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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Kâzım Paşanm riyasetlerile aktedilerek 1932 senesi ı kada nihayet verilmiştir. 

bütçesinin müzakeresine devamla Hariciye, Nafıa, îktı- Reis Kâtip Kâtip 
sat ve Ziraat vekâletleri bütçeleri müzakere ve kabul Afyon Karahisar Denizli 
edildikten sonra cumartesi günü toplanılmak üzere ini-1 A. Kâzım Ruşen Eşref II. Rü&tü 

2 — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1928 

senesi hesabı katisi hakkmda kanun lâyihası (Divanı 
muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Konya mebusu Kâzım Bey ve 2 arkadaşının, 

belediye kanununun 110 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının 
tefsiri hakkmda 4/28 numaralı takriri ve Belediye ka
nunu Muhtelit encümeni mazbatası (Ruznameye) 

3 — Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin ilgasma dair 1/306 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa, İktisat ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

4 — Münhal bulunan Şûrayi devlet azalıkları için 

1 — îzmir mebusu Mahmut Esat Beyin, îsken-
deron ve Antakyada meskûn öz Türklere karşı Fran
sa Hükümetince Ankara itüâfnamesi ahkâmına ri
ayet edilip edilmediğine dair sualine Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Beyin şifahî cevabı 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (izmir) — 
Arkadaşlarım, Suriye hrtıtası ile Türkiye arasında
ki işlerin (tanzimi üzerinde müteaddit muahedeler 
vardır. Bunlar, ilki Ankarada Franklen Büyyon ile 
yapılan, ondan sonra Müsyü Döjunel ile genişletilen 
ve bazı hususatı takviye edilen muahedeler ve diğer 
müteferrik mukavelelerdir. 

Bu muahedat ve mukavelât ahkâmının tatbiki, 
yani bir çoklarının tatbiki bir çok'zamanı istilzam 
etti. Hatta hududun tanzimi hepiniz biliyorsunuz 
ki elyevm Ankarada bulunan Fransanm büyük el
çisi Müsyü Kont dö Şambran cenaplarının Anka-
raya gelmesile ve onunla olan müzakerat netice-

intihap yapılması hakkmda 3/101 ve münhal bulunan 
Şûrayi devlet azalıkları için intihap yapılması hakkm
da 3/156 numaralı Başvekâlet tezkereleri ve Adliye ve 
Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (Ruznameye) 

5 — Konya ovası sulama idaresinin Maliye vekâle
tinin kefaletile aktedeeeği istikraz hakkmda 1/374 nu
maralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

6 — 11 nisan 1336 tarihinden itibaren İstanbul hükü
metince aktedilen bilcümle mukavelât, uhudat ve saire-
nin keenlemyekün addi hakkındaki kanuna bir madde 
tezyiline dair 1/369 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

sinde yapıla/bildi. Henüz tatibikı şekilleri etrafında 
konuşulan, bu muahedelerin bir çok ahkâmı var
dır. Tatbiki arda kalan ehemmiyetli şeylerden 
mühim bir kısmının tatbiki üzerinde Fransa bü
yük elçisile temas ve müzakerelerde bulunmakta
yız. Bu müzakereler hayli ilerlemiş addolunabilir. 
Mahmut Esat Bey biraderimizin sarahatla sorduğu 
sual dahi Hükümetinizin ötedenberi derpiş ve ta
kip ettiği muahedatı mevcudenin mühim-bir kıs
mı temas ediyor. Arzettiğim sebeplere mebni bu 
hususta Büyük Meclise kâfi malûmat arzedeeek 
vaziyette henüz bulunmuyorum. Bu hususta maru
zatta bulunmak husus ve zamanının tayinini lütfen 
Hariciye vekâletinize bırakılmasını, sual sahibi ar
kadaşımdan ve Heyeti umumiyeden rica ediyorum. 

Mahmut Esat B. (îzmir) — Muhterem Beye
fendiler, Hariciye vekili Beyefendinin verdikleri 
cevaiba çok teşekkür ederim. Cevaplarmdaki vuzu
hu kendi takdirlerine bırakıyorum. Vuzuhun zama-

B Î R Î N C Î C I L S B 
Açılma saati: 14,25 

Reis — Refet B. 

Kâtipler: -Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHtSAR ), Avni Doğan B. ( YOZGAT ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — SUALLER VE CEVAPLAR 
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nmı kendileri tayin buyuracaklar. Ben düşündü
ğüm bir iki noktai Heyeti Celileniz huzurunda te
barüz ettirmek istiyorum. Bazı Fransız matbuatı 
ve umumiyetle Fransız neşriyatına bakılmak ve 
inanmak lâzımgelirse Türkiyeyi muahedelere hür
met etmez, sözüne riayet etmez, Türkiyemizi ahit-
şiken bir memleket olarak tanımak lâzmıgelecek-
tir. Nereden mülhem olduklarını bildiğim bazı 
Fransız matbuatı Türkleri âleme bu şekilde tanıt
mak istiyorlar. 

Muhterem Beyefendiler, bu zalimane neşriyatın 
sebebi, düyunu umumiye meselesidir. Halbuki dün
ya sulbünün uzaması için borçlular borçlarını he
lâl ederken - alacaklılar değil - böyle bir sırada 
Türkiyemiz ne yapıyor? Borçlarına sadık kalıyor. 
Yalnız istediği şudur. Dünya buhranının böyle bü
yük bir vahamet arzettiği bir sırada bu borçlan 
Türkiyemizin tahammül edebileceği makul taksit 
ve tedbirlerle ödemek yolunu tuttuğunu görüyo
ruz. 

Türkiye Cumhuriyeti bu borçlan inkâr etmi
yor. Fakat nedense aklın icabatı olan bu şekli de 
bir kısım Fransız maıtbuatı hoş görmüyor. Bizim bu 
gün ödemekte olduğumuz borçlar resülmal de değil
dir. resülmal ve faazlerini çoktan ödedik. 

Bu gün taksitlerle ödemekte olduğumuz şey bu
nun faizinin, faizinin faizidir. Bu faizi, taksitlerle ö-
dememizi istemiyorlar, üstelik bizi ahitşikenlikle 
ittiham ediyorlar. Bizi ahitşikenlikle ittiham eden 
Fransız muhitlerinin bilmeleri lâzımgelir ki; Türk 
milleti kendi borçlarını vermiştir. Başkalarını 
aıhitşikenlikle ittiham edenler bilhassa bu husus
ta kendilerinin ne halde bulunduklarını takdir 
etmeleri lâzımdır. 1921 yılında Ankara da, Anka
ra itilâfnamesi aktedildi, bu itilâfname mucibin
ce, Fransa Antakyada, İskenderonda ve Bey-
lânda bir idarei mahsusa kabul ediyordu. Bu 
idarei mahsusa Türklerin elinde bulunacaktır. 
Bundan başka o mmtakada Türk mektepleri 
açılacak, Türk harsı, Türk varlığı muhafaza olu
nacaktı. Türk dili resmî olacaktı. Yine itilâf
name mucibince o havaliye mahsus bayrağın içi
ne bizim Türk bayrağının da bir şekli, bir ayni 
konacaktı. Türk dili Antakya ve İskenderonda 
ve Beylânda resmî dil mahiyetini haiz olacaktı. 

Hulâsa o havalide Türk varlığı bu suretle de
vam ettirilmiş olacaktı. Aldığımız haberlere gö
re bunun hiç birine riayet edilememiştir. Hem 
yalnız riayet edilmemekle iktifa edilememiştir. 
Ermeniler, bir takım siyasî mülteciler, halife, 
sultan döküntüleri, bazı Türk düşmanları, Fran
sa tarafından bu itilâfnameye riayet edilmemesi 
kâfi gelmiyormuş gibi, oradaki (400 000) Tür
kün başına musallat edilmiştir. 

Arkadaşlar, yeni Heryu hükümeti ve bilhas
sa Heryunun kendi şahsiyeti bu haksızlıkları anla
mak kabiliyetinde bir insandır. Bunu anlama
larım, bu gibi haksızlıklara nihayet vermelerini 
onlardan istiyoruz. 

Eğer sulhun temini, insanlığın selâmeti mua
hedelere riayette ise, Fransanm buna riayet et
mesini ve oradaki 400 000 Türkün muahede muci
bince, fazla değil, korunmasını istiyoruz. Fran
sa; tarihin tecelliyatmda arazi kaybetmek acısı
nı bizim kadar duymuş bir memlekettir. 

İskenderonda, Beylânda, Antakyada 400 000 
öz Türk yaşıyor. Bu parça bizim kalbimizden ko
parılmış kanlı bir parça gibi bu memleketimizin 
en kara günlerinde Fransanm eline teslim edil
di . Fransa Alsasloreni elli sene unutamadı. Ben 
milliyetçi bir Türk mebusu sıfatile o parçayı 
ölünceye kadar unutamam (Bravo sesleri, alkış
lar). Yalnız bu kadar da değil; oradaki 400 000 
Türkü bizden sonra gelecek Türk nesilleri de unu-
tamıyacaktır (Bravo sesleri, alkışlar). Nasıl ki 
Fransa Alsasloreni elli sene unutmıyacak kabili
yette bir millet ise, buna inansın ki Türk milleti 
de kendi öz parçasını, kendi öz kalbinin bir par
çasını elli bin sene unutmıyacaktır (Alkışlar). 

Benim bir mebus sıfatile kendi hesabıma istedi
ğim yegâne şey şudur: tarihin bu kanlı tek parça
sı, kalp parçası, orada çırpmıyor. Biraz sükûn 
bulabiknesi - o da belki - Fransanm imzaladığı mu
ahedeye riayet etmesile mümkündür. Başkasını it
tiham etmesini bilenler, evvelemirde kendilerinin 
vaziyetlerini düşünmelidirler, ondan sonra başka
larına söz söylemelidirler (Bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar). 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (tzmir) — 
Arkadaşlarım, Maıhmut Esat Bey biraderimizin 
sözleri arasında işaret ettiği muahedelere müteal
lik hususlar az çok (Redaksiyon) farkile ahkâmı 
ahdiyede mevcut olan şeylerdir. Hatta Türkiye Hü
kümeti istediği zaman iskenderun limanında bir mm-
takanm talep üzerine icarı dahi ahkâmı ahdiyenin 
icaplarmdandır. Meselâ bu son nokta hakkında hü
kümetiniz tarafından henüz bir talep yapılmamış 
ve bu itibarla filen tatbik edilmiş değildir. Ancak 
tenvir etmek istediğim iki nokta var; bir de ilâve 
edeceğim malûmatı arzedince maruzatımı ikmal et
miş bulunacağım. Tasrih etmek istediğim nokta
lardan biri; Suriye bıttasile Türkiye arasında 
ahdî katî hudut çizilmiş ve Büyük Meclisin ka
rarma ve tasvibine iktiran etmiş bulunmaktadır. 
Diğeri ise; mevcut ahkâmı ahdiyeye hiç riayet 
edilmediği iddiasında bulunan arkadaşıma iştirak 
etmediğimdir. Arzedeceğim malûmata gelince; 
yeni Fransa hükümetinin; Türkiye ile Fransa 
arasında bir buçuk sene evvel Pariste imza edil
miş olup Büyük Meclisin tasvibine iktiran etmiş 
bulunan, fakat' meri olabilmesi için karşı tarafın 
da tasdiki lâzırrugelen bitaraflık ve dostluk mua
hedesi esaslarında Türkiye ile Fransa arasındaki 
münasebatın idame ve inkişafı emelinde bulundu
ğunu ve bunun bizim arzularımıza tamamile teva
fuk ettiğini Büyük Meclise arzedecek vaziyette bu
lunuyorum. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Evrakı varidenin 
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dördüncü numarasında Şûrayi devlet intihabı 
vardır. Bunun ruznameye alınmasını Müşterek 
encümen namına ve rııznamenin 6, 9, 10 uncu 
maddelerinde adliyeye taallûk eden kanunların 

% 
da müstaceliyetle müzakeresini Adliye encümeni 
namına rica ediyorum. 

Reis — Sırası gelince teklifiniz reye arze-
dilecektir. 

4 — MÜZAKERE 
7 — Konya mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, bina 

vergisi kanununa bir madde' tezyili hakkında 2/il 
numaralı kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbatalar} flf 

TEFSİR FİKRASİ 
Halkevleri binaları, 1837 numaralı bina ver

gisi kanununun üçüncü maddesinin beşinci fık
rasında yazılı umumî maarife ve menafii umu-
miyeye hadim cemiyetlere ait, 'binalar mefhumu 
dahilindedir. 

Reis — Söz istiyen var mı? Reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Frkra kabul 
edilmiştir. 

2 — Bütçe encümeninin, 1932 senesi nıuvazenei 
umumiye kanununun 10 uncu maddesinin tadili 
hakkında 2/43 numaralı kanun teklifi ı>e mazba
tam [2] 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, bu serlâvha ruznameye nasılsa yanlış 
geçmiştir. 1932 senesi bütçe kanunu henüz kanun ol
madı ki Bütçe encümeni bunun her hangi bir 
maddesinin tadilini teklif etsin. Bunda bir se
hiv vardır. Ruznameyi yazan kalemde sehiv 
yapmışlardır. Esas mesele ati senelere sari ta
ahhüdat icrası hakkındaki kanunların verdiği sa
lâhiyetlerin bir kısmının istimal edilmemesine 
dair olan ve Hükümet tarafından bütçe kanunu 
ile teklif edilen bu maddenin mündericatı bir se
neye maksur hükümlerden olmadığına ve olduk
ça uzun seneler yaşıyacak ahkâmı daime mahiye
tinde bulunduğuna binaen, Bütçe encümeni o 
maddeyi lâyihadan tefrik ederek müstakil bir ka
nun halinde Heyeti celilenize arzediyor. Yoksa 
932 bütçe kanunu henüz bir projedir. Kanun 
olmamıştır. Bu ciheti tashih için söz aldım. Bu 
esasen ati senelere sari taahhüdat hakkındaki ka
nunlardan henüz istimal edilmiyen salâhiyetler
den (320) küsur milyon liralık salâhiyeti bu ka
nunla refediyoruz. Bunu refetmekle daha 87 
milyon liralık bir salâhiyeti yine ipka ediyoruz. 
Bu- refedilmiyen salâhiyetler - ki onlar demiryol
larının henüz ikmal edilmiyen kısmına aittir -
bunlara esasen dokunulmamıştır. Bütçe kanu
nunda ati senelere sari taahhüdat cetveline alın
mıştır. Bu lâyiha ile yakın senelerde istimal edil-

[1] 209 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2j 210. numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

EDÎLEN MADDELER 
miyecek olan ve miktarı çok yüksek bulunan bu 
salâhiyetleri beyhude ipka etmektense ati sene
lere sari taahhüdat icrası icap ettiği zaman, büt
çe kanunile Heyeti celilenizin takdir ve tasvip 
edeceği miktar kadar taatohüdata girişmek ve 
sonra her sene vermek mümkündür. Bu mümkün 
olunca 320 küsur milyon liralık bir taahhüdat 
salâhiyeti - ki bu istimal edilmemiştir - bu salâ
hiyetin hükmünü mahfuz tutmak pek şayanı ar
zu bir şey görülmedi. Malî emniyet ve ati sene
lere yüklenecek yükleri de tahfif mahiyetinde 
olduğu için her halde bu salâhiyetlerden istimal 
edilmiyen miktarın refinde Hükümet te. Bütçe 
encümeni de faide mülâhaza etti. Bu lâyihanın 
mündericatı bundan ibarettir. Yalnız Heyeti Ce-
1 ilenizden bunun müzakeresinin müstacelen yapıl
masını rica ediyorum. Çünkü bunlar refedilme-
diği takdirde bütçe kanununa merbut (j) cetve
line ilâve etmek zarureti hâsıl olur. Daha evvel 
kanun çıkmalıdır ki bunun neticesine göre (,j) cet
velini tanzim edelim. 

Reis — Efendim, lâyihanın müstacelen mü
zakeresini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Müstacelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
( Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ati senelere sari taahhüdat icrasına dair olan 
kanunlarla verilmiş bulunan salâhiyetlerden 

şimdiye kadar istimal olunmamış bulunan
ların ref ine dair kanun 

MADDE 1 — Ati senelere sari taahhüdat ic
rası mezuniyetini tazammun edip tarih ve numa
raları merbut cetvelde yazılı olan kanunlara is
tinaden şimdiye kadar aktedilmiş olan mukavele
lerle istimal olunmuş bulunan miktarlar müstesna 
olmak üzere bu kanunların verdiği mezuniyetlere 
istinaden yeniden mukavele akti salâhiyeti refe-
dilmiştir. Mevcut mukaveleler kanunlarının ica-
batma göre taallûk ettikleri işlerin ikmaline ka
dar ifa ve tatbik olunur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, Hükü
met kanunların ilgasını teklif ediyor. Encümen ise 
kanunların verdiği salâhiyete binaen mukavele ak-
tini menediyor. Acaba ikisi arasındaki fark nedir? 

Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane). — Efendim, o kanunlara istinaden yapılmış 
muameleler vardır, mukaveleler mevcuttur. O mu
kavelelerin henüz filen tahakkuk etmiyen kısım
ları vardır. O kanunlara istinaden verilen salâhi
yet daha önümüzdeki senelerde de devam edecek 
kanunda kalan bakiye üzerindeki mukavele akti 
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salâhiyetinin refini, kanunun refinden daha faide-
li gördük ki aktedilen mukaveleler devam edebil
sin. 

Reis — Başka söz istiyen var mı'? 
Maddeyi merbut cetvelle 'birlikte reyinize arze-

diyorum. Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îera Vekil
leri Heyeti memurdur. 

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

Efendim evvelki kanunlar tayini esami ile reyi
nize arzedilmişti. Bu da o kanunların tadili oldu
ğu için tayini esami ile reyinize arzediyorum. 

