve kısmen ifa halin
de ödemeğe mecbur tuttuğu paradan bir tenzilât yapılması istihdaf edilen maksada göre muvafık 
görülmemiştir. 

Mecburî hizmeti kahul etmemekle beraber parayı da vernıiyenler hakkında yalnız icrayi sanat 
edememek ve resmî ve hususî müesseselerde istihdam olunmamak keyfiyetinin kâfi bir müeyyede 
olmadığı kanaatinde bulunan encümen, yurda girerken taahhüt ettiği hizmeti ifa etmiyen ve para
sını da ödemiyenlerin bu hareketinin üç aydan bir seneye kadar hapsi müstelzim bir suç sayıl
ması ciddi ve tahzirî bir tedbir olacağını mülâhaza ederek maddeye bu husus ikinci fıkra olmak 
üzere ilâve edilmiştir. 

Bu suretle bir ceza konmasının diğer bir sebebi de icrayi sanattan memnu olduğu halde tababet 
yapanlar hakkında tababet ve şuabatı sanatlarının icrası hakkındaki kanunda yalnız para cezası 
mevzu olu]) o hüküm etibba odaları ve haysiyet divanları tarafından verilecek intibahı cezalar 
için kâfi bir müeyyede olabilse de bu hâdisedeki Hükümet hesabına yurtta kendisi için bir çok 
masraf ihtiyar edilmiş olan bir talebenin mektepten çıktıktan sonra taahhüdünü ifa etmemek va
ziyeti daha ağır bir müeyyedenin konmasını istilzam edeceği pek tabiidir. 

Fıkradaki ceza ile mahkûmiyetin, vermeğe mecbur olduğu paranın alınması salâhiyetini refet-
miyeceğinden bu cihet te ayrıca tashih edilmiştir. 
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Maddenin üçüncü fıkrasındaki bu kabîl tabipleri bilerek istihdam edenlerin yurtta sarfediİen 

parayı vermeğe mecbur tutulmaları ve tahsili emval kanununa tevfikan istifa olunacağına dair hü
küm encümenimizce hiç bir hukukî sebebe istinat etmediğinden kabule şayan görülmemişitr. 

Ancak bu memnııiyeti bilerek gerek tabip sıfatile ve gerek başka unvan verek sıhhî vazaif ifa 
etmek üzere nezdlerine alarak istihdam eden hakikî veya hükmî eşhasın bu hareketleri ayrıca 
bir suç addedilmiş ve bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasile eezalandırdmaları tensip 
edilmiştir. 

Maddenin son fıkrası ayni hükmü ifade edersıırette yazılarak ipka olunmuştur. 
Encümenimizce yapılan tadil ve ilâvelerle maddenin kabulüne ittifakla karar verilmiş olup 

Heyeti umumiyeye arzolunur, 
Ad. En. Rs. M. M. Kıl. Aza Aza Aza 

Manisa Kocaeli Yozgat Antalya Kars Antalya 
Mustafa Fevzi Salâhattin A. I lam di Haydar Nazif Numan 

Aza Aza Aza 
Çanakkale Kocaeli Trabzon 

Osman Niyazi h'agıj) Iiaif 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

MADDE 3 — İkinci maddedeki hizmetleri kabul etmiyenler veya kabul edipte muayyen müd
deti bitirmeden terkedenler yurtta kendileri için sarfediİen paranın iki mislini ödem iye mecbur
dur. 

Bu parayı tamamen vermekten imtina eyliyenler üç aydan bir seneye kadar hapis cezasile mah
kûm edilir ve para ayrıca alınır. 

Birinci fıkradaki mecburiyeti ifa etnıiyen talepler mezkûr fıkrada yazılı parayı tamamile öde
medikçe resmî ve hususî hiç bir daire ve müessesede istihdam olunamıyacakları gibi serbest taba
bet icrasından da memnudurlar. 

Bu memnııiyeti bilerek gerek tabip sıfatile ve gerekse başka bir unvan altında sıhhî işlerde 
istihdam eden hakikî veya hükmî şahıslar bin liradan aşağı olmak üzere ağır para cezasile cezalan
dırılırlar. 

Leylî tıp talebe yurdunda bir seneden az bir müddet kalmış olan talebeden yurdu terkedenler 
yurtta kaldıkları müddet için kendilerine sarfediİen parayı ödemeğe mecburdurlar. 