3 — Tapu sicilli muhafaza teşkilâtına dair 
1/300 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbatları fil 

Reis — Kanunun ikinci müzakeresidir. 
Tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil muhafız

lığı teşkilâtına dair kanun 

MADDE 1 — Yeni tapu sicilline göre her kaza 
bir mıntaka ve iki vilâyetten aşağı olmamak üzere 
müteaddit vilâyet dahilindeki mmtakalar bir grup 
addolunur. 

Yeni sicil tutulması kararlaştırılan mmtakalar-
da tapu sicil muhafızlığı ve bunların merbut olaca
ğı grupta tapu sicil müdürlüğü ihdas olunur. Bü
yük şehirlerin müteaddit sicil mmtakalarına ayrıl
ması caizdir. Tapu sicil muhafızları rnıntakalarm-
da takrir almak salâhiyetini haizdirler. 

Reis — Tadilname yoktur; maddeyi kaimi 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kahul edilmiştir. 

MADDE 2 •—- Tapu sicil müdürleri Maliye veki
li ve Başvekilin müşterek kararnamesi ve Reisi
cumhurun-tasdikıle tayin olunur. 

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

MADDE 3 — Tapu jûcil müdür ımıa/mlerür ta
pu sicil muhafızları ve nıuavinleni ve mühendisler 
ile fen memurları Tapu ve kadastro umum müdürlü
ğünce tayin olunurlar. 

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

MADDE 4 — Tapu sicil müdürlüğü tetkik me
mur ve kâtipleri tapu sicil müdüriyetinin intiha-
bile bulundukları vilâyet makamınca ve tapu si
cil muhafaza kâtipleri muhafızın intihabile ma
hallinin en büyük mülkiye memuru tarafından ta
yin olunur. 

fil Birinci müzakeresi 63 üncü inikattadır. 

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

MADDE 5 — Tapu sicil müdürleri: 
Müdür muavinliklerinde veya birinci ve ikinci 

sınıf tapu sicil muhafızlıklarında en az üç sene bu
lunmuş olan hukuk ve mülkiye mektebi mezun-
larile Tapu ve kadastro umum müdürlük şube mü
dürleri ve birinci ve ikinci sınıf tapu müfettiş vo 
müdürleri meyanmdan; 

Tapu sicil müdür muavinleri : 
Hukuk ve mülkiye mektebi mezunlarile üçüncü 

sınıf tapu müfettişleri ve üçüncü ve dördüncü sı
nıf tapu müdürleri ve birinci, ikinci, üçüncü sınıf 
tapu sicil muhafızları meyanmdan; 

Tapu sicil muhafızları : 
Üçüncü sınıf tapu müfettiş ve muavinleri ile 

kadastro reis ve tasarruf azaları ve ikinci sınıfın 
dunundaki tapu müdürleri ve muadili dereceler
deki diğer memurlar ve kadastro mektebinden 
mezun olupta en az iki sene ve hukuk ve mülkiye 
mektebinden mezun olupta en az bir sene umum 
müdürlük merkez şubelerinde veya vilâyetler 
tapu ve kadastro idarelerinde bulunmuş olanlar 
meyanmdan; 

Tapu sicil muhafaza muavinleri : 
Kadastro mektebinden mezun olanlarla tapu 

ve Kadastro işlerinde en az beş sene müstahdem 
bulunmuş olanlar meyanmdan; 

Tapu sicil müdüriyeti tetkik memurları: 
Kadastro mektebinden mezun olupta en az iki 

sene tapu ve kadastro idarelerinde bulunmuş olan
larla dördüncü ve beşinci ve altıncı sınıf tapu si
cil muhafızları ve muavinleri ve beşinci ve altıncı 
ve yedinci sınıf tapu müdürleri ve muadili dere
cedeki diğer memurlar meyanmdan intihap ve ta
yin olunurlar. 

İntihap ve tayin hususunda birinci derecede 
hukuk ve mülkiye mektebi mezunları, ikinci dere
cede kadastro mektebi mezunları tercih olunurlar. 

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

MADDE 6 — Tapu sicil müdürleri, grupları 
dahilinde cereyan eden bütün tasarruf muamelâ
tını murakabe etmek ve memurların vukubula-
cak istizahlarına cevap vermek ve kanuna mugayir 
hareketi görülenler hakkında takibatta bulunmak 
vazifesile mükelleftir. 

Bunlardan sui halleri görülenleri ait olduğu 
makama derhal malûmat vermek üzere işten el 
çektirebilir. 

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

MADDE 7 — Tapu sicil muhafızı gaybubeti 
esnasında muavinini tevkil eder. ve bu keyfiyet 
yevmiye defterine kaydedilir. 

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

MADDE 8 — Tapu sicil muhafaza memuru 
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kendi maiyetinden her hangi birinin emniyeti mu
hil hareketini ve tapu sicillinde karışıklık vukua 
getirdiğini görürse o memur hakkında tahkikat 
icrasile neticesini ait olduğu makama bildirir. 

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

MADDE 9 — Tapu sicilli tesis olunan mahal
lerde Tapu ve kadastro umum müdürlüğünce ka
bul olunacak plâna uygun birer tapu gicil muhafaza 
binası temin olunur. -

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

BÎEtNCl MUVAKKAT MADDE — Bu kanun 
tecrübe mahiyetinde olmak üzere 1932 senesi zar
fında yalnız bir grupta tatbik edilecektir. 

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

ÎKÎNOt MUVAKKAT MADDE — Grup dahi
linde bulunan kaza tapu memurları tapu sicil mü
dürünün intihabile bulundukları mahallin en bü
yük mülkiye memuru tarafından tayin olunurlar. 

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

MADDE 10 - - Bu kanun 1 temmuz 1932 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 — Askerî memurlar hakkındaki kanunun ba
zı maddelerinin tadiline dair 1/287 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe enuümenleri 
mazbataları [1] 

Reis — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

1455 numaralı kanunun bazı maddelerile bu ka
nunun ikinci maddesini tadil eden 1637 numaralı 

kanunun birinci maddesini muaddil kanun 
MADDE 1 — 1455. numaralı askerî memur

lar kanununun ikinci maddesini tadil eden 1637 
numaralı kanunun birinci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde tadil edilmiştir: 

(Askerî memurlar; askerî mühendisler, askerî 
adlî hâkimler, askerî fen memurları, ; hesap me
murları, muamele memurları, rasat memurları, 
muallimler, haritacılar, imamlar, makinistler, sa
natkârlar ve muzika muallimleri) kısımlarnıdan 
teşekkül eder. 

fil Birinci müzakeresi 65 inci inikat zahit ce-
ridesindedir. y 

Etmiyenler . . . Kabul Reis — Kabul edenler 
edilmiştir. 

MADDE 2 — 1455 numaralı kanunun üçüncü 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Kadrosuna göre askerî mühendisler 1453 nu
maralı zabitan ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki kanunda yazılı ikinci derecenin mukabili 
maaşa, kadar ve askerî adlî hâkimler de üçüncü 
derece mukabili maaşa kadar maaş alır ve bulun
dukları memuriyet unvanını taşır askerî memur
lardır. 

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

MADDE 3 — 1455 numaralı kanunun beşinci 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: Tah
silini muvaffakiyetle bitiren askerî mühendislerin 
memuriyetleri beşinci sınıftan ve askerî fen me
murlarının ki altıncı ve tahsilini muvaffakiyetle ik
mal edemiyenlerin memuriyetleri sekizinci sınıf
tan başlar. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — Rüsumat- muhafaza ve mmtaka memur
ları hakkında inzibatî ahkâmı muhtevi knunun 
8 inci ve 9 uncu mddelerinin tdiline ve mezkûr 
kanuna bir madde ilâvesine dair 1/353 numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları [1] 

Reis — Bu kanunun da ikinci müzakeresidir. 
Gümrük muhafaza ve mmtaka memurları hak
kında inzibatî ahkâmı muhtevi 1321 numa
ralı kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinin ta
diline ve bir madde ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 1321 numaralı kanunun 8 inci 
maddesi aşağıda yazılı surette değiştirilmiştir: 

Muhafaza ve mmtaka memurlarının icabında 
rızalarına bakılmaksızın tahvillerine ve teftiş esna
sında bizzat müşahede edeceği veya âmirin ve mü
fettişlerin raporlarından anlıyacağı yolsuz hareket
lerinden dolayı inzibat komisyonuna havaleye ma
hal gömleksizin bu memurları ihraç ve tenzili sı
nıf hariç kalmak üzere inzibatî cezalarla resen 

[1] Birinci müzakeresi 65 inci inikattadır. 

-308 -



I : 7 0 2 5 - 6 - 1 9 3 2 C : 1 

cezalandırmağa Gümrük muhafaza umum kuman
danı salâhiyettardır. 

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

MADDE 2 — 1321 numaralı kanunun 9 uncu 
maddesi aşağıda yazılı surette değiştirilmiştir: 

Gümrük muhafaza umum 'kumandanlığında mu
hafaza müdürleri için Erkânı harp reisinin riyaseti 
altında adlî hâkim ve zat işleri müdüründen mü
rekkep bir inzibat komisyonu bulunur. 

Taşra muhafaza ve mıntaka memurları için 
muhafaza müdürlüklerinde muhafaza müdürünün 
ve bulunmıyan yerlerde Gümrük başmüdür veya 
müdürünün riyaseti altında bu müdürlüklerin baş
kâtip veya mümeyyiz veya kâtiplerinden mürek
kep üç kişilik 'bir inzibat komisyonu bulunur. 

İnzibat komisyonlarının kararlan merkez inzi
bat komisyonunda itirazen tetkik edilir. 

Muhafaza müdürleri ve muhafaza ve mıntaka 
memurları hakkında inzibat komisyonları tarafın
dan verilen cezalardan ihraç cezaları hariç olmak 
üzere diğer cezalar Muhafaza umum kumandanı 
tarafından tatbik ve sicillerine kaydolunur. 

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

MADDE 3 — 1920 numaralı kanun hükümleri 
muhafaza müdürleri ve mıntaka ve muhafaza me
murları hakkında da caridir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

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

Heyeti umum iyesini kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim, reylerini vermiyen zevat var mı? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

6' — Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî Şûralar 
Ciımhuriyeti ittihadı arasında aktolunan protoko
lün tasdiki hakkında 1/198 numaralı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Hariciye encümenleri mazba
taları fi] 

Reis — Efendim, bunun da ikinci müzakeresi
dir. 

flj Birinci müzakeresi 65 inci inikattadır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî Şûralar Cum
huriyetleri ittihadı arasmda 17 kânunuevvel 
1925 tarihinde Poriste imza olunan dostluk ve 
bitaraflık muahedesi ile buna müzeyyel üç pro
tokolün ve Ankarada imza olunan 17 kânunuev
vel 1929 tarihli temdit protokolü ile 7 mart 1931 
tarihli bahrî protokolün temdidi zımnmdla An-
karadıa 30 teşrinievvel 1931 tarihinde imzalanan 

protokolün tasdiki hakkındaki kanun 

MADDE1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî 
Şûralar Cumhuriyeti ittihadı arasında 17 kânunu
evvel 1925 tarihinde Pariste imza olunan dost
luk ve bitaraflık muahedesi ile buna müzeyyel üç 
protokolün ve Ankarada imza olunan 17 kânunu
evvel 1929 tarihli temdit proto'kolu ile 7 mart 1931 
tarihli bahrî protokolün temdidi zımnında Anka
rada 30 teşrinievvel 1931 tarihinde imzalanan 
protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Hariciye ve Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

7 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanu
nunun 1 inci ve 16 -net maddelerine birer fıkra 
ilâvesine dair 1/297 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbatala-
r, [1] 

Reis — Efendim, encümen müstaceliyetle mü
zakeresini teklif ediyor. Müstaceliyetle müzake
resini kabul edenler ... Etmiyenler .... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

863 numaralı ordu zabitan heyetine mahsus ka
nuna bir madde tezyiline ve ayni kanunun 1494 
numaralı kanun ile tadil edilmiş olan birinci mad

desine bir hüküm ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 863 numaralı ordu zabitan he
yetine mahsus terfi kanununa aşağıda yazılı mad
de tezyil olunmuştur: 

Müzeyyel madde — Mühendis zabit yetiştirmek 
üzere yabancı memleketlere gönderilecek yüksek 

[1] 159 uncu matbuaya ilâve zaptın sonuna 
merbuttur. 
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mühendislik tahsillerini muvaffakiyetle bitiren! 
kara, deniz ve hava zabitlerine aşağıda yazılı 
şartlar dahilinde dört seneye kadar kıdem zammı 
verilir: 

A) Yabancı memleketlerdeki yüksek mühendis
lik tahsilini ve muktazi fabrika ve müessese staj
larını muvaffakiyetle ikmal edenlere bir sene; 

B) Bunlardan fen ve sanat, askerî fabrikalar 
umum müdürlükleri emirlerinde veya kendilerini 
tahsile gönderen müesseselerin nezdinde istihdam 
edilerek iki sene zarfında mühendis zabitliğe ter
fileri tasdik olunanlara ( mühendis zabit ) unva-
nile beraber daha iki sene; 

C) Bu kıdemleri almış bulunanlardan bir eser 
vücude getirerek veya doktora yaparak emsalleri 
arasında temayüz edenlere daha bir sene. 

Halen orduda mevcut olup mühendis zabitlik 
evsafını haiz bulundukları makamı aidince tasdik 
edilenler de yukarıda yazılı haklardan istifade 
ederler. 

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

MADDE 2 — Ordu zabitan heyetine mahsus 
863 ve 1252 numaralı terfi kanunlarının bazı madde
lerinin tadiline dair olan 1494 numaralı kanunun 
birinci maddesinde yazılı (Madde — 1 ) şöyle ta
dil edilmiştir. 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ordusu za
bitan heyeti âtideki sınıflardan müteşekkildir: 

A - Muharip sınıflar (piyade, süvari, topçu, 
hava, istihkâm, muhabere güverte, çarkçı) ; 

B - Muavin sınıflar (Demiryolu, otomobil, nak
liye, sıhhiye, baytariye, levazım, harita, mühen
dis zabit, sanayii harbiye). 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
im ledilmiştir . 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

8 — Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii ve 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanunlara müzeyi]el 1/390 numaralı 
kanun lâyiham ve Bütçe ve Adliye encümenleri maz
bataları [1 ] 

Reis — Bu lâyihanın müstaceliyetle müzakere
sini teklif ediyorlar. Müstaceliyetle müzakeresini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] 214 numaralı matbua zaptın sonunu mer
buttur. I 

I Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Reis Bey; müsaade ederseniz bir tashih vardır, ar-
zedeyim. Bu lâyihada encümenimizin teklif et
tiği metinde işaret edilen bir cetvel var, ki mer
but cetvel, deniyor. Halbuki bu cetvelin tabedil-
nıesi encümenin teklifi meyanmda unutulmuş. 
Bu, Hükümetin teklifindeki bir numaralı cetvel
dir. Yani birinci maddenin metninde işaret edi
len biı- numaralı cetveldir. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, 'bir numaralı cetvelin serlâvhasma lüzum 
yoktur, serlâvha kalkacaktır. 

Reis — Bu lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen var mı efendim? (Yok sesleri). 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii dolayısile 
Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadü

lüne dair olan 1452 numaralı kanuna müzey-
yel kanun 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının tev
hit ve teadülü hakkındaki kanunun ikinci madde
sine merbut iki numaralı cetvelin Adliye vekâle
tine mahsus kadrosunun Mahkemei temyiz kısmına 
müfredatı işbu kanuna bağlı cetvelde yazılı me
muriyetler ilâve edilmiştir. 

Derece 

2 
3 

10 
11 
12 
14 
17 
Reis 

Memuriyetin nevi 

t kinci reis 
Aza 
Başmümeyyiz 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 

— Maddeyi cetvelle beraber 

Adet 

1 
5 
1 
2 
3 
3 
7 

kabul 

Maaş 
Lira 
125 
100 
35 
30 
25 
20 
14 

eden-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim buna müteallik bir lâyiha daha var
dır. Onu da müzakere edeceğiz. 

Bunun da ınüstacelen müzakeresi teklif edili
yor. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Temyiz mahkemesi teşkilâtına dair 11 nisan 
1928 tarih ve 1221 numaralı kanunun bazı 

maddelerinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 1221 numaralı kanunun birinci 
maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Temyiz mahkemesi dört hukuk, dört ceza, bir 
ticaret' ve bir icra ve iflâs dairesinden müteşekkil J 
ve dairelerden her birinin vazifesi bu kanun ve 
hukuk ve ceza davaları usulü muhakemeleri ve 
sulh hâkimleri ve icra ve iflâs kanunlarile muay
yendir. 

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

MADDE 2 — 1221 numaralı kanunun üçüncü 
maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Hukuk dairelerinin birincisi; tesise ve gayri-
menkule ait aynî haklara müteallik davaları; 

İkincisi; şahıs ve *ıile hukukuna, nafakaya, ve
sayet, kayyumluk ve müşavirliğe, mirasa ve ölüme 
'bağlı tasarruflara ve nüfus kayitlerinin tashihine 
müteallik asliye ve sulh mahkemelerinde görülen 
davaları; 

Üçüncüsü; sulh mahkemelerince görülüp ikinci 
hukuk ve ticaret dairelerinin vazifeleri haricinde 
bulunan hukuk davalarını; 

Dördüncüsü; menkule ait aynî haklara ve dam
ga kanununa tevfikan alınacak para cezalarına mü 
teallik davalarla nakli dava ve hukuk ve ticaret ve 
iflâs davalarına ve icra takiplerine ait tayini mer
ci hususlarını; 

Ticaret dairesi; asliye ve sulh mahkemelerinden 
ticarete müteallik verilmiş olan hüküm ve kararları; 

îera ve iflâs dairesi dahi; icra takipleri hukuku
na ve iflâsa dair ticaret mahkemeler ile tetkik ıner-
cilerinden verilecek hüküm ve kararlarla tetkik 
mercilerinin verecekleri cezaî hükümleri tetkik ve 
rüyet eder. 

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

MADDE 3 — 1221 numaralı kanunun beşinci 
maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Temyiz birinci reisi heyeti umumiyelere riyaset 
ve bu heyetlere mevdu vezifeleri tanzim ve azayi 
dairelere tefri'k ve icabında işi nisbeten çok olan 
dairelere diğerlerinden muvakkaten aza sevkeder. 

Reislerin vazife ifa edecekleri dairenin tayin ve 
tebdili birinci reisin mütaleası alındıktan sonra 
Adliye vekili tarafından yapılır. 

Dairelerden birinin işi aza şevki suretilc tedvir 
edilmiyecek derecede çoğaldığı takdirde birinci re
isin teklif ile o daireye ait vazifelerden bir kimsi 
Adliye vekâletince diğer bir daireye tevdi oluna
bilir. 

Birinci reisin göstereceği lüzum üzerine reis ve 
azalardan biri veya bir kaçı heyeti umumiye vazi
fesinde kendisine muavenet eder. 

Birinci reise mazereti halinde reislerden en ki 
demlisi vekâlet eyler. | 
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t Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 —• 1221 numaralı kanunun yedinci 
maddesi" aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Temyiz mahkemesi heyeti ıımumiyesi hukuk ve 
ceza olmak üzere iki kısımdır. 

Hukuk heyeti umumiyesi; hukuk, ticaret ve icra 
ve iflâs, ve ceza heyeti umumiyesi ceza dairelerin
den teşekkül eder. Her iki kısımda mürettep adet
lerin üçte ikisinin içtimaile müzakere nisabı hâsıl 
olur ve mürettep adetlerin mutlak ekseriyetile ka
rar verilir. 

Her iki heyeti umumiyede ekseriyet temin olu-
mumyan mesailde o kısma mensup olup müzakere
ye iştirak etmemiş olan aza celp ve keyfiyet tetkik 
olunarak mutlak ekseriyetle karar verilir. 

Alenî murafaa cereyan eden davalarda dahi 
ekseriyet hâsıl olmadığı takdirde yukarıki fıkra 
mucibince hareket olunur. Bu halde murafaanın 
tekririne hacet olmayıp evrakın okunmasile iktifa 
olunur. 

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

MADDE 5 — Bu kanun 4 - IX - 1932 tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 6 — B u kanunun hükmünü icraya Ad

liye vekili memurdur. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyeııler .... Kabul 

edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden

ler . . . Etmiyeııler . .. Kabul edilmiştir. 
9 — Kiyaseti Cumhur orkestrası hakkında î/352 

\ numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları fil 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresini kabul e-
denler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul, edenler . . . Etmiyeıı
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Cumhur orkestrasının Maarif vekâ
letine raptı hakkında kanun 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti teşkilâtı
na dahil bulunan Riyaseti Cumhur musiki he
yeti bando kısmı yine Millî Müdafaa vekâletine 
merbut kalmak üzere orkestra kısmı "Ri
yaseti Cumhur filârmonik lorkestra heyeti,, 
namile ve merbut cetvelde muharrer 'kad-
rosile Maarif vekâletine devir ve rapte
dilmiş ve bu cetvel . 1452 numaralı Devlet 
memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkında

k i / 211 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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ki kanunun ikinci maddesinde zikrolunan cetve
lin Maarif vekâleti kısmına ilâve edilmiştir. 

Şef 
Muzi 

» 
» 
» 

ka 

Unvan 

muallimi 
» 
» 
» 

Adet 
1 
1 

10 
14 
19 
8 
1 
1 

rece 
5 
8 

10 
11 
12 
14 
14 
16 

Aslî 
maaş 

80 
45 
35 
30 
25 
20 
20 
16 

Kâtip ve muhasip 
Alât ve kütüphane memuru 

Reis — Maddeyi merbut cetvelle kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Riyaseti Cumhur filârmonik or
kestra heyetine mensup muzika muallimleri hali 
hazırdaki rütbelerine tekabül eden derece maaşla
rını alırlar. Bunların tayin, terfi ve tecziyeleri ilk 
ve orta tedrisat muallimleri hakkındaki 1702 ve bu
na müzeyyel 1880 numaralı kanunların hükümleri
ne tâbidir. 

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

MADDE 3 — Halen orkestraya dahil bulunan
lar mütebaki hizmet mükellefiyetlerini Maarif ve
kâleti emrinde ikmal ederler. Kıdemlerinin tesbi-
tiııde askerî hizmetleri nazarı itibara alınır. 

Reis -*- Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Riyaseti Cumhur filârmonik or
kestra heyeti mensupları, Riyaseti Cumhur musiki 
heyetine verilecek elbise hakkındaki 5 mayıs 1930 
tarih ve 1602 numaralı kanundan kem akan istifa
de ederler. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Efendim, bir tashih yapılacaktır. (Riyaseti Cum
hur flârmonik orkestra heyeti mensupları) tabi
rinden sonra (bedeli Maarif vekâletince tesviye 
edilmek üzere) ibaresi ilâve edilecek, 

Reis — Maddeyi tashih veçhile reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Millî Müdafaa, Maliye ve Maarif vekilleri me
murdurlar. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] Mesken tazminatı hariç olmak üzere emsal 
hâsılı olarak ta verilir. 

Evvelki lâyiha için rey vermiyen var mı efen
dim? ( Hayır sesleri ) . Rey toplama muamelesi 
hitam bulmuştur. 

20 — Seferde bulundukları esnada bahriye za-
bitanına taamiye verilmesi hakkındaki kanuna 
müzeyyel 1/230 numaralı kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatasile 22 nisan 1341 ta
rih ve 659 numaralı kanuna müzeyyel 1/268 nu
maralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Efendim, müstaceliyetle müzakeresi 
teklif ediliyor. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi hakkın
da mütalea var mı efendim? ( Hayır sesleri ) . 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Seferde bulundukları esnada bahriye zabitlerine 

taamiye verilmesi hakkındaki 22 nisan 1341 
tarih ve 659 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Beşinci sınıf ve mafevki deniz 
askerî memurlarına zabitler, madun deniz askerî 
momurlarile başgediklilere gedikM zabitler ve Hari
ta umum müdürlüğü emrindeki mesaha gemisi 
deniz zabitlerine de muavin sefinelerdeki zabitler 
gibi taamiye verilir. 

Ancak Harita umum müdürlüğü deniz zabit
lerine verilecek taamiye, mesaha gemisinin her 
defa tayin olunacak merkezinden ayrıldığı ve se
yir halinde bulunduğu zamanlara maksurdur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya Millî 
Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 — Ceza kanununun mevkii meriyete vaztna 
müteallik kanunun 4 üncü maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında 1/386 numaralı kamın hîyihas-ı ve 
Adliye encümeni mazbaiası f2] 

Reis — Bu kanun hakkında da müstaceliyet 
teklifi vardır. Bu teklifi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? 

[1] 212 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 215 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — Efendim, bu kanunun müııdericatında 
mahpusların çalıştırılması hakkında bir takım 
hükümler vardır. Mahpusların çalıştırılması hu
susunda ve mücazatın infazına dair, ceza kanu
nundaki umumî hükümlere »'öre esasen mecburi
yet bulunmaktadır. Fakat o tesisat ve teşkilâtı 
havi hapisaneler henüz yapılmadığı için kanunu 
cezanın mevkii meriyete vazına dair- kanunla bir 
takım hükümler kabul edilmişti. 

İşte vekâletin teklif ettiği madde de bu mer
iyet kanununun bir maddesine ilâve edilen fık
radan ibarettir/Muvakkat mahiyeti haizdir. Bi
naenaleyh, bu kanunun içindeki mahpusların ça
lıştırılması kaydı, hapishane dahilindeki mesai 
için konulmamıştır, ancak hapishane haricindeki 
işlere münhasırdır. Bundan dolayı mahpuslar ar
zu ederlerse bu hizmetlerde çalıştırılabilirler. Bu 
hususun umumî hükümlere taaruz eder mahiyette 
görülmemesi için encümen, izahına mecburiyet 
görmüştür. 

Reis — Başka söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri). Maddelere geçilmesini kabul edenler. . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ceza kanununun mevkii meriyete vazına müteal
lik 5 mayıs 1926 tarih ve 825 numaralı kanu

nun 4 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun 

MAADE 1 — 825 numaralı kanunun 4 üncü 
maddesine aşağıda yazılı madde ilâve olunmuş
tur : 

Yeni hapishane tesisatı ve teşkilâtı yapılmiyan 
yerlerde hapis veya üç seneye kadar ağır hapis ce-
zasile mahkûm olup ta cezasının yarısını ve üç se
neden yukarı on seneye kadar ağır hapis cezası 
mahkûmlarından cezasının üçte ikisini çekmiş o-
lanların hal ve siretleri itibarile istihdamlarında 11 
inci maddede yazılı hapishane komisyonunca mahzur 
görülmiyenler ve sanat ve meslek veya bedenî ka
biliyetçe hizmetlerinden fayda umulanlardan isti-
yenler, geceleri hapishanede geçirmek şartile ve 
maruf ücretin üçte birinden aşağı olmamak üzere. 
ücretli olarak amme menfaatlerine uygun işlerde 
Adliye vekâletinin tensibile Hükümetin nezareti 
altında çalıştırılabilirler. 

Bu hizmet esnasında kaçanlar hakkında geri ka
lan mahkûmiyet müddetlerine asıl ceza müddetinin 
altıda birinden üçte birine kadar müddet zam ile 
cezaları çoğaltılır. Kaçmak fili Türk ceza kanunu
nun 298 inci maddesinde yazılı surette vukubul-
muşsa mezkûr kanunun 299 uncu maddesindeki ce
zalar hükmolunur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Adliye vekili memurdur. 
Reis _ Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kaimi 

edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
12 — Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâve

si ve mezkûr kanunun 3 / inci maddesinin tadili 
hakkında 1/388 numaralı kanun lâı/ihası ve Adliye 
encümeni mazbatası [1] 

Reis — Encümen bu lâyihanın da müstaceliyet
le müzakeresini teklif etmektedir. Kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti unıumiyesi hakkında söz isti
yen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kahul edilmiştir. 

3 mart 1926 tarih ve 766 numaralı hâkimler 
kanununun bazı maddelerine ilâveler kon

masına ve tadiller yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Hâkimler kanununun 17 inci 
maddesine aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 

1609 numaralı kanun hükmünce hâkim hak
kında ilk tahkikat sırasında tevkife veya son tah
kikatın açılmasına karar verilmesi dahi nüfuz ve 
itibarına dokunan hallerden sayılır. 

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

MADDE 2 — Hâkimler kanununun 22 ııci 
maddesine aşağıda yazılı fıkralar ilâve edilmiştir: 

1 - Bir yerde bakası memuriyetinin nüfuz ve 
itibarına halel vermesinden dolayı bu kanunun 
17 nci maddesi mucibince iki defa tahvil edilmiş 
olupta üçüncü defasında yine tahvili müstc'lzim 
o gibi hallerde bulunanlar dahi hâkimlikten çıka
rılır. 

2 - Halü siretleri ve ka'biliyetsizlikleri itibarile 
hizmetlerinden istifade olıınamıyacağı teftiş ve 
tahkik ile sabit olan ilk derece müstaııtıkları 
intihap encümeni kararile bir daha müstantık-
lıkta kullanılmamak üzere vazifelerinden affolu
nur. 

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

MADDE 3 — Hâkimler kanununun 29 uncu 
maddesine aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 

Temyiz hâkimlerinden birinin vazife ile alâ
kası olmıyan suçundan dolayı hakkında takibat 
icrası halinde müddei umumilik vazifesi Cumhu
riyet başmüddei umumisine, ilk tahkikat Adliye 
vekili tarafından havale olunacak reislerden biri
ne ve muhakemesi Temyiz ceza heyeti umumiye-
•siııe aittir. 

Cumhuriyet basnıüddeiumumisi hakkında 

[1] 216 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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müddeiumumilik vazifesi Adliye vekili tarafın
dan havale olunacak reislerden biri tarafından 
yapılır: 

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

MADDE 4 — Hâkimler kanununun 81 inci 
maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Temyiz hâkimlerinden birinin vazife ve memu
riyete taallûk eden eürmünden dolayı müst antik 
srfatile ilk tahkikat icrası Adliye vekâletince 
tensip olunacak temyiz reislerinden birine ve 
müddoi umumilik vazifesi Cumhuriyet baş müd-
dei umumisine aittir. 

Cumhuriyet baş müddei umumisi hakkında ta
kibat icrası halinde müddei umumilik vazifesi da
hi Adliye vekili tarafından havale olunacak reis
lerden biri tarafından ifa olunur. 

Reis — Söz ist iyen var mı efendim'? Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 
teberdir. 

Reis — Kabul edeni et 
edilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden ınıı-

Etmivenler... Kabul 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Adliye vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umıımiyesini kabul edenler... 
Etmiyenler..." Kabul edilmiştir. 

13 — Nakliyat vergisi haklanda 1/312 numaralı 
kanun lâyihası cc Bütçe, encümeni mazbatası fil 

Reis — Efendim, zaten bu ruznameye dahildir. 
Tensip buyurursanız müzakere edelim. 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, müstaceliyet kararile müzakere edil
mesi lâzımdır, bütçeye taallûku vardır. 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler... Etmiyenler... Müstaceliyetle müzakeresi 
kabul edilmiştir. 
Muayyen tarifeli vesait ile seyahat eden yolcu-

lardan alınacak nakliyat resmi hakkında 10 
nisan 1340 tarih ve 472 numaralı kanuna 

müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 1 0 nisan 1340 tarih ve 472 nu
maralı kanunun birinci maddesinde yazılı mües
sese ve kumpanyalar tarafından bir ay zarfında 
tahsil olunan nakliyat resmi, o ay nihayetinden 
itibaren kırk beşinci günü akşamına kadar bir 
bordro ile bu müessese ve kumpanyaların merbut 
bulundukları malsandığma teslim olunur. Tesli
mat bordroları, her mevki için alınan bilet ücret
lerini ve nakliye resimlerini yekûnen irae eder. 

[l] 173 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonu
na merbuttur. 

Maliye vekâletinden bidayeten müsaade alın
mak şartile, bu teslimatın bir merkezden icrası 
caizdir. 

işbu müessese ve kumpanyalar tarafından tah
sil olunan nakliyat resmi, müddeti zarfında mal-
sandıklanna teslim edilmediği takdirde, resim 
miktarı yüzde on zam ile tahsil olunur. Nakliyat 
resminin, müddeti zarfında malsandıklanna tes
lim edilmemesinden, müessese ve kumpanyaların 
müdür ve muhasebecileri de mesul ve zamiridirler. 

Refik Şevket B. (Konya) — Efendim, bu ka
nun tevzi edildi mi? ( Müstaceliyetle müzakeresi 
kabul edildi sesleri ) . 

Efendim, bu kanun elimizde yoktur. Bir şey 
anlamıyoruz. Müsaade edinizde yazalım hiç ol
mazsa. 

BütÇe E. Reisi H. Fehmi B. ( Gümüşane) — 
Reis Beyefendi, bu okunan kanun ahkâmı müeyye-
dedendir. Zaten mevcut olan nakliyat vergisine 
zeylen yazılmıştır. Evvelce tap ve tevzi edilen 
maddelerde mevcut olan ahkâmın aynidir. Biz 
kanunu iki kısma ayırdık. Birincisi mevcut nak
liyat vergisidir ki zaten tap ve tevzi edilenlerde 
aynen mevcuttur. ikincisi jsatülhareke vesaitten 
alınacak vergi yerine benzinden bir kuruş seksen 
santim alınması hakkında bir kanundur. O okun
madı, okunacaktır. 

Refik B. (Konya) — Bu izahat kâfidir efendim. 
Nazım B. (Tokat) — Maddede bir yanlışlık ola

cak zannederim. (Kumpanyaların merbut olduğu 
malsandıklanna) cümlesi (kumpanyaların meıfout 
olduğu devair malsandıkları) şeklinde olmalıdır. 

Mükerrem B. (İsparta) — ( Bulundukları ye
rin malsandıklanna) demektir. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Gerek 10 nisan 1340 tarih ve 
472 numaralı kanun mucibince tahakkuk edecek 
nakliyat resmi, gerek işbu kanun mucibince tahak
kuk edecek zam cezaları tahsili emval kanunu hü
kümleri dairesinde tahsil olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umıımiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kanunun heyeti umumiyesi kabul 
edilmiştir. 

Bu mesele hakkında bir lâyiha daha vardır. 
Müstaceliyetle müzakeresi teklif ediliyor. Reyinize 
arzedeceğim. 
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Müstaeelen müzakeresini kabul edenler . . . Et-

miyenler . . . Müstaeelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

12 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı dahilî 
istihlâk vergisi kanununa müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Dahildeki membalardan istihsal 
veya hariçten ithal edilecek on beş santigrat dere-
cei hararette kesafet derecesi 0,780 den aşağı olan 
benzinin beher kilosundan bir kuruş seksen san
tim dahilî istihlâk vergisi alınır. 

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

MADDE 2 — Dahildeki menıbalardan istihsal 
edilecek benzin vergisinin tarh ve tahakkuk ve 
muamelâtı 12 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde cereyan eder. (Ha
riçten ithal edilecek benzinlerin istihlâk vergisi de 
gümrük resminin tahsili sırasında, hesap ve tah
sil olunur). 