Sıra NQ 182 
Giresun mebusu Hakkı Tarik Beyin matbuat kanununun 38 
inci maddesinin tefsiri hakkında 4/30 numaralı takriri ve 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep muhtelit 

encümen mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

Matbuat kanununun 38 inci maddesi intihar vakalarının neşrini mahallinin en büyük zabıta 
memurundan mezuniyet almağa talik eder. 

Acaba maddedeki ( mahallinin ) tabiri neyin muzafıdır, nereye aittir; 
Vakanın olduğu yerinmi? 
Matbuanın idare edildiği yerin mi? 
Matbuanın çıktığı yerin mi? 
Buraları mutlak bırakıldığına göre bunu suçluların lehine olarak her üçüne izafe etmek ve 

böyle bir intihar vakasını yazmak için bu üç mahallin birindeki zabıta memurundan alınacak 
bir mezuniyeti kanunu tatmin eden mezuniyet olarak telâkki etmek lâzımdır. 

Türkiyede çıkan bir başka gazeteden naklile yazılan haberlerde ise izin almak mecburiyetini 
haberin naklolunduğu gazatede aramak, bu kabîl haberlerde ki nakiller ne ceza, ne matbuat 
kanununda suç sayılmadığı noktasından, tabiidir. 

Böyle intihar vakalarında neşir memnuiyeti bir zabıta memurunun mezuniyeti ile bertaraf 
oldup-una göre ise kanunun bu kayit ile memnu neşriyat arasına aldığı intihar vakaları Türkiye 
dahilinde yani Türkiye zabıtasına iştigal mevzuu olabilecek vakalar olup, istenmiyerek dahi olsa, 
vazife takyidinin delâletile, Türkiye haricindeki vakaların memnuiyet haricinde kaldığında şüphe 
edilemez. 

Zira bir türk kanununun bir türk matbuasını bir intihar hâdisesinin neşrinde Türkiye hududu 
haricindeki zabıta memurlarına müracaatla takyit etmiyeceği veya Türkiye hududu içinde vazifeleri 
mukannen ve malûm olan zabıta memurlarını kendi iştigal hudutları haricinde kalan şeylerde 
söz sahibi kılmak gibi hem zati meseleye, hem gazeteciliğin ruhuna uymayacak bir mülâhazaya 
düşmeyeceği meydandadır. Netekim İstanbul zabıtası bu yolda yapılmiş müracaatlara haklı 
olarak ( bu bizi alâkadar etmez ) cevabını vermiştir. 

Vakıa intihar vakalarının niçin yazdırılmak istenmediğini bilirim; bunda zaif ruhluları 
intihara teşvik edici bir tesir düşünüldüğü bellidir. Gazeteler ise kendisini değilde başkalarını 
öldürenlerin bu vakalarım yazmaktan memnu buiunmayorlar . Halbuki hakikatte insan kendi
sini başkasından daha güç öldürür , başkalarını öldürme haberlerinin teşvik mahiyeti daha 
müessir olmak lâzımgelir. Fakat bu takrir bu noktanın münakaşa mevkii olmadığı için diye-
bilirimki intiharın yazılmasını meneden bir kanun vakanın Türkiyede olmasile başka mem
lekette olması arasında bir fark gözetmemek lâzımdır. 

Ancak kanun maddesi bu tamim maksadile sevk ve tanzim olunmuşsa bile ibarenini 
yazılışı kanunun yapma dediği şeyi yapmamakla mükellef yani asıl kanuna muhatap olan 
meslektaşları arzettiğim şekilde anlamağa ve öyle hareket etmeğe sevk etmiştir ve onlarda 
maddeyi İstanbul zabıtası gibi anlamıştır. 

Mademki kanun maddesi ( intihar vakalarım yazmak memnudur; Türkiye dahilinde olanlar 
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zabıtanın, Türkiye haricinde olanlar. Hariciye Vekâletinin mezuniyeti ile yazılabilir ) gibi bir 
şekilde yazılmamış da ( intihar vakalarını mahallinin en büyük zabıta memurunun mezuniyetini 
almaksızın neşretmek memnudur) suretinde yazılmıştır; neşri mezuniyeti dahilî vakaları takip 
ve kaydile vazifedar olan bir teşekküle bırakılmış bir mernnuiyetin dahildeki vakalara inhisar 
etmesi tabiî olur. 

Madde haricî vakalar üzerinde de söz söylemeğe salahiyettar olabilecek bir merci gösterecek 
surette tadil veya vaka dahilde olsun hariçte olsun gibi bir kaydile tasrih olununcaya kadar 
bu tahdidin devamı da elbette zaruridir. 