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

MADDE 3 — Maliye vekâleti bu verginin tarh 
ve cibayetini, malî teşkilâttan defterdarlıklar, 
gümrükler veya inhisar idareleri vasıtasile müna
sip göreceği şekilde temin etmeğe mezundur. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun neşrinden itibaren 
15 gün zarfında benzin müesseselerinin depo ve 
ardiyelerile, belediyelerin gaz depolarında bulu
nan benzinlerin miktarı hakkında alâkadarları ta
rafından mensup oldukları varidat idarelerine bir 
beyanname verilmek mecburidir. Bu beyanname
lerin verilmemesi halinde vergi bir misil zam ile 
tahsil ve 1718 numaralı kanun hükümleri dairesin
de muamele olunur. 

Bu suretle verilecek beyannameler üzerine ta
hakkuk ettirilecek vergi, iki müsavi taksitte ve iki 
ay zarfında tahsil olunur . 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri memur
dur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reye arze-
dJyorum. 

Bu günkü evrakı varidede beş lâyiha vardır. 
Birer ikişer maddeden ibarettirler ( Okuyalım 
sesleri). Ruznameye alınmasını encümenler teklif 
ediyor. 

Ruznameye alınmasını kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

14 — Konya mebusu Kâzım Bey ve 2 arkadaşı
nın, belediye kanununun 110 uncu maddesinin 6 ncı 
fıkrasının tefsiri hakkında 4/28 numaralı takriri 
ve Belediye kanunu Muhtelit encümeni mazbata-
sı[l] 

TEFSİR FİKRASİ 

1580 numaralı belediye kanununun 110 uncu 
maddesinin 6 inci bendinde yazılı ( avarız 

ve hasılatı )teıbiri 
Vakfı sahih mahiyetinde olmayıp avarız nami-

le veya muvazaaten mülk suretile hakikî ve hükmî 
şahıslar uhdesine tapuca tescil edilmiş veya edilme
miş gayrirnenkuller ile nııkut olan bizzat avarızlar 
ve hasriatmm belediyelere intikali manasını mıı-
tazammnulır. 

îleis — Söz istiyen var mı? Fıkrayı kabul eden
ler . . , Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

II) — Menafii umumiye ye. müteallik im Uy azat 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin Uyanına 
dair 1/806 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa, ik
tisat ve Bütçe encümenleri mazbataları f2] 

Reis — Bu lâyilhanın müstaceliyetle müzakere
si teklif ediliyor. Kaibııl edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul, edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi baklanda söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hak
kındaki 10 haziran 1326 tarihli kanuna bazı 

maddeler t e a l i n e ve bu kanunun bazı 
maddelerinin ilgasına dair kanun 

MADDE 1 — Muvazonei umumiyeye ve mül
hak bütçelere dahil ve mukavelenin akli tarihinde 
mevcut veya atiyen ihdas edilecek olan her hangi 
bir vergi veya resim muafiyetini tazammun ve ati
yen bütçelerden tediyatı istilzam ederek verilmesi
ne Hükümetçe lüzum görülen imtiyaz mukavelele
ri Büyük Millet Meclisinin tasdikin,! arzolunur. 

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

MADDE 2 — Mahiyet ve mevzuu ne olurs.t ol
sun atiyen aktedileeek mukavelelerde, aklin ic
rası tarihinde mevcut olan ve aktin neticesinde 

buttur. 

buttur. 

217 numaralı matbua zaptın sonuna mer-

218 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
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mükellefiyet altına giren âkide terettüp eden vergi 
ve resimler Devlet devairi ' tarafından demlide 
edilemez. 

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

MADDE 3 — Menafii umumiyeye müteallik 
imtiyazat hakkındaki 10 haziran lo'26 tarihli kanu
nun üçüncü, ve altıncı maddeleri mülgadır. 

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

1 — Münhal bulunan Şûrayi devlet atalıkları I 
için intihap yapılması hakkında 3/101 ve münhal 
bulunan Şûrayı devlet atalıkları için intihap ya-\ 
puması hakkında 3/1.16 numaralı Başvekâlet tezkcA 
releri ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümen mazbatası [1] 

Reis — Şimdi intihaba başlıyoruz. 
Efendini, üçüncü lâyihaya rey verruiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi hitam buldu. 
Efendim, intiihap muamelesi devam ederken 

müsaade buyurursanız diğer lâyihaların müzakere
sine devam edelim (Devam edelim sesleri). 

16 — Konya ovası sulama idaresinin Maliye ve-1 
kalelinin kcfalciile aktvdcceği istikraz hakkında 
1/374 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bili çel 
encümenleri mazbataları f2] I 

Reis — Heyeti unııınıiyesi hakkında mütalea 
var mı efendim ( Hayır sesleri). 

Bütçe encümeninin mazbatasını reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

17 — 11 nisan 1336 tarihinden itibaren istanbul 
hükümetince ak t edilen bilcümle mukavelât, uhu-
dat ve sair enin keenlemyekün addi hakkındaki ka
nuna bir madde tezyiline dair 1/369 numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları [3] j 

Reis — Efendim, bu lâyihanın müstaceldi mü
zakeresi teklif ediliyor. Müstacelen müzakeresini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti unııınıiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etini- ! 

yenler . . . Kabul edilmiştir. * 

[lj 221 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. I 

[2] 219 numaralı matbaa zaptın sonuna mer
buttur. 

[3] 220 numaralı matbua zaptın sonuna mer-' 
buttur. i 
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I MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
I edilmiştir. 
j Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul edenler... 
I Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1 7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Sakıt Hükümetçe 16 mart 133G 
tarihinden sonra her ne suretle olursa olsun teka
üde sevkedilipte tahsis edilen tekaüt maaşını al
mak suretile filen mütekait vaziyetine geçmiş 
olanların tekaütlükleri muteberdir. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, o za
man yapılmış olan bu tekaüt muameleleri içinde 
öyle zannediyorum ki cezaî mahiyeti haiz olan
lar vardır. Meselâ; millî mücadeleye taraftar 
olduğundan dolayı, bizim tanımadığımız istan
bul Hükümeti tarafından cezaen tekaüde sevke-

I dilnıiş olanlar olabilir. 
I Acaba bunlar o tarihten sonra itiraz etmişler 
de haklarını tashih ettirmişler mi, ettirmemişler 

imi? Eğer böyle muamele varsa kanunun bu mad
desine bir fıkra ilâvesi lâzımdır. (Millî mücade
le sebebi! e tekaüde sevkolunmmşta tashihine teşeb
büs edilmemişse...) 

Aksi takdirde İstanbul Hükümetinin ceza 
mahiyetinde vermiş olduğu kararı kabul etmiş 
mevkiine düşeriz. O zaman tamamile itiraz et
mişlerde mesele halledilmişse tabiî bu fıkraya ha
cet yoktur. Yok edilmemişse kanunun sonuna bu 
fıkranın ilâvesine lüzum vardır. Bütçe encümeninin 
bizi tenvir etmesini rica ediyor ve bu hususta da 
bir takrir takdim ediyorum. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
I Efendim, istanbul idaresinin cezaen tekaüde 
sevketmiş olduğu memurlardan bir kısmının teka
üt muamelesini Ankara kabul etmediği için, te
kaüt muamelesini refetti, bunlardan bu gün filen 
müstahdem olanlar vardır, bu kararlar ref edil
miştir. Hatta bir kaç zatinki de Meclisi Âli ka-
rarile refedilmiştir. Onun için bunlara yer kal
mamıştır. 

Bu gün vaktile tekaüt edilmiş, o tarihten bu 
tarihe kadar tekaüdiyesini muntazaman almış, hiç 

I bir suretle müracaat etmemiş, fakat yeni tekaüt 
kanununun bahşettiği daha yüksek tekaüt maaşı
nı ve ikramiyesini nazarı dikkate alarak uıııu-

I mî hükümlerden istifade etmek istiyenler olabi-
; lir. Bu hüküm; o kapıyı kapayan bir hükümdür, 
i yoksa vaktile îstanbuhm her hangi bir suretle 
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tekaüt etmiş olduğu kimselerin tekaüt muame
lesini Ankara Hükümeti esasen refetmiş ve bu 
nevi müracaatlar kalmamıştır. Fakat, yeni-teka
üt kanunu vazedildikten sonra ondan istifade ede
bilirim şeklindeki müracaatların önünü kapamak 
için bn hüküm konmuştur. Hakkı Tarık Beyin 
endişeleri varit değildir. Zaten o zaman Anka
ra Hükümetinin, Büyük Millet Meclisinin tanı
madığı muamelelerin hepsi bertaraf edilmiştir, 
hâlen .de böyle bir muamele mevcut değildir (Kâfi 
seslen). 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Halen bu yolda 
bir müracaat mevcut olnıadığrmı göre bendeniz 
takririmi geri alıyorum. 

Reis — Başka söz istiyeıı yoktur. Maddeyi 
reye arzediyoram. Kabul edenler. . . ftt iniydi
ler . . . Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Ktmiyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

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

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler. . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim, tayini esami ile reye arzedilen lâyi-
hai kanuniyelere verilen reylerin neticesini arzedi-
yorum: 

Âti senelere sari taahhüdat icrasına dair olan 
kanunlarla verilmiş bulunan salâhiyetlerden şim
diye kadar istimal olunmamış bulunanların refine 
dair kanuna (184) zat rey vermiş ve kanun (184) 
reyle kabul olunmuştur. 

Türkiye Cümhuriyetile İçtimaî Şuralar Cum
huriyetleri ittihadı arasında 17 kânunuevvel 1925 
tarihinde Pariste imza olunan dostluk ve bitaraflık 
muahedesi ile buna müzeyyel üç protokolün ve An-
karada imza olunan 17 kânunuevvel 1925 tarihli 
temdit protokolü ile 7 mart 1931 tarihli bahrî pro
tokolün temdidi zımnrnda Ankarada 30 teşriniev
vel 1931 tarihinde imzalanan protokolün tasdiki 
hakkındaki kanuna (184) zat iştirak etmiş ve ka
nun (184) reyle kabul olunmuştur. 

12 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı dahilî 
istihlâk vergisi kanununa müzeyyel kanuna (177) 
zat rey vermiş ve kanun (177) reyle kabul edil
miştir. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Beş on dakika teneffüsten sonra bütçe müzakere
sine devam edebiliriz, vakit erkendir. 

Kâzım Hüsnü B. ( Konya ) — Esasen karar 
muktazasıdır. 

Reis — Müsaade buyurun efendim. 
Tasnifi yapacak heyet için kura çekiyoruz: 
AbdülhakB. (Erzincan), İsmail Hakkı B. (Bo

lu ), Übeydüllah B. ( Bayazıt ), kura ile tasnife 
memur edildiler. 

Reylerin tasnifine kadar celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati : 16 

İ K İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 16,40 

Reis — Re Jet II. 

Kâtipler : Avni doğan B. ( YOZU AT ), Huydur Rüştü B. ( DENİZLİ 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

Şûrayi devlete aza intihabı için verilen reyle
rin neticesini arzediyorum: 

Reye 182 zat iştirak etmiştir. 
Nusrat B. Kütahya valisi 142 
Hüsnü B. sabık Gümüşane valisi 1.41 
Ferit B. Devlet şurası başmuavinlerinden 128 
Sami B. sabık Ankara mebusu 49 
Talât B. Devlet şûrası başmuavinlerinden 21 
Muammer B. » » » 21 
Fuat B. Kayseri valisi 15 
Salâhattin B. Hazine hukuk müşaviri 14 
Fevzi B. Aydın valisi 7 

rey almışlardır. 
Şu halde Hüsnü. Nusrat ve Ferit Beyler ek

seriyetle intihap olunmuşlardır. 

' 18 — 1932 senesi bütçesi hakkında yeniden tan
zim kılınan 1/317 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası. 

Reis — Efendim tensip buyururlarsa bütçe mü
zakeresine devam edelim ( Hay hay sesleri ) . 

\£\]A - Maarif vekâleti bütçesi 
}f /Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti
yeıı var mı efendim'! 

Refik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlar, mev
zulunuzu teşkil eden Maarif vekâleti bütçesi, mil
liyetçi, halkçı, cumhuriyetçi, (inkılâpçı lâik bir 
idealin tahakkuku için yegâne istinat ettiğimiz bir 
müessesedir. Maarif sistemimizin temci taşr, cehlin 
izalesidir. Maarifimizde her gün nisbeten daha çok 
çocuk ve vatandaş okutacak, yetiştirecek bir prog-
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iTam takip edilmektedir. Bu esaslı programın 
tatbikatında ne dereceye kadar muvaffak olunduğu
na dair kendi noktai nazarımı dermeyan etmek 
ve ati için beklediğimize ait olan bazı müta-
lealarımı bildirmek vazifesindeyim. Hükümetimizin 
tesisine muvaffak olduğu ve faydası günden gü
ne anlaşılan ihsaiyat müdüriyetinin vermiş oldu
ğu malûmattan istifade ederek Türkiyenin beş se
nelik maarifi iptidaiye seyri hakkında bazı ne
ticeler istihsal ettim. 

Aldığım neticeye göre; 24 - 25 senesi zarfın
da Türkiyede 5952 mektep varken, 29 - 30 sene
sinde bu mektep adedi 6 672 olmuştur. Beş sene

l i k tezayüt 720 dir. Nisbeti % 12 dir. Muallim 
adedi 24 - 25 senesi zarfında 12 982 iken, 
29 - 30 senesi zarfında 16 229 ve nisbeti de 
% 25 olmuştur. Talebe adedi 24 - 25 senesinde 
384 315 iken, 1930 senesi zarfında 479 442 ye var
mıştır. Nisbeti yüzde 24,9 dur İptidaî mekteplere 
vukubulan masarif 24 - 25 senelerinde 5 810 630 
lira iken, 30 senesinde bu miktar 15 921 343 li
raya çıkmıştır ve binaenaleyh tezayüt % 170 ol
muştur. 

Arkadaşlar, mektep adedinde beş sene içeri
sinde % 12 bir fark, muallim adedinde % 25, ta
lebe adedinde takriben % 25 olmasına mukabil 
maarifi iptidaiyenin yetiştirilmesi ve ondan lâ-
zımgelen faydanın istihsali için yapılan masraf 
senei sabıklara nazaran % 170 olmuştur. Bu 
nun içerisinde muallim maaşlarına vukubulan zam, 
îlk tedrisatın tevessüü, bir de inşa edilen mektep
ler vardır. Bu nisbetler gösteriyor ki Türkiye 
kendisine çizdiği yeni maarif yolunda müterakki 

rfeir şekilde yürümektedir ve elbette yürüyecek
tir. Onun hatvelerinin durması, idealin tevakku
fu demektir. Bu tevakkuftan tabiatile müteessir 
oluruz. Yalnız çok şayanı teessür bir şekilde bil
mekteyiz ki bu gün, bir zamanlar geniş bütçelerle 
yapılmış olan mektep tesisatımız, muallim miktar

larımız, mektebi yaşatmak için koyduğumuz me-
nabiin azalması yüzünden, bazı mekteplerin ka
panması ve bazı muallimlerin belki kendilerinden 
istifade edilmemesi ve iyi bir çare bulunmaz ve 

-•esaslı tedbirler alınmazsa ileride bu mütezayit is-
' tifadenin gittikçe azalmasına sebebiyet verecektir. 
Onun için Maarif vekâleti bu esaslı nokta etrafın
da esaslı bir tedbir almak lüzum ve vücubu kar
şısında bulunmaktadır ve bu gün Büyük Millet 
"Meclisine arzedeceği bütçe ile bu yürüdüğümüz 
iyolda tevakkufa uğramamak için bizden ne la
zımsa istiyecektir. 

Maarif hizmetlerimiz içinde halka harfleri oku
yup yazmağı öğreten, halk mekteplerimizden bi
dayetteki neticeleri sonradan göremedik. İhsai
yat mecmuasındaki neticeye göre arap harflerini 
Dilen vatandaşlardan 928-929 senesinde (427 97?) 
kişi halk mekteplerine devam etmek sur et il e yeni 

Tmrfleri öğrendiği halde 929 - 930 senesinde bu 
misbet (396 484) 930 - 931 senesinde (127 383) e 
"inmiştir. Hiç bir lisanda okuyup yazma bilmiyen-

lerin miktarı 28 - 29 senesinde 174,9&4 iken; 30 -
31 senesinde 399 779 a inmiştir. Demek ki 30, 
31 senesinde açılan halk mekteplerinin üçüncü se
nesindeki hasılası (174) bin küsürden (39) bin kü
sura inmiştir. 

Beş misli bir tenakus üzerinde, okuyup yazmak 
bilmiyen anasırı okutmak yolundaki programımı
zın tatbikatı üzerinde tevakkuf etmek ve bunların 
esbap ve avamilini görerek bidayette başladığımız 
canlılık üzerinde devam etmek lâzımdır. 

Oeçen gün burada Şükrü Kaya Bey arkada
şımız, idarei hususiyeye ait malûmat verirken 
bu müesseselerin maarife ait hidematını saymış 
ve hakikaten bu eserlerle göğüs kabarmamak ka
bil olmryaeak bir halde hepimizi memnun bırak
mıştır. 

Az zamanda mütezayit bir şekilde açmış ol
duğumuz mektepler hasılası müterakkidir. Fakat 
çok şayanı dikkattir ki, iptidaî mekteplerden me
zun olarak çıkan çocuklarımızın talî tahsili için 
orta mektepler azdır. 

Programımızın sarih muktazasma göre her 
mmtakanın istihdaf ettiği meslek ve iktizasına tev
fikan pansiyonlar açtık. Temenni ederiz ki tat
bikatına başlanmış olsun. Eğer pansiyonların 
küşadı keyfiyeti muhtelif kazaların ve vilâyet 
ınmt akalarıma! himmetine münhasır kalıp oradaki 
pansiyona yazılacak çocukların velilerinden gele
cek, hasılat noktasına bağlı kalırsa, biz bunda 
yaya kalmak ihtimali dahilindeyiz. Eğer bunla
ra muvazenei umumiyeden yardım etmek lâzımge-
lirse gene bu çocuklar için pansiyonlar açmak 
üzere, yeniden bina inşa etmek, muallim tedarik 
etmek ve sair masarifi temin etmek gibi büyük 
külfetlere muktedir olamayız. Binaenaleyh ben-
denizce bu pansiyonların tesis ve teşkili keyfi
yetini, yine bir zamanlar olduğu gibi, mekâti-
bi iptidaiyesi fazla olan mmtakalar mecalisi umu-
miyelerinin takdirine bırakarak mıntaka orta mek
tepleri teşkili lâzımdır. Orta mektep kuşat et
mek veya orta mektep vazifesini gören pansiyon
ları açarak çocuklarını buralara verecek fakir ba
balara yardım etmek için mücerret muvazenei 
umumiyeden para vermeğe imkân olmıyacaktır. 
Bunu da gene mahallî idarelerin kararma bırak
mak ve bu ciheti hususî idarelere ait kanun Mee-
lise geldiği zaman orada mevzııbahs etmek lüzu
mu aşikârdır. 

Bundan yirmi sene evvel, kazam bulunan ö-
demişte bütün mekteplerin adedi 28 iken, bu ey
lülde harekete gelecek mektepler adedi 63 olacak
tır. Maalesef oradaki arkadaşlardan almış oldu
ğum malûmata göre - şu dakikada tamamen ha-
tırlıyamıyorum - her gün için artmakta olan mek
teplerden çıkan talebeden tâli tahsil görmeğe 
gidenlerin adedi 10 - 15 e varmıyor. Adedi bir 
kaç yüzü keçen mezun talebe içinden 15 inin bile 
gönderilememesi hakikaten evlâtlarımızın cevher
lerinden hakkile istifade etmek yolundaki amali
mize muhaliftir ki çaresini bulmak, elbette ve 
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elbette yine Büyük Millet Meclisinin vazifeleri mc-
yanına dahildir. İstiyoruz ki bize bu hususta esaslı 
ihtiyacı def edici bir program ve kanun gönderil -
sin. 

Arkadaşlar, maarifimizin anasırı asliyesini teş
kil eden mekteplerden ve talebesinden bahsettik
ten sonra bilhassa muallimleri üzerinde tevakkuf 
etmemek zannederim ki bir noksanlık olur. Mual
limler bizim idealimizin tahakkukuna millet tara
fından müvekkel olan anasırdır. Onun içindir ki 
kendilerini ilmin, irfanın, faziletin, talim ve ter
biyenin müşahhas siması olarak görmek isteriz. 

Onun içindir ki, ıbütün ümitlerimizin binasını 
teşkil eden muallimlere kendi hayatımızın cüzüleri 
olan evlâtlarımızı teslim ederiz, onun içindir ki 
evlâtlarımıza kendimiz şahsan vermekle mükellef 
okluğumuz terbiyenin çok fevkinde olarak onlar 
tarafından verilecek terbiyeye daha çok arzı ihti
yaç Are iftikar ederiz, teşekkür ederiz. 

Onun içindir ki muallim silkine mensup olanla
rın hattı 'hareketinde görülecek en ufak kusurları 
başkalarının kusurlarından daha büyük görürüz. 
Onun içindir ki bu genç anasırın her halde lisanla-
rile, efalile, hattı hareketlerile millet içerisinde mü
cessem bir timsal olmalarını her zaman talep ve te
menni ederiz. 

Onun içindir ki arkadaşlar, yeni yetişecek mil
liyetçi Türkün genç muallimlerinin - kadın, erkek -
heyeti mecmuasının ifa ettikleri hizmeti »burada li
sanı şükranla yadederim. Fakat arkadaşlar, mek
tepte, bilhassa iptidaî mektebinde üç tane çocuğu 
bulunan bir baba sıfatile nazarı dikkati celbetmiş 
olmak üzere bazı noktaları arzetmeği ve tashihe 
medar olmak zehahile bildirmeği ayrıca vazife 
addederim. Bugün -bizim Devletimizin şekli idaresi 
nizam inzibatile ifade edilebilir. Biz demokrasiyi 
kuvvetli bir inzibatın, çerçevelenmiş bir idarenin 
içerisinde mütekâmil hatvelerle yürümek şeklinde 
telâkki ediyoruz. 

Bilhassa bu inzibat, mekteplerde kendisini gös
terdiği dakikadan itibarendir ki oradan çıkacak 
anasırın kendi ellerine tevdi edeceğimiz müstak
bel işlerin inzibatı da o kadar muvaffakıyetkâr 
olur. Maalesef bu inzibat noktasından, yani talebe 
ile muallim ve muallim ile talebe arasında baba
lık ve evlâtlık şeklinde tecelli etmesi lâzımgelen ida
re tarzının hakikaten pek iyi muvaffakiyetle yü
rümesinde bir zâf olduğunu görmekteyim. Bu zâ-
fııı saikı erkeklerden ziyade kadın muallimlerdir. 
Çok temas ettiğim erkek muallimlerin adedi ma
alesef kadınlara nazaran azalmaktadır. Bir yerde 
erkek inzibatının tesirile, kadın inzibatının tesiri 
arasında fark vardır. Bunu görmek isterseniz bir 
mektepte kadın muallimleri adedi ile erkek mual
lim adedi arasında bir mukayese yapmak kâfidir. 
Muhakkak arada mütebellir bir fark görülecektir. 
Bir de kadın muallimlerinin köylere gönderilme
mesi ve mütemadiyen şehirlere tayin edilerek ora
larda tekasüf etmeleri şeklinde bir vaziyet hâsıl olu

yor. Bu yüzden mektep idarelerinin çektiği sıkın
tılara bendeniz çocuklarının hayatı dolayısile alâ
kadar bir baba sıfatile yakından vakıfım. 

Mekteplerin birinde kadın bir muallimden in-
hilâl eden bir muallimliğe: rica ederim, kadın ta
yin edilmesin, erkek tayin edilsin, diye benim ta
vassutumu ısrarla rica ettiler. Arkadaşlar, bu söz
lerimin heyeti mecmuası ile kadın kütlesine karşı 
sui zannım anlaşılmasın, haşa; ( Doğru söyliyör
sün sesleri). Fakat kadın inhisarının gösterdiği ne
tice üzerinde tevakkuf etmek lâzımgeldiğini söy
lemek lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar, devam noktai nazarından 
kadınlar erkeklerle müsavi değildirler. Ankarada 
muayyen kadro haricinde 16 tane muallim olduğu: 
halde, yine kadın muallimlerden hastalık şu ve bu 
sebeplerle husule gelen ademi devam dolayısile boş 
kalan dersleri doldurmak imkânı olmıyor. Nerede 
kaldı ki bizim memleketler gibi ihtiyat muallim de
ğil, bir çok yerlerinde esas muallimleri bile bulun-
mıyan bazı yerlerde bir kadın muallimin hastalı
ğından husule gelen noksanı telâfi etmek kolay 
olsun. 

Bir hâdise olarak şunu arzedeyim: İzmirde bir 
muallim hanımın peder ve validesinin rızası hilâ
fına birisile evlenmek için mektebi terketmiş olma
sından mütevellit inhilâle üç ay zarfında muallim 
tayin olunamamış. Benim sekiz yaşındaki kızım üç 
ay muallimsiz mektebe gitmeğe mecbur kalmıştır 
ve bunların başına eskiden mubassırlık mahiyetin
de beşinci sınıf talebesinden bir kızcağız kalfa ola
rak verilmiş. Efendiler, bu hâdise izmirde ve Kar
şı yakada olmuştur ve bir muallimin üç ay bu şe
kilde müstafi addedilmesi lâzım mıdır, değil midir 
şeklinde - zannederim üç ay değil iki ay olacak -
muhaberatla zaman geçmiş ve iki ay devam eden 
bu inhilâlden husule gelen zararı telâfi için de el
de ihtiyat muallim olmadığından zavallı çocuklar 
açıkta kalmışlardır. 

Gerek kadınlık zafiyeti icabı ve gerek bu şekil
de anormal hâdiselerin doğurduğu işlerin icabı 
olmak üzere çıkarılacak netice şudur: Kadın mual
limler inzibat noktasından her halde ekseriyeti 
teşkil etmemelidir. Mutlaka mekteplerde, hilkaten 
zabit olan erkek muallim hilkaten zabit olmiyan 
kadın muallime müreccah olsun. 

Arkadaşlar, demin de işaret ettiğim veçhile yük
sek mevkii işgal edenlere halkın dikkat gözü çok 
müteveccihtir. Onun içindir ki bu esasat üzerinde 
bir kaç noktayı tedbir olarak ilâve etmeği çok mu
vafık görürüm. 

Bir defa kadın muallim katiyen müteehhil ol
mamalıdır. Kadın hilkaten çocuğu ile meşgul ol
mak için yaradılmış bir mahlûk olduğu içindir ki 
doğurmak ve doğurduktan sonra çocuğunu terbiye 
etmek yolundaki akidesini, analık vazifei asliye-
sini muallimlik vazifei tâliyesine tabiatilc tercih 
eder. Evde hasta olan çocuğunu bırakıp ta mekte
be gelen bir kadın her halde muallimlik yapamaz.. 
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Ailesini, çocuğunu hasta bırakıp vazifesine giden 
bir erkek gibi gelip işini göremez. Erkekler, ha
nımlara behemehal müreccah olmalıdır. Bilhassa 
bu muallim hanımların mtiteehhil olmamaları lâ
zımdır. 

Zira bunlar müteehhil olurlarsa kendilerinin, 
kocalarının bulundukları hayata tâbi olması lâzım
dır. Müteehhil bir kadının kocası başka bir yere 
gittiği zaman behemehal vazifesini terkederek o-
nunla beraber gitmek istiyen muallim hanımın bı
raktığı evlâdı vatanın vaziyetini düşünmek vazife
mizdir. 

Kocasının gittiği yerde o muallim hanıma da ay
rıca tahsisatlı bir muallimlik bulmağa mecburiyet 
hâsıl oluyor. Bendenizce bunların heyeti umumiye-
sini teşkil eden manzara karşısında, bilhassa müte
ehhil hanımlar üzerinde tevakkuf etmek ve müte
ehhil olanların hukuku mahfuz kalmak üzere ted
birler almak lâzımdır. 

Maalesef tâli mektepler üzerinde meşgul olacak 
bir vaziyette değilim. Inşaallah bu seneden itiba
ren bu mekteplerde alâkadar olacak bir evlâdım 
bulunduğu için gelecek sene bu mektepler hakkın
da da noktai nazarlarımı arzederim. 

Arkadaşlar, Maarif vekâletinin çok mütevazı-
ane hareketile hakikaten milletin kalbini celbe 
medar olan çok yüksek mesaisi içerisinde benim 
için ve millet için şerefaver olan bir kısmını bil
hassa kaydetmek lâzımgelir. O da çocuklarımızı ec
nebi, iptidaî mekteplerinden kurtarmak yolundaki 
celhdi ve bu husustaki katî kararını tatbik yolunda 
gösterdiği gayrettir. Bazı hafif zihniyeti! vatan
daşlara rast geliyoruz ki bizim mekteplerimizin 
terbiyesini bilmem frenk papaslarmm terbiyesinin 
dununda buluyorlar ve çocuklarını oraya vermeği 
tercih ediyorlar. Ben buna en ufak manasile züb-
belik derim ve nihayet terbiye hakkında evlât ter
biyesinin ifade ettiği mana hakkında en iptidaî 
malûmata mazhar olmamak telâkki ederim. 

Çocuklarımıza gözlerini açtığı dakikadan iti
baren frenk şapkasını değil, Türk simasını göster
mek lâzımdır, çocuklarımıza ilk konuşmağa baş
larken ana lisanını öğretmeden evvel frengin lisa
nını, ecnebinin lisanını öğretmek ilk terbiyeye baş
ka bir milletin ismini sokmak demektir ki buna 
nasyonalist Türkiye asla müsaade edemez. Maarif 
vekâleti buna çok büyük ehemmiyetle sarıldı ve 
muvaffakiyetle tatbik ediyor. 

Çok temenni ediyoruz ki tâli mekteplerin de sıra
sı gelecek ve orada da yalnız millî terbiye öğretile
cektir. Ddğer mektepler ancak hüviyeti siyasiyesi-
ni kurtarmış, millî benliğini anlamış, rüştü millisini 
idrak etmiş evlâtlarımızın sırf teknik bilgilerini 
veren mektepler, müesseseler olacaktır. Bu noktai 
nazardan benim kanaatim şudur: hatta mefruz bi
le olsa ecnebi mekteplerin vereceklerini vadet tik
leri fazileti bizim mekteplerimizde gene mefruz da 
olsa, görüldüğü söylenen fenalığa, eksikliğe hiç bir 
zaman tercih etmem, her zaman bizim mektepleri
mizin mefruz olan eksikliğini, onların mektepleri

nin gene mefruz olan iyiliklerine tercih ederim. 
Hatta bizim çocuklarımızın bizim eksikliğimiz 
içinde büyümesini atî için bir emniyet telâkki ede
rim. Muhiti içinden çıkan, muhiti cinden malûmat 
ve duygu alanların muhitine mazarratı olamaz 
(Bravo sesleri). 

Sonra kemali şükranla söyliyebiliriz ki bu Dev
letin hayatında âmil olan fertlerin hepsi, hepimiz, 
hiç birimiz frenk mketeplerinden feyiz almış insan
lar değiliz (Bravo sesleri). Bu noktai nazarı kema
li ehemmiyetle takip ettiği ve bu yüzden hepimizin 
vicdanına tamamen tercüman olduğu için Maarif 
vekâletine şükran duygularımı arzederim. Bu hu
sustaki noktai nazarımı bitirdikten sonra Maarif ve
kâletinin bilhassa millî asarı ve müzeleri muhafaza 
etmek hususunda yavaş yavaş kendi halinde gös
terdiği alâka da çok şayanı şükrandır. Bir za
manlar mühmel kalan o asarı iştiyakla meydana 
getirmek ve her birini mektep halinde enzarı 
umumiyeye vazederek müfit bir hale getirmek 
programımızın icap ettirdiği bir mesele olduğun
dan ve bunun tatbikatında büyük bir muvaffa
kiyet gösterdiğinden dolayı Maarif vekâletini te
şekküre şayan buluyorum. 

Sözlerime nihayet vermezden evvel bu şayanı 
şükran mesail içerisinde huzuru âlinizde bir kaç 
defa mevzubahs ettiğimiz vesaiki tarihiye - Bul-
garistana gidipte henüz gümrükten çıkarılmamış 
olan vesaiki tarihiye - hakkında Maarif vekâleti
nin ne gayret sarfettiğini ve ne netice aldığını 
sormak isterim. 

Çok temenni ederim ki verecekleri cevap müs-
bet olsun. 

İbrahim B, (İsparta) — Efendini, maarif de
nince hatıra millî inkişafımızın, maddî ve manevî 
terakkiyatımızın en mühim istinatgahı, güneşin 
ziyası kadar büyük, denizlerin görünmiyen ufuk
ları kadar vasi bir ihatanın yegâne membaı gelir. 
Bunun hakkında bendeniz o kadar derin mütale-
alar dermeyan edemiyeceğim için, bunu Refik 
Şevket Beyefendi gibi ve diğer ihtisas sahipleri 
zevatın mütalealarma bırakmak lâzrmgelir. Yal
nız biz de maarifimizin, milletimizin iştiyakı ka
dar tevessü etmesinde en büyük ümitlerimiz bu 
millî müessesedir. 

Eskiden iptidaî mekteplerimiz yüzde bir de
recesinde tevessü etmediği halde, bugün orta 
mektepler hatta liselerimiz milletin membaı feyzi 
olmak üzeredirler ve günden güne de inkişaf ve ta-
ali etmektedir. Yalnız liselerimiz lüzumu kadar, 
her yerde taammüm etmemiştir. Bunun için bil
hassa ( Anlaşıldı anlaşıldı sesUri ) maarife hâhiş-
ker olan yerlerde ve 'bu meyanda da Ispartada 
birer lise teşkil buyururlarsa çok iyi olur. 

İbrahim Alâettin B. (Sinop) — Efendim, ma
arif bütçesi vesilesile terbiye ve irfan hayatımı-
zm bütün ihtiyaçlarından ve dertlerinden bahse
dilecek olursa hakikaten saatlerce günlerce hatta 
haftalarca konuşmak icap eder. Bendeniz tabiî 
sabrınızı o kadar suiistimal edecek değilim. Za-
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ten rakamlar önümüzdedir. Maarife ait bugün 
mevzubahs edeceğimiz . ihtiyaçlar, bütçe imkân
larının hududile mahdut bulunuyor. 

Maarife ait ihtiyaçlar ve dertler hususunda dai
ma beraber bulunduğumuz, bir çok mesaide hem
fikir olduğumuz Maarif vekili muhteremi Beye
fendi ile ve diğer maarif erkânı arkadaşlarımızla 
daima konuştuğum için bendenizin bu bahisteki va
ziyetim, 'bütçe erkânıma veya icraata karşı tenki-
dat şeklinde değildir. Yalnız senede bir defa mü
zakere zemini olan bütçe vesilesile bir azîm, ehem
miyeti azîm ihtiyacı 'bir defa daha kürsüden ha
tırlatmayı müfit addediyorum. Bu hususta bir kaç 
kelime söyledikten sonra bir kaç nokta hakkında 
da izahat verilmesini vekil Beyefendiden rica ede
ceğim. 