Bu ınütalealardan sonra, maddede konan memuriyetin Türkiye hududu dahilindeki vak'.ılara 
dair resen yapılan neşriyata matuf ve gerek vak'anın olduğu, gerek batbuanın idare edildiği 
veya çıktığı yer zabıtasından alınacak mezuniyet te bu mernnuiyetin kalktığında artık tereddüt 
kalmaz sanırım. 

Hal böyle iken bu gün İstanbulini Türkçe gazetelerinden hariçte bir intihar vanasını yaz iı 
diye mahkûm olan vardır. Mahkeme Cavadaki bir intiharın Diyarbekirdeki zabıta memurun
dan sorulması makul olmayacağını nazara almamak veya ( bu bizi alâkadar etmez) diye bir 
zabıta memurunun böyle bir ifadesini mezuniyet sayamamak iztırarında kalmış olabilir. Bu 
cümleden olaraktır ki geçenlerde Pariste intihar eden İsveçli kibrit kralının bu vakasını zabıta 
memuruna sormadan yazmış olmak töhmetile muhakeme altında bulunan gazeteler bir iki 
değildir bütün İstanbul gazeteleri mahkemelidir. Gene bir vilâyet gazeıesinden birinin diğer 
bir vilâyet gazetesinden naklettiği böyle bir haber ayrıca muhakeme mevzuu olmaktadır. 

Görüyorum ki madde adliyece tefsir mahalli sayılacak surette aksi yolda tatbik görmekte 
ve asıl maksadı Yüksek Meclisin bir tefsir talebi zımnında ifade etmesine ihtiyaç hâsıl 
olmakladır. 

Bu takriri bunun Tein takdim ve Dahiliye ve Adliye encümenlerinden mürekkep muhtelit 
encümene tevdiine müsaadelerini dileyerek aşağıdaki kararın kabulünü rica ediyorum efendim. 

Giresun mebusu 
H. Tarık 

Teklif 
Matbuat kanununun 38 inci maddesi mernnuiyetin Türkiye lıtıdutu dahilindeki vakalara dair 

resen yapılan neşriyata matuf bulunduğu ve gerek vakanın olduğu ve gerek matbuanın idare 
edildiği veya çıktığı yerin en büyük zabıta memurundan alınacak mezuniyetle de bu mernnu
iyetin mürtefi olacağım gösterir. Türkiye haricindeki vakalara veya dahilde naklen yapılan 
neşriyata teşmili tadiline bağlıdır. Madde sarih olduğundan tefsire mahal görülmemiştir. 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad- ve. T)a. Muhtelit encümeni, 22 - V - 1932 

Karar No. 1 
Esas No. 4/!)0 

Yüksek Reisliğe 

Matbuat kanununun 38 inci maddesinin tefsirine dnir (lîresım mebusu Hakkı Tarık Beyin 14 
mayıs 1932 tarihli takriri Adliye ve Dahiliye encümenl-erinden mürekkep Muhtelit encümende tet
kik ve müzakere olundu: 
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Tefsiri talep edilen madde, matbuat kanununun ( intihar vakalarını mahallinin en büyük zabıta 

memurundan mezuniyet almaksızın neşretmek memnundur, mezuniyet alarak neşri halinde dahi in
tihar edenlerin ve intihara teşebbüs eyliyenlerin resimleri basılmaz. Bu madde hükmüne muhalif 
hareket edenler bir haftadan bir seneye kadar hapis ve yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar 
para cezasına mahkûm olur ) diye muharrer olan 38 inci maddesidir. 

Maddedeki (mahallinin) tabiri vakanın vukubulduğu, gazetenin intişar veya idare edildiği ma
hallerin hepsine mi, yoksa birine veya ikisine mi ve hangisine şamil olduğu ve (intihar vakalarını) 
cümlesinin Türkiye haricinde vukua gelen intihar vakalarını dahi istihdaf edip etmediği ve Türki-
yede münteşir bir gazeteden iktibas suretile neşredilecek intihar vakalarında dahi mezuniyet almı-
ya lüzum bulunup bulunmadığı hususları tereddüdü mucip olduğundan tef siren hal ve tayini ta
lep edilmiştir. 

Cereyan eden müzakerede maddenin müphem olmayıp vazih bulunduğu kabul edilmekle bazı 
ihtimalâtı derpiş etmediği görüldüğünden madde nin tefsiri değil noksanlarının ikmali münasip 
olacağını kararlaştırarak bütün ihtimal ve ihtiyaçları halle kâfi olmak üzere mezkûr 38 inci mad
deyi tadilen kaleme almıştır. 