Elimizdeki maarif bütçesi münasebet ile insa
nın ilk duyduğu his, hayrettir. Bu kadar muaz
zam bir ihtiyaç, çok küçük bir yekûn ile nasıl te
min edilebilir? Doğrusu bunu tasavvur etmek bile 
güçtür. Evvelce de fırka grupunda arzettiğim gi
bi ve Refik Şevket Beyefendinin şimdi temas 
buyurdukları maarif istatistiklerinin gösterdiği 
veçhile, bu gün memleketimizde bulunan bir mil
yon çocuğun, yani iptidaî tahsil çağında bulunan 
çocukların üçte ikisi mektepsizdir. Cumhu
riyet inkılâbından beri sarfedilen azîm mesaiye 
rağmen ancak bu vaziyete gelmiştir. Şüphesiz bu
nu lisanı fahrile söylemek lâzımgelir ki evvelce faz
la mesai ve fazla fedakârlık yapıldığı halde, maa
rifimiz bu derece ilerlemiş değildi. Bunda şüp
hesiz maarifin başında bulunan arkadaşların büyük 
himmetleri vardır. Arkadaşlar demin mevzubahs 
ettiler. Mensup bulunduğumuz Cumhuriyet Halk 
Fırkasının maarif programında, ilk dikkat maari
fi iptidaiyeye atfedilmiştir. 

Diğer bir mesele; harflerimiz yenidir, harfleri
miz yepyenidir ve. millî kütüphanemiz baştan başa 
tesis edilmeğe muhtaçtır. Her yaşta ve meslekte 
olan insanların ve çocukların okuyacağı eser yok
tur. Kitapsız medeniyet olmaz ve kitapsız bir 
dil mevcut olmaz. Bir de, imlâmızın inzibatı 
yoktur. Harf inkılâbımızın istihdaf ettiği mak
satlardan biri de, imlâmızın inzibatını temin et
mek idi. Elan imlâmızın inzibatı teessüs etme
miştir. Halbuki yeni harfler bu inzibatı temine 
çok müsaittir. Kezalik dilimizi, harflerimizin ve 
inkılâpçı zihniyetimizin icabatile telif edecek me
sai yoktur. Bilhassa bu mesai arasında ilmî ıstı
lahlarımız ilk mekteplerden darülfünun sıralarına 
kadar okutulan ders arasında bir buhran ve te
şevvüş içindedir. Bu şerait içinde iptidaiden âli
ye kadar bütün tahsil müesseselerimizin ne kadar 
müşkülât ve buhran içinde oldukları anlaşılıyor. 

Vilâyet bütçeleri, ilk tahsili tevsi etmek şöyle 
dursun, son zamanlarda buhranlar hasebile mev
cut mekteplerin masarif ve maaşlarını bile te
min edemiyor. Halbulki senelerden beri maarif 
bütçesinden yani muva zenci umumiyeden vilâyet 

maarifine yardım için hiç bir meblâğ verilmemiş
tir. 

Buna da imkân mevcut değildir, vaziyet böyle» 
dir. 

Muhterem arkadaşlar, bu vaziyet ortaya atıldı
ğı zaman, hepimizce malûmdur, hasbühal şu netice
ye müncer olur. Birbirimize deriz ki, bütçemiz bu 
kadardır, marrife millî servetimizden, - servetimi
zin miktarı az olduğu için - ayırdığımız pay bu ka
dardır. Servetimiz arttıkça maarife tahsis edeceği
miz hisse de elbette artacaktır. Yeknazarda bu ce
vabın nıantıkıyeti karşısında akan sular da durur, 
Bu hasbühalin aldığı netice muvacehesinde verile
cek gayet kuvvetli cevabı 'bundan elli sene evvel 
Namık Kemal merhum söyliyor. Müsaade buyurur
sanız aynen okuyayım. Bu okuyacağım kısmı, Ke
mal merhumun malûmunuz olan meşhur maarif 
makalesindendir: ^ _ 

« Acaba maarifte görülen rağbetsizliğe serveti 
umumiyenin noksanı mı sebep tutuluyor. Tahsil 
uğrunda buhletmek nasıl caiz olabilsin? Bir Devlet 
taklili masarifle hatta idarei umumiyesindeki isra* 
fatın tamamile önünü alamaz. Fakat tezyidi maa
rifle cihan hazinelerini yağma eder. 

İspanyollar vaktile âlemin en zengin altın ve 
gümüş madenlerine malik olmuş iken, maarifte 
olan noksanları cihetile ellerinde bir şey kalmadı. 
ingilizler; mabsulü demir ve kömürden ibaret bir 
mülkte sakin oldukları halde, maarifte olan kemal 
leri hasebile memleketlerini dünyanın hazinei ser
veti hükmüne koydular. Zaten cevheri servetin 
madeni maarif, sermayei saadetin mahzeni gene 
maariftir. Bu halde maarifin terakkisini servetin 
tezayüdünden beklemek, validenin kerimeden doğ
masına intizar lıüınkünde kalmaz mî? » (Gülüşme
ler). 

Namık Kemal, « Talide kerimeden doğmaz, siz 
maarif için evvelâ fedakârlık ediniz, serveti umu
miye ancak bu sayede doğacaktır » demek istiyor 
ki, bundan elli sene evvel doğru olan bu fikir bun
dan elli sene ve 50 bin sene sonra da yine mutlak 
bir hakikati ifade edecektir. 

Arkadaşlar, bendenizin bu bedahetleri tekrar
dan maksadım, maarife ait bütün ihtiyacatı kema-
lile takdir eden muhterem Hükümetimizin, önü
müzdeki senelerde, bütçesini buraya getirdiği za
man maarife ait payları biraz daha fazla ayırması 
içindir. Yoksa bunlar malûm ulan hakikatlerdir. 

Şimdi Maarif vekili Beyefendiden tenvirini ri
ca edeceğim meselelere geçiyorum: 

Vilâyet bütçeleri, ilk mektep muallimlerinin 
maaşlarını bu sene muntazaman verebilecek suret
te tanzim edilmiş midir? 

ilk mektep muallimlerinin, tekaütleri hakkın
da düşünülen çare nedir? 

Muallimlerin mesken bedelleri için ne tasav
vur olunmuştur? 

İlk mektep muallimlerinin tasfiyesi maksadile 
Ankarada olduğu gibi vilâyetlerden bazısında. 
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da müfettişler vasıtasile mekteplere sualnameler 
tevai edildiği söylendi. Hatta bu suahıamelerden 
birini bizzat gördünıde şaştım. ' Bunda maarif 
erkânının müdahalesi yoktur. Bazı genç müfet
tişler yapmışlardır. Acaba bu tasfiye dedi kodu-
su doğru mu, bunun yolu, usulü nedir, hangi 
usul ihtiyar edilmiştir r e sebep nedir? 

î lk mektep muallimleri 13, 14 bin kişilik bir 
ordu, bir irfan ordusudur. Refik Şevket Bey ar-
kadaşımrzrn bahsettikleri veçhile, Cumhuriyetin ço
cuklarını, ' Cumhuriyet neslini yetiştirmek onla
rın ellerine bırakılmıştır. Çoğu genç. ve münev
ver anasırdan nıürekikep olan bu zümreyi bir ta
raftan alınmryan maaşlar derdile, diğer taraftan 
tekaüt ve mesken bedelleri derdile meşgul olur
ken, bir de tasfiye endişesile hiıhuzur etmek el
bet t e reva değildir. 

Diğer bir mesele, Dil heyeti: Bu heyetin tek
rar teşkili için bir düşünce var mıdır? 

Diğer bur mesele: Darülfünun hakkında tet-
kıkatta bulunmak üzere eelbettiğimiz ve on beş 
gün kadar evvel raporunu veren Profesör Alber 
Halsin raporu hakkındaki malûmatı ne zaman 
alacağız ? 

Bir de, beş, altı sene evvel malûmu âliniz 
Amerika terbiye âlimi Con Dövi davet edilmişti, 
ondan sonra Belçika tş darülfünunu müdürlü
ğünde bulunmuş olan Ömer Dövis de davet olun
muştu. Bu zevatın memlekete faydası dokunacak 
çok mühim raporları vardır. Ancak raporlar 
maalesef tatbik edilemedi. Tavsiyelerini takip 
etmedikten sonra hastaya doktor çağırmanın fay
dası var mıdır? (Gülmeler). Bittabi Maarif vekili 
muhteremi muhterem Esat Beyefendinin maksat
ları, bu Albert Malşin raporunu böyle gayrimüs-
mir bir hale getirmek değildir. Yalnız anlamak is
tediğim bilhassa son raporun muhteviyatı kabili 
icra mıdır, Maarif bunu kabul edecek mi, tatbik 
edilebilecek mi? ve hakikaten kıymetli bir ilim ve 
teşkilât adamı olan ve Üenevrede bendenizin de 
hocam olması itibarile şayanı itimat bulduğum Al
ber Malşin raporunun tatbikatı, sarf edilen feda
kârlığa tekabül edebilecek midir? Maruzatım ve 
tenvirlerini rica ettiğim meseleler bundan ibaret
tir. İnkilâp ve tarih muvacehesinde Devlet işi
nin belki de en ağır kısmını yüklenmiş olan muh
terem Esat Beyefendiye, bu çok müşkül şerait 
içinde kendi hüsnüniyetlerine ve mesailerine çok lâ
yık olan azamî muvaffakiyeti temenni ederek söz
lerime nihayet veriyorum (Bravo sesleri). 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, muhte
rem arkadaşım' Refik Şevket Beyefendinin mu
allimler iki nevi imiş, iki cinsmiş gibi kadın ve 
erkek diye söz söylemelerinden dolayı maruzat
ta bulunacağım (Handeler). Benim bildiğim mual
lim, muallime yoktur. Muallim vardır (Bravo 
sesleri), vo gene benim bildiğim bir şey varsa ka
dın erkek arasındaki kıymet, kadınlık ve erkeklik
te değildir. ilimde ve irfandadır (Bravo sesleri). 

Ben öyle kadın muallimler tanırım ki emsali er
kek muallimlerden ziyade muvaffak olmaktadır ve 
yine öyle erkek muallimler vardır ki emsali olan 
kadınlardan fazla muvaffak olmaktadır. Yani me
sele ilimdedir, irfandadır. Saniyen küçük mektep
lerimizde, on, on iki yaşına kadar olan evlâtları
mız okuyor. Acaba Refik Şevket Beyefendinin bu
yurdukları kavi kollu erkekler mi bunların terbi
yesinde muvaffak olur, yoksa kadın muallimlerin 
nermin elleri mi, bunlar üzerinde datha müessir ve 
muvaffak olur! (Alkışlar). Elbette bunlar daha 
müessirdir. Kendileri de pek iyi biliyorlar. Bizim 
zamanımızda mahalle mekteplerinde, ruhları şef
katten âri bir takım hocalar vardı. Yıkın falaka
ya der, sonra da yirmi tane vururdu. Küçük ço
cuklara bunlar mı lâzrmdır. Sonra îstanfbulda ec
nebi ilk mekteplerdeki muallimlerin kısmı azamı 
kadındır. Niçin onlara ses çıkarmıyorsunuz ve 
Amerikada mekâtibi iptidaiyenin erkek muallim
leri günden güne azalmakta ve kadın muallimle
rinin adedi artmaktadır. Komşumuz olan Bulga-
ristanda, Romanyada da aynidir. Yunanistanda da 
böyledir.Esbabı; küçük çocuklar üzerinde kadınların 
şefkati daha ziyadedir. Zaten ana terbiyesi dediği
miz şey nedir? Çocuğun ilk çağlarında verilen ter
biyedir. Binaenaleyh kadın ve erkek meselesinde 
ben mikyas olarak ilmi ararım. Bu gün muallimli
ği kadınlara çok görüyorsa sorarım Refik Şevket 
Beyefendiye, kadınlardan hâkim yaptık, tabibimiz 
var. Bu, şayanı şükrandır. Sulih hâkimi olan bir ha
nımın karşısına gidiyoruz, hukukumuzu ona tevdi 
ediyoruz, tevzii adalet ediyor. Hasta oluyorsunuz, 
sizi tedavi eden bir kadındır. Bir kadın tabip ol
sunda, hâkim olsunda muallim olmasın, bunda nis-

1 bet yoktur. Zaten demokraside erkek böyle olacak, 
kadın böyle olacak yoktur. Mikyas ilim ve fazilet
tir (Bravo seslenri). 

Ali Saip B. (Urfa) — Asker yapacağız. 
Mazhar Müfit B. (Devamla) — Bazı Devletler 

asker yapmağa başladılr. Belki bir gün gelecek 
biz de alacağız. 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — Almanyada polis 
yaptılar. 

Mazhar Müfit B. (Devamla) — Almanyada po
lis te yaptılar. Erkeklik eskisi gibi biz kabadayıyız 
filân böyle bir şey yoktur. Arzettiğim gibi arada
ki mikyas ilim ve faziletten ibarettir. Biz erkeğiz 
biraz şeyiz 

[ Kazım Pş. (Diyarbekir) — Neyiz biraz? 
| Mazhar Müfit B. (Devamla) — Fakat iyi düşü-
, nülürse mikyasımız ancak ilim ve fazilettir. 

Sonra, Maarif vekili Beyefendiden bir ricam 
var, anlamadığım bir mesele var, millî terbiye. 

I Millî terbiye diyoruz. Millî terbiye nedir, bunun 
esas ve anasırı nedir, rica ederim anlatsınlar. Bi
naenaleyh bunun bir anasırı, bir esası olacak bu 
nedir sorarım? Maatteessüf bu gün benim gördü
ğüm bir şey var ki her mektepte müttehit bir ter-

I biye yoktur. Her mektep idaresinin kendisine mah-
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sus bir terbiye sistemi vardır. Bunu da Maarif ve
kili Bey izah etsinler. 

İkinci •bir şey daha soruyorum, iptidai mektep 
muallimlerinin tekaüt meselesi vardı. Vekâletler 
arasında müııaziünfihti. Duyduğumuza göre vilâ
yetler idarei hususiyelerine muallimler maaşların
dan yüzde iki bırakıyordu. Bunu Maliye vekâleti 
az görüyordu. 

Bunun neticesi ne oldu ve bu kanun nerede 
niçin iptidaî mektep muallimleri tekaütten mah
rum kalsınlar? 

Darülfünunun ıslahı için celbedilen profesör 
efendinin Darülfünun hakkında verdiği bir rapor 
varmış. Darülfünun hakkında bizlerin de bir fikir 
edinebilmekliğimiz için bu raporu tabettirsinler ve 
bize versinler, görelim, en büyük irfan müessese
mizin noksanları nedir anlıyalım. 

Mekteplerin adedi hakkında bir şey söylemi-
yeceğim. Tabiî tahsisat meselesidir. Maarif ve
kâletine geçen sene verilen 6 milyon tahsisata 
mukabil, bu sene 5 milyon ancak tahsis edilmiş 
olduğunu görünce bir şey diyemiyeceğim. Ma
arif vekâletinden sorduğum şunlardır: birisi, 
millî terbiye nedir. İkincisi; Darülfünun hak
kında profesörün verdiği raporun tabı, üçüncü
sü de ; ilk mektep muallimleri ne için tekaüt 
edilmiyor'? İşte sorduklarım bunlardan ibarettir. 

Mollaoğlu Cemal B. ( Afyon Karahisar ) — 
Efendim, bendenizin maruzatım kısa olacaktır, 
fakat çok ehemmiyetlidir. Yalnız muhterem Ma
arif vekili Beyefendinin ehemmiyetle nazarı dik
kate almalarını istirham ederim. 

Efendim, millet bugün bir millî seferberlik 
ilân etmiştir. Bu seferberliğin başında irfan or
dumuzun, irfan zabitlerini görmek isteriz. Bu 
telâkkiyi esaslı bir iman halinde bu zabitlerimiz 
kendilerinde buldukları gibi, çocuklara da bu 
telkini vermeleri lâzımdır. Maahaza görüyorum 
ki bazı muallim arkadaşlar ötedenberi bu imanı 
çok zaif olarak çocuklara telkin ediyorlar. Daha 
doğrusu buna ait hiç bir şey göremiyoruz. Bu
nun için muhterem Esat Beyefendinin bu cihete 
lâyik olduğu ehemmiyeti vererek bunu temin bu
yurmalarını rica ediyorum. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

Fazıl Ahmet B. (Elâ-ziz) — Beyefendi arkadaş
lar , böyle gayet samimî, gayet ciddî ve sonra 
namütenahi vecit içinde bize gerek tenkitlerini, 
mülâhazalarını, gerek maarife ait temennilerini 
izhar etmiş arkadaşlardan sonra bendenizin tekrar 
huzuru âlinize çıkmak cüretini buluşum .ne sebep
ledir, denebilir. Böyle bir sual karşısında belki 
bulunabilirim. Bu sualin cevabı gayet basittir. 

Beyefendi arkadaşlar, memleketin irfanına, ter
biyesine taallûk eden bir mesele için hiç bir za
man hiç bir yorgunluk duymıyacağınıza kani 
olduğum sebepledir ki velovki 'bendeniz gibi 
naçiz bir hatip tarafından olsun bu mevzua tek
rar teması faydalı buluyorum. Binaenaleyh o ce
saretle huzurunuza geldim ve bunun için bende-

I nize tekaddüm eden arkadaşım gibi demiyeceğiırt 
ki ; maruzatım kısa olacaktır. Affınızı rica ede
rim. Belki maruzatım pek uzun olacaktır (Din
leriz sesleri). 

Refik B. (Konya) — İstifade ederiz. 
Fazıl Ahmet B. (Devamla) — tstağfırullah. 
Beyefendi arkadaşlarım, mademki millî ta

lim, millî irfan ve maarif meselesinin karşısında 
bulunuyoruz ve mademki Mazihar Müfit Bey ar
kadaşımız millî talim ve terbiye düsturunun ilmî 
mansı ne demek olduğunu, muasır telâkkilere 
göre millî talim ve terbiyenin nasıl aydınlık 
bir mefhumu olması lâzrmgeleceğini sordular. O 
halde müsaade buyurunuz de meseleyi daha etraf
lı olarak mütalea edelim. 