İntihar vakalarının neşri memnuiyetini istilzam eden sebepler gerek Türkiye dahilinde gerek Tür
kiye haricinde vukua gelen her vakada aynidir. Hükümde tefrik edilmesi caiz değildir. Zabıtadan 
mezuniyet almak lüzumlu ve faydalıdır. 

Memleket dahil ve haricindeki intihar vakalarının neşri mezuniyet almağa bağlanması hasebile 
mezuniyetin gazetenin intişar mahallindeki zabıta makamından alınması zarurî olacağı gibi neşrin 
yapacağı tesiri de takdirde daha ziyade salahiyetli makam yine intişar mahallinin zabıta makamıdır. 

İntihar edenlerin veya intihara teşebbüt eyliyenlerin isimleri yazıldıktan sonra resimlerinin 
basılmasında ekseriya mahzur olamıyacağından bunların vakaya taallûk eden resimlerinin hiç ba
sılmaması ve vakaya taallûku olnuyan resimlerinin basılabilmesi muvafık görülmüş, vakaya taallû
ku olmasa bile intihar edenlerin ve intihara teşebbüs eyliyenlerin adı ve hüviyetini tayine yarar 
resimlerinin basılmasını da menetmeye zabıtayı mezun kılmakta ayrıca faide mülâhaza edilmiştir. 
Zabıtaca vakanın neşrine müsaade edilirken resim basılması açıkça menedilmezse gazetelerin vakaya 
taallûku olmıyan resimleri basmaları tabii bulunmuştur. 

Bir intihar vakasının memleket dahilinde intişar eden bir gazetede yazılmasile yapacağı bütün 
tesir husule gelmiş olmasından sarfınazar her gazetenin ayrı ayrı mezuniyet istihsaline mecbur ad
dedilmesi hem külfet hem de zabıtayı lüzumsuz bir işgal olacağı ve izin almak mecburiyetini haberi 
ilk veren gazetede aramak ve bu gazetenin mezuniyet istihsal ettiğini farz ve kabul etmek tabiîdir. 

Ecnebi bir memlekette çıkan gazetelerde neşredilen intihar vakalarının iktibasında aynı sebep ve 
mülâhazalar mevcut olamıyacağından intişar mahallinin en büyük zabıta makamından izin alınması 
zaruridir. 

Bu esaslara göre tanzim edilen kanun lâyihası Büyük Meclisin yüksek takdir ve tasvibi nazarına 
arzolunur. 

Mıılı. En. Rs. 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Ordu 

Ahmet İhsan 

M. M. 
K aysei'i 
S. Azmi 

Aza 
Rize 
AUf 

Aza 
Trabzon 

Raif 

Kâ, 
Yozgat 

A. Ham di 

Aza 
Tekirdağ 
M. Fayık 

Aza 
Antalya 

Basih 

Aza 

/ / . Reşit 

Aza 
Antalya 

Haydar 

Aza 
Antalya 
Numan 

Aza 
Şebin Karahisar 

Vasfı Raşit 

Aza 
Kars 

Baha Tali 

Aza Aza 
Ordu Malatya 
İsmail Vasıf 

Aza 
Kocaeli 

Salâhattin 

Aza 
Kocaeli 
Rağıp 

Aza 
Zonguladk 

Rıfat 
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ADLİYE VE DAHİLİYE ENCÜMENLERİNDEN MÜREKKEP MUHTELİT ENCÜ
MENİN TEKLİFİ 

30 temmuz 1.931 tarih ve 1881 numaralı matbuat kanununun 38 inci maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 30 temmuz 1931 tarih ve 1881 numaralı matbuat kanununun 38 inci maddesi 
şu şekilde tadil edilmiştir: 

Memleket dahil ve haricindeki intihar vakalarını gazetenin intişar ettiği mahallin en büyük zabıta 
makamından mezuniyet almaksızın neşretmek memnudur. 

İntihar edenlerin ve intihara teşebbüs eyliyenlerin vakaya taallûk eden resimleri basılmaz. Şu 
kadar ki zabita mezuniyet verirken bunların diğer resimlerinin basılmasını da menedebilir. 

İntihar vakalarını başka bir gazeteden iktibas ile neşreden gazete iyin zabitadan mezuniyet almağa 
lüzum yoktur. 

Yabancı bir memlekette çıkan gazetelerden iktibas suretile neşredilecek bu vakaların neşroluna
cağı yerdeki zabita makamından izin alınması lâzımdrr. Bu madde hükmüne muhalif hareket edenler 
bir haftadan bir seneye kadar hafif hapis ve yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif para ceza
sına mahkûm olurlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 -— Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 