Arkadaşlar, bir kere bizim vatanımızda da
ima hatırlayıp, daima müftehir olmaklığımız icap 
eden bir inkılâp arzedeceğim. O inkılâp şudur ki 
arkadaşlar nasıl ki yeniçerilik kalkmış, onun ye
rine muzaffer mükemmel ve muntazam bir ordu 
tecelli etmiştir. Nasıl ki Türkiyede üfürükçülük, 
muskacılık diye bir şey kalmıyarak onun yerine 
muasır ilim, muasır fen dairesinde bir tababet 
vücut bulmuştur. İşte Türkiye Cumhuriyetinin 
de milletimize temin ettiği bir zaferi irfan vardır. 
Bu irfan zaferine iftiharla kani olarak kabul et
memiz lâzımdır ki maarif ve terbiye mefhumu
nun, mevhumat içerisinde çıkararak bu günkü 
mütekâmil ve müterakki milletlerin kabul ettiği 
düsturlara dahil olmuştur. Demek ki biz art ık 
irfanın, terbiyenin böyle geyriilmî devrinden çık
mış, hakikaten muasır bir telâkkinin, tekâmü
lünün içine girmiş bulunuyoruz. Şimdi bu te
kâmül hatvesini attıktan sonra, yani irfanımızın 
bu yeni mevsimine vusulden sonra bu sahada ya
pılabilecek yeni mütalealan arzetmek istiyorum. 

Beyefendi arkadaşlarım, terbiye ve bilhassa 
millî terbiye ne demektir1? Ayni Mazihar Müfit 
Bey arkadaşımız gibi bendeniz de Maarif vekâle
tinin bu düstur karşısındaki resmî telâkkisinin ne
den ibaret olduğuna merak etmiş olan ve millî 
talini ve terbiye dairesine müracaatla bunu anla
mak istemişimdir. 

Arkadaşlar, vâsıl olduğum neticeler şöyle ta
rif olunabilir. Millî talim ve terbiye bir defa bir 
milletin ötedenberi terbiye mevzuu üzerinde öğ
renmiş veya ihtira etmiş olduğu şeylerin - mazi veya 
haldeki - heyeti mecmuası demektir. Bu bir. 

İkincisi: İngiliz, Amerika, Alman ve saire ter
biyesi dedikleri gibi bizim de terbiyeye müteallik 
mesail ve esas a t üzerinde - şöyle, şu veya bu - ka
naatlerimizin umumî manzumesine, millî terbiye 
adını verebiliriz. 

Terbiye, bendenizin anlayışım, bunların ne yal
nız birincisi, ne de ikincisidir. 

Beyefendiler, ben millî talim ve terbiyeden 
şunu anlıyorum. İptida terbiye denilen mefhum 
insanları hem kendi şahısları, hem içinde bu
lundukları heyeti içtimaiye için mümkün olduğu 
kadar kuvvetli bir âleti saadet haline getirmeyi 
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istihdaf eden bir ameliyei ruhiye, bir ameliyei eis-
maniye ve bir ameliyei fikriye olduğuna göre mil
lî talim ve terbiye demek, mütemeddin beşeri-
.yetiıı terbiye sahasında kazanmış olduğu bilû
mum esasatı bu milletin saadetine, ananesine, 
mazisine uygun ve onlarla mümteziç bir surette 
^ortaya koymaktır, diye anlarım ve kani olmuşum
dur ki Maarif vekâletinin de bu düsturu anla
yışı bu tarzda olacaktır. Bu hususta daha fazla 
tafsilâtla sizi tasdi etmem. Çünkü mesele uzun 
ve gamizdir. Terbiye denilen şey, malûmu âli
niz beşeriyettin bir defa cismaniyetine, saniyen 
zekâsına, ahlâkına, vicdanına, seciyesine yani 
bilûmum maddî ve manevî evsafına taallûk eden 
gayet muğlâk bir iştir. Demek ki terbiye denilen 
şey, asrı hazırdaki ilmî mana ile tamam olmak 
için bu arzettiğim anasırı ihtiva etmek gerektir, 
Bedenî inkişafı, zihnî tekâmülü, ahlâkî salâbet 
ve kudreti temin etmek lâzımgelir. 

Ondan sonra meseleyi diğer iki surette de dü
şünmek lâzımdır. 

Birisi: terbiyei esasiye ve umumiye dediği
miz nokta. Yani her hangi bir vatandaş muasır in-
"sanlığın icap ettiridiği evsafı esasiyeyi iktisap et
tirmek işi. 

Saniyen: ayni vatandaşın intisap edeceği mcs-
leke göre iktisap etmesi lâzımgelen hususî vasıf ve 
seciyeler. 

Her hangi bir inkişaf ta üç şekilde tetkik olu
nabilir: Aile muhitinde, mektepte ve bütün hayat
taki tecelliyat noktai nazarından. 

Şimdi bendenizin kemali samimiyetle arzotmek 
istediğim noktalar bunlardır. 

îptida cismanî terbiye çok teessürümü mucip 
^maktadır. 

Beyefendi arkadaşlarım, hiç birimiz gençliğimiz
de memleketimize, bu günkü Cumhuriyetin temin et
tiği bir çok medenî ve irfanî nimetlere mazhar değil
dik. Terbiyei cismaniye etrafında bu asır telâkkile
rine muvafık hiç bir fikrimiz yoktu. Halbuki bir çok 
zamandan beri bu hususa dair bir çok emekler ve 
faaliyetler sarf etmekteyiz. Acaba bu külfetin bize 
temin ettiği nimet ne nisbette olmuştur? Olmamış
tır demek doğrudan doğruya dünyanın en galiz 
bir iftira, aklı selimin bir intiharı olur. Şüphesiz 
bu emekler boşa gitmemiştir. Ama sarfettiğimiz 
himmetle elde ettiğimiz nimetin acaba nisbeti ne
d i r? Bunu öğrenmek lâzımdır. Acaba terbiyei cis-
maniyelerine bu kadar «ehemmiyet verdiğimiz ev
lâdı vatanın tekâmülâtı cismaniyeleri, tekâmülâtı 
sıhhiyeleri, adalî kuvvetleri .cidden arttı mı? îtiraf 
ederim ki bendenizin nazarında bu cihet tahakkuk 
etmemiştir. Bunu böyle görmek lâzımdır. 

Gelelim fikrî sabaya: Refik Şevket Beyefendi 
arkadaşımız demin heyeti içtimaiyenin terbiyesi 
hususunda Cumhuriyet Halk Fırkasının umdele
rini hatırlatmıştır. Biliyorsunuz ki; bu inkılâpçı, 
lâyık, demokrat ve her türlü yeni fikir ve irfan 
tecellilerine zekâsı, kalbi ve ruhu açık bir heyeti 
içtimaiyeyi yetiştirmek emelindeyiz. Acaba vaki 
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teçhizatı fikriyemiz ancak büyük enginler geçtik
ten conra varılabilir mahiyette olan bu kıyılara 
bizi çabucak yetiştirebilir mi? Madem ki insanla
rı hayra teşvik ederken gayrendişlik hususunda 
her türlü hayra teşvik ederken ne gökten, ne yer
den bir şey dilendirmiyoruz. Şu halde vicdanları
mızın içine namütenahi bir kuvvet yerleştirmemiz 
icap eder. Yani ilim, zekâ ve seciye kuvveti. Gaze
telerimiz, kitaplarımız, resimlerimiz bizi oraya sev-
keder bir mahiyettemidir. Bu cihet pek şayanı mü-
talea görünüyor. Heyeti muhteremenizi tasdi edi
ci mütaleata girmiş oluyorum. Fakat alâkanıza 
mağruren soyuyorum. 

Refik B. (Konya) — Çok yerindedir, lâzımdır, 
ehemmiyetle dinliyoruz ve istifade ediyoruz. 

Fazıl Ahmet B. (Devamla) — Bu arzettiğim 
evsafa malik olarak yetişmesi lâzımgelen gençlikte 
bulunması muktazi mizaç, zekâ ve evsafı fikriye 
tamamile temin olunamamaktadır. Orta tahsil dere
cesindeki gençlikte benim bizzat gördüğüm en bariz 
hususiyetler hiç şayanı memnuniyet değildir. 

Gelelim kadın ve kız terbiyesine: Beyefendi ar
kadaşlar, çok hürmet ettiğim vicdanınıza karşı 
yine bir vazifei ihtiram göstermiş olmak için, şim
diye kadar muhafaza ettiğim samimiyetle kanaati
mi bu hususta da söyliyeceğim. O kanaat bendeni
zi şu neticeye sevkediyor ki, kadın ve kızlarımıza 
verdiğimiz terbiye, cici bici terbiyesi mahiyetinde
dir. Bu kısım, terbiyenin gıda mahiyetinde, doyu
ran maıhiyette olan kısmı, değli, bonbon ve çerez 
mahiyetinde olan kısımdır ki bugün bizim bünye
mize musallat olmuştur. Yani bu evsaf içindeki ka
dın yalnız müstehlik olmaktan çıkmış, mühlik bir 
hal almıştır (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Mazhar Müfit' B. (Denizli) — Bunu kadınlar 
için mi, yoksa umumî olarak mı söylüyorsunuz? 
(Gürültüler, devam devam sesleri). 

Fazıl Ahmet B. (Devamla) — Müsaade buyu
run muhterem, arkadaşlar, daha maruzatımın bida
yetinde arzetmiş olduğum veçhile ifadatımın müt-
tehidülmerkez dairelerini sıra ile mütalea etmek 
lâzımdır. Türkiyenin temin etmiş olduğu en büyük 
nimeti medeniyeyi en büyük şükranla, en büyük 
vicdan borcu bildikten sonra maruzatıma geçtim. 
Demek oluyor ki, ben bütün bu sözlerimle; kadı
nın, kızın bu heyeti içtimaiyede atmış olduğu ham
leyi gördükten sonra, bu hamleye göre muvaffa
kiyetimizin hudutlarını, hususiyetlerini arzediyo-
rum. Bu maruzatım zannedilmemelidir ki, kadının, 
kızın ilim yolunda, hürriyet yolunda, irfan ve me
deniyet yolunda attığı ve her gün atacağı tekâmül 
ve muvaffakiyet hamlelerini kırmak istiyen bîr 
mahiyette bulunsun? Bilâkis? Tamamile zıddı? 

Hiç bir saniye tekemmül ve tekâmülün aleyhin
de bulunan bir adam değilim. Haşa ve haşa. Bilâ
kis benim heyecanım bu yolda giderken hızımızı 
kesebilecek, bizi yanlışlıklara düşürecek hatalar
dan tevakki etmek içindir. O yolun en samimî yol
cusu olduğu içindir ki huzurunuzda bu kadar lâ
kırdı söylüyorum. Bu yolun yolculuğundan korkan 
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"bir adam değilim. Maksadım hedefimize bir an ev
vel ulanmak için engelleri çabuk devirmektir. Bi
naenaleyh bu arzettiğim cihetler bir takım mülâha
zatı umumiyedir. Malumu âliniz olan şeylerdir. Fa
kat bunları ifadeye cüretim, zaten bu malûmu âli
niz olan şeyleri bir defa daha muhterem hafızala
rınızda uyandırmak içindir. 

Şimdi terbiyei umumiyede hâsıl olmuş olan en bü
yük ve en muasır ve medenî tekâmül hatvesinden 
sonra gördüğümüz tezahüratın tetkikma çalışıyoruz. 
Bunların ne doğrudan doğruya Maarif vekâletile, 
siyasetle sununla, bununla alâkası yoktur. Bu bir 
terîbiyevî müşahededir. Bir terbiyevî müşahede ki, 
maarif ve irfan meselesi münasebetile ıttılaınıza 
arzetmek istiyorum. 

Demindenlberi söylediğim gibi bu mesaile alâ
kanızın çok büyük olduğunu şükranla görüyorum. 

Mevcut bu kifayetsizlikler, istihdaf etmiş ol
duğumuz gayelerin âmir olduğu esasata erişmek 
noktai nazarındandır. Bana derseniz ki efendim 
dün bu vaziyet daha iyimi idi? Hemen hayır 
diye haykırırım. Fakat yarın büsbütün daha iyi 
yapmak nıaksadiledir ki bunları arzediyorum. 
Bu katiyen bir nimet naşinaslık değildir. Şim
diye kadar yapılmış olan işlere güvenerek yarın 
daha iyi iş yapmak lüzumunu idrak etmenin ver
diği bir ümit ve iman hamlesidir. Alâettin Be
yefendi arkadaşını, irfan ve neşriyat hayatımızın 
çok ışıksız, kasvetli bir manzara irae ettiğinden 
büyük bir telaşla ve belâğatle bahsettiler. Ken
dileri kadar belâğatle değilse de o kadar şiddetle 
bendeniz de kendilerine bu hususta iştirak edi
yorum. Bin türlü eziyet ve bütçe sıkıntıları or
tasında ve bin türlü maişet işkencesi içinde Türk 
irfan ordusuna mensup insanların nasıl çalışmış 
ve çalışmakta olduklarını bilirim. İçlerinde uzun 
seneler yaşamış bir arkadaşınız sıfatile bilirim. 
Binaenaleyh bütün ifadatımda muallim arkadaş
larımıza, o aziz arkadaşlara terbiye ve irfan 
işinde nasıl canlarını verdiklerini bildiğim o ma
arif yoldaşlarına bir serzeniş yoktur. Bunu bir 
siyaset olsun diye söylemiyorum. Filhakika bu 
kanaatte olduğum içindir ki arzediyorum. Kar
şısında bulunduğumuz meselenin ehemmiyetini 
nazarı itibara almaktan ve yeni hal çareleri dü
şünmekten fariğ olamayız. Binaenaleyh şamata-
sız, gürültüsüz bir surette ve temiz, nezih bir 
ismet ruhile vatana aydınlık ve irfan getirmek 
için uğraşan aziz arkadaşımızın bütün bu mese
leleri izah ederek gerek Heyeti muhteremenizin ve 
gerek bendenizin vicdanlarımızı tenvir buyurma
larını rica ederim. Zira bu suretle kendileri için 
duyduğumuz ve itimat ve hürmetin ne kadar 
meşru bulunduğunu bir defa daha aziz Türk mil
letine izhar etmiş oluruz ( Alkışlar ) . 

Reşit B. (Gaziantep) — Efendim, bendeniz 
maarif hakkında bir şey arzetmiyeceğim. Çünkü 
maarifçi değilim. Yalnız Refik Şevket "* Bey, 
kadın muallimler kocaya gitmesin, çünkü çocuk
ları olduğu vakit ve sairede bir ay, kırk gün 

çocukların mektepsiz kaldığından bahsetti. Evet* 
bu vaziyette çocuklar on beş, yirmi gün mektep
siz kalırlar. Fakat bunun telâfisi mümkündür. 
Yalnız memleketin müdafaası için çocuklarımız. 
noksan olursa bunun telâfisi güç olur. Binaen
aleyh muallimlerin kocaya varmasını teşvik et
melidir. Çünkü memleket bu suretle evlât kaza
nacaktır. Biz bunları eArlenmiye teşvik ederken, 
Maarif vekâleti de bunlara mümkün olan muave
nette bulunmalıdır. Arzettiğim gibi bunların ko
caya gitmesinden çocukların muallimsiz kalaeağt 
on, on beş gün müddetin telâfisi mümkündür.. 
Fakat diğer taraftan memleketin müdafaası için. 
nüfusumuzun çoğalmasına hadim olacak vasıta. 
da bunların kocaya varmasıdır. 

Binaenaleyh bendeniz Refik Şevket Beyefen
dinin bu husustaki beyanatlarının muvafık ol
madığı kanaatindeyim. Halkçılığın, milliyetçi
liğin, medeniliğin icabatı budur. Kocaya varma» 
makla ne olacaktır? Medeniyet ve Cumhuriyet^ 
istirahatı bedeniyesini temin etmek ve rahatla 
yaşamaktır. Yoksa kocaya varmamak değil (Bra
vo sesleri). 

Maarif vekili Esat B. (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarımın maarif hakkındaki beyanatı haki
katen çok kıymettardır. Çünkü arkadaşlarım ve 
hepimiz takdir ederiz ki bir milletin, bir mem
leketin maarif sahasında inkişafı meydana gel
mezse yalnız maarif için değil, bütün devlet' 
teşkilâtı iejin hedefimize, Cumhuriyetin takip et> 
inekte olduğu o mukaddes gayemize varmanın 
i imkânı yoktur. Her hangi bir ziraat mütehassısı 
yetiştirmek istersek, her hangi bir doktor yetiş
tirmek istersek, her hangi bir avukat yetiştir
mek istersek, her hangi bir sanatkâr yetiştirmek 
istersek, her hangi bir musikişinas yetiştirmek 
istersek, her hangi bir muallim yetiştirmek ister
sek şüphesizdir ki her şeyden evvel kendisinin 
meslekî kabiliyetini esaslı bir temele istinat etti
recek maarif meselesi karşısında kalırız. î lk 
mekteplerimizin bu noktadan kıymet ve ehemmi
yeti, hatta darülfünundan bile üstündür, i lk 
mektep orta tahsili kavrayamıyacak derecede ta
lebe yetiştirirse o orta tahsilin kıymeti olmaz. 
Binaenaleyh ilk mektepten iyi yetişen bir tale
benin orta tahsili de - hatta temel sağlam oldu
ğundan - darülfünun tahsili bile kuvvetli olur.. 
İlk temel kuvvetli olmazsa orta derece mektep
lerden ve darülfünun tahsilinden istifade ede
mez. Bu mesele bu arkadaşlar tarafında - ben
denize hacet kalmıyacak derecede - izah edilmiş. 
bir meseledir. 

Arkadaşlarım tarafından sorulan suallere mü
saadenizle sıra ile cevap vermek isterini. 

Bütçe müzakeresine geçilmezden evvel Dok
tor Suat Beyefendi arkadaşımız bütün mekteplerin 
köyler de dahil olduğu halde leylileştirilmesi,. 
mümkün olduğu kadar ucuzlaştırılmasını beyan 
buyurdular. 
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Bu, bu gün orta tahsil için temin edilmiş bir 

meseledir. Gteçende kabul buyurmuş olduğunuz 
pansiyon kanunu bunu temin etmiştir. 

i lk mekteplerin köylerde de böyle yapılması
nı can ve gönülden temenni ederim. Meselâ dört 
beş köyün merkezinde, vasatında bulunan her 
hangi bir göyde, altı köy f'arzetsek her birine 
mektep yapılacağına, merkezî vaziyette bulunan 
bir köyde bu altı köyün çocuklarını yani altmışar 
yetmişer çocuğunu barındıracak mektep yapılma
sı ve oraya altı yedi köye sarf edeceğimiz para 
ile kullandığımız muallimlerin nısfı nisbetinde mu
allimleri teksif ederek daha az para ile idare et
mek imkânı vardır. 

Bazı vali beyefendiler buraya teşrif ettikleri 
zaman bendenize de uğramışlar ve vilâyetlerinin 
ilk tahsillerde alâkadar olduklarından bahsetmiş
lerdi. Kendilenile görüştüğüm zaman bunu ar-
zettim. Daha evvel de fırka müzakerelerimizde 
muhterem arkadaşlarımıza da bu hususta ma
ruzatta bulunmuştum. Buraya celbedeceğimiz 
muallimler hatta mümkünse başlarnıda darülfü
nun tahsili görmüş bir zati müdür olarak asgarî 
lise tahsili görmüş muallimleri de muallim olarak 
orada istirham etmek ve köy çocuklarını Bulgar
ların yaptığı gibi kendi köylerinde yedikleri 
yemeklerden meselâ bulgurdan bar aylık ihti
yacını beraber getirerek ve kendi köyünde yat
tığı kaba bir o t minder üzerine yalnız bir çarşaf 
örtmek suretile daha ziyade temiz bir vaziyete 
sokarak köyündeki; vesâitdie oraya celbetmek-
ten çok fayda memul edilebilir. Vilâyetler bunu 
yapabilirler mi, yapamazlar mı? Tabiî bu vilâ
yetlerin kendi hususî bütçelerine tâbi bir keyfi
yettir,-? ••• 

i lk mektepleri ley üleştirmek meselesini, bu 
günlün vazdyeti maliyesine göre mevcut olan ilk 
mekteplerin leylî bir hale konmasını hususî büt
çelere nazaran kabili icra görmüyorum. Her köy
de bir leylî mektep açmaktansa höyle yataca-
ğmı, vesaitini bir yerde toplıyarak 4 - 5 köy 
yerine merkezî vaziyette bir mektep yapılmasını 
daha ziyade kabili icra görüyorum. Bu vilâyet
lerin yapacağı bir meseledir. Kendilerde muha
bere eder, temin etmeğe çalışırız. 

Refik Şevket Beyefendi arkadaşımızın kıymelti 
beyanatı bendenizi de pek müstefit kıldı. Zikir 
buyurdukları hususat içerisinde vilâyetlerin gün 
geçtikçe mektep kapattıklarından bahis buyur
dular. Bunlara karşı alınması lâzımgeleıı••«. ted
birlerin alınmasını tavsiye buyurdular,. 

Filhakika bazı vilâyetler mektep kapatmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Bir iki misal arzede-
yim: 

Vaziyeti maliyenin müşkül safhaya girdiği za
manlarda vilâyetlerden çok temennilerde bulun
duk. Maaş alamıyan muallim kalmamasını, yeni
den mektep açamazlarsa açılmış mektepleri idame 
etmelerini ve o mekteplerde istihdam ettikleri mu

allimlerin maaşlarım verebilmelerini istedik. Çok 
müşkülât çektiler. En nihayet 4 - 5 vilâyetten maa
dası tamamen temin ettiler. Bazı vilâyetler bir kaç. 
aylık maaşatı son zamanlara kadar tehir ettiler, 
Yeni vaziyetleri henüz anlıyamadığım için ne neti-
ce aldığını bilmiyorum. Ekseriyet itibarile maaş 
hususatmı bir kaç vilâyet müstesna olmak üzere 
tamamile temin etmişlerdir. 

Mektep kapatmak mecburiyetinde kalanların 
8 - 10 vilâyetten fazla olmadığını tahmin ediyorum. 
Bu arada en ziyade müşkülâta maruz kalan Konya 
vilâyeti olmuştur. 40 mektep kapatacak, 139 mual
limi de açıkta bırakacaktı. Tabiî kendilerile beş ay 
meşgul olduk. 139 muallimi en nihayet 30 mualli
me kadar indirebildiler. Anladık ki daha fazla 
azaltmak imkânı yoktur. Bu 30 muallimi başka vilâ-
yetlerdeki mekteplere tevzi etmek çaresini düşünü
yoruz ve bunda da muvaffak olacağımıza emniyetim 
vardır. 

Millet mektepleri üzerinde Refik Şevket Bey 
arkadaşımız, pek musip olarak yine bazı vasaya-
da bulundular. Hakikaten istatistikler takip edilir
se millet mekteplerine devam eden vatandaşların. 
seneden seneye miktarlarmın azaldığı görülür. Bu 
azalma meselesi bir kısım vatandaşların " B " kurs
larında da meşgul olmalarından neşet etmiştir.. 
Şimdiye kadar millet mekteplerinde okuyanların 
adedi 2,5 milyonu geçmiştir. Okuma yazma bilen. 
bu vatandaşların miktarı tamamile hatırımda de
ğildir. Fakat bu miktar evvelce söylediğim gibi iki 
buçuk milyon kadardır. Bu vatandaşlara şüphesizr. 
böyle yalnız okuyup yazmak öğretmek kâfi değil
dir. Asıl halk terbiyesini ve kendilerine lâzım olan 
şeyleri öğretmek lâzımdır. Bunun temini için bu se-
neki neşriyatımızda bir şey düşünüyorum. Bunu ar
kadaşlarıma arzedcyim. Malûmu âlileri köylülerimiz; 
esasen okumak için zaman bulamazlar. Onların 
görecekleri ve uğraşacakları işler vardır. Böyle 
büyük kitaplar ne kadar açık yazılsa da köylü bu
nu okuyacak ne zaman bulur ,ne de anlıyabilir. 
Esasen bizim neşrettiğimiz eserlerdeki yazılar kendi
lerini alâkadar etmez. Bunları ancak orta ve yüksek 
tahsil gören tabaka anlıyabilir. Bu eserlerden köylü 
varestedir. Köylü için lâzımgeleıı gazete değildir. 
Çünkü onu da okuyamaz, çok vakti yoktur. Esasen 
gazetelerin hacimleri de büyüktür. Böyle olmakla 
beraber onları tatmin eder malûmat ta yoktur. Bu
nu nazarı itibara aldık; hazır okuma öğrenmişken 
büsbütün terketmemesi ve okuyup yazmayı unut
maması için çocukların da anlıyabileceği, köy ha
yatı için istifadeli kitaplar çıkarmayı düşündük. 
Meselâ: Şu hacimde 16, 20 sayıfalık broşürler ya
parak halka açık ibare ve kısa cümlelerle tam türk-
çe olarak anlatabilecek bir şekilde tarihî bilgileri
miz hakkında malûmat verelim eledik. Meselâ 
Türk ne imiş, nereden gelmiş, neler yapmış, nerede 
oturuyor, Cumhuriyet nasıl teessüs etmiş, Türkün 
bu günkü vaziyetinin kıymet ve ehemmiyeti nedir.. 

ikincisi coğrafî malûmat verelim... Anadolunun 
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şehirlerini, dağlarını denizlerini, limanlarını öğre
telim. Mücavir memleketler hakkında malûmat ve
relim. Üçüncü bir broşür olarak ta medenî malû
mat verelim. Cumhuriyet sistemimizin esasları ne
lerdir. Devletin vatandaşlara, vatandaşların Dev
lete karşı vazifeleri nelerdir, intihap hakkı nedir, 

Dördüncüsü, sağlık bilgilerini öğretmek yemek
te, içmekte, köy, sokak ve ev temizlikleri hakkında 
malûmat vermek, hastalık, çocuk bakımı, çocuğu 
hastalıktan kurtarmak ve saire gibi sağlık bilgileri 
verelim. Diğerinde de içtimaî bilgiler meselâ aile 
ne demektir, kadın nedir, erkek nedir, kadının er
keğe, erkeğin kadına karşı vazifeleri nelerdir, ka
vakçılık nedir. Kaçak mal almanın gerek kendi 
kesesine gerek memlekete yaptığı fenalıklar, fena 
tesirler nelerdir. Yalan yere şahitlik, kumarbazlık, 
esrarkeşlik gibi bir takım fenalıklardan kurtar
mak, bunlara dair iyi bilgileri 10, 15 kadar broşür 
halinde müsabaka ile yazdırmak ve neticesini Büt-
<je encümeni arkadaşlarınıza da arzettiğim gibi, 
meccanen köylülere tevzi etmek ve kendilerini o-
kutmağa ve millet mekteplerindeki köy muallim
lerimizin ve diğer, nahiyel erdeki muallimlerimizin 
yardımilc anlatmağa çalışmak ve bu suretle millet 
mekteplerinden çıkan vatandaşların öğrendikleri 
malûmattan istifade imkânını vermek ve bilgi sahibi 
kılmaktır. Millet mektepleri için düşündüğümüz bu
dur. Bu sene millet mekteplerinde okuyan vatan
daşların adedi, 180 bin kadar tahmin ediyorum, 
200 bine yaklaşmıştır. 

Orta tahsil mektepleri için Refik Şevket Beye
fendinin haklı olarak söyledikleri veçhile hakika
ten Ödemişte altmışa yakın ilk mektep bulunduğu 
halde, orada henüz bir orta mektep yapılamamıştır. 
imkân mevcut olan yerlerde birer orta mektep ya
pılmasına çalışılacaktır ve bu umumî prensipleri
miz meyanmda dahildir. Bu meyanda liselerimizin 
ve orta mekteplerimizin keyfiyetini yükseltmek 
noktasr da kabul edilmiştir. Bu sene bütçemizden 
tasarruf ederek 7 - 8 orta mektep açabileceğimizi 
tahmin ediyorum. 

Refik Şevket Bey arkadaşımızın ve Mazhar Mü
fit Beyefendi ve diğer arkadaşlarımızın da noktai 
nazarlarını ilâve buyurdukları muallim kadın ve 
erkek meselesine gelince, bendenizin anladığım, 
burada muallim olan hanımlarımızın bazı mazeret
leri dolayısile mekteplerini ihmal etmemeleri te
menni edilmiştir. Yoksa kadın muallim olmasın 
denmemiştir. Dinlediğime göre anlamış olduğum 
budur. En son söyledikleri bu idi. Arkadaşlar bun
ların vezaifini tanzim etmeği Maarif vekâletine tah
mil ettiler. Yoksa kadın muallim olmasın fikrini 
ben de anlamadım. 

Millî terbiye hakkında İbrahim Alâattin Beye
fendi arkadaşımız bir sual sordular. Kendi diğer 
suallerine cevap arzederken. oraya talik ediyorum 
efendim. 

Bulgaristandan iade edilen evrak için de Refik 
Şevket Beyefendi bir sual buyurdular. Bunlar fil

hakika gümrükte epey zaman kalmıştır, inhisar 
ve iktisat vekâletlerile temaslarda bulundum. Mev
cut olan maddei kanuniyede bunlarm, kontenjana 
tâbi olması hakikaten yazılmış, amma bu evraka 
mahsus değil. Bu kabîl olan işler içindir. Bunun 
orada gümrükteki memurlar takdir edememişler. 
Burada arkadaşlarımızla görüştükten sonra hemen 
kontanj andan istisna edilmesini tensip ettik. Bel
ki de bu gün tasnif edilmektedir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Yani gümrükten 
alındı mı? 

Maarif vekili Esat B. — Bir mâni kalmadı, alın
dı diye katî söylersem henüz çıkmadisa yalan söy
lemiş olurum. 

İsparta mebusu muhteremi ibrahim Beyefendi
nin lise arzularını tabiidir ki biz de arzu ederiz. 
Yapmağa muvaffak olduğumuz zaman tabiî yapa
cağız. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Bizim Diyarbekire 
bir lise lâzım, 

Maarif vekili Esat B. — Tabiî efendim Diyar
bekir için de arzumuz vardır. Yalnız fırkamızın 
bir programı var; tabiî o programa bağlı kalmak 
mecburiyetindeyiz. Fırka ile görüştükten sonra 
nerelerde açılması kabil ise açarız. 

İbrahim B. ( İsparta ) — Teklif buyurursanız 
fırka da kabul eder efendim. 

Maarif vekili Esat B. — Hay hay efendim. 
ibrahim Alâettin Bey arkadaşımız, bir çok 

esaslı izahat verdiler. Bendenize karşı bazı sual
leri de vardır: Vilâyet bütçeleri bu sene maaşları 
tamam mı verecek? 

Biz yaptığımız tetkikatta mevcut olan mual
limlerin maaşatını tamamen verebileceklerine ka
naat getirdikten sonra bütçelerini tasdik ettik. 

Eğer vaziyet her hangi bir sebeple başka bir 
şekil alırsa maaşlarının tamamen verilip verilmi-
yeeeği hakkında şimdiden bir şey söylenemez. Her 
vilâyette kaç muallim istihdam edeceklerini görüp 
ona göre yaptıkları bütçeleri biz tasdik ettik. 

Tekaüt kanunu meselesini sual buyurdular. 
Malûmu âliniz mevcut tekaüt kanununun bir mad
desinde hususî idare memurlarının tekaütlükleri 
için ayrı bir kanun yapılması emredilmiştir. Bu
nu Mazhar Müfit Beyefendi de söylediler. Ayni 
meseleyi kendilerine de arzetmiş oluyorum. Bu 
kanun lâyihası Heyeti Vekilededir. Heyeti Ve
kile arkadaşlarımdan müstacel olarak çıkarmala
rını bir defa daha rica ettim. Tabiidir ki Heyeti 
celilenize yakında takdim edeceğiz. Malûmu âli
niz bu yalnız muallimlere müteallik değildir. Sıh 
hat vekâletinin. Ziraat vekâletinin, İktisat ve
kâletinin Maliye ve diğer bazı vekâletlerin de bu
nunla alâkadar memurlar; vardır. Bütün bu 
memurlar içinde ilk mektep muallimleri ekseri
yeti teşkil ediyor. Binaenaleyh bunun tecilini ben 
arkadaşlarımdan rica ettim, 

Refik B. (Konya) — Biz de tekrar rica ediyo
ruz. Çünkü tahammülümüz kalmadı. 

Maarif vekili Esat B. — Büyük yekûnu mual-

- 3 2 2 -



İ : 7 0 2 5 - 0 - 1 9 3 2 C : 2 

limler teşkil ettiği için bilhassa bunun tacilini ar
kadaşlarımdan yeniden rica ettim. 

Mesken bedelleri hakkında da bir sual sordu-
"ler. Malûmu âliniz, iki sene evvel 789 numaralı 
kanunun on birinci maddesini iki sene tecil etmek 
üzere 1707 numaralı bir kanun çıkmıştı. Bu ka
nuna göre mesken bedelleri (beş ilâ on liraya kadar 
olan ilk mektep muallimlerinin bir kısmı için 
bareme ithal edilmiştir. Bugün bareme dahil 
olanlar mesken bedellerde birlikte maaşlarını alı
yorlar. Bu bedellerin bir kısmı bareme ithal edilme
miştir. Bu haziranın başında 1707 numaralı ka
nun kendiliğinden ilga edilmiş olacaktır. Binaen
aleyh baremde bir kısmı muallimler ilâve edilmiş 

-olan mesken bedeline (mukabil diğerlerine verilen 
mesken bedeli tazminatı da kendiliğinden para düşe
cek ve muallimlerin heyeti umumiyesi birden 
mesken bedellerini alacaktı. Fakat bu takdirde 
verilmesi lâzımgelen mesken bedellerinin yekûnu 
hususî idarelerin yaptığı hesaba göre bir milyon 
liraya yakın bir para tutuyor. Bilhassa bu buh
ran zamanında bunun tediyesi imkânı olmadığı 
için Dahiliye vekâleti bir teklif yaptı. Hükümet 
bu teklifin de bu kanunun iki sene daha temdi
dini istedi. 

Binaenaleyh 1707 numaralı kanunun 2 sene da
ha temdidi için bir kanun lâyihası Heyeti Celi-
lenize takdim edilmek üzere encümenlere gelmiş
tir. 

Diğer bir şey daha sual buyurdular, ilk mek
tep muallimleri arasında, bu kadar dert varken 
tasfiye, reva mıdır? Evet lâyık olanlar için tas
fiye revadır. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti hiç 
bir zaman kendi hedefine, kendi yüksek ve mu
kaddes gayevSİne varmak için çocuklarını cahil kim
selerin eline bırakamaz (Bravo sesleri).. 

Türkiye Cumhuriyeti yüksek gayesine varacak
tır. Türkiye Cumhuriyetini bu yüksek gayesine 
vardıracak muallim küt leşidir. Bu sözüm, mual
lim arkadaşlarıma, çok hürmet ettiğim ve sevdi
ğim, gerek bir kardeş gibi gerek bir baba gibi mu
habbet bağladığım muallim arkadaşlarıma kendile
rine bir itap tevcih etmek değildir. Çok yüksek 
arkadaşlar vardır, büyük fedakârlıkla ve feragat
le ve muvaffakiyetle çalışan arkadaşlar vardır, 
fakat tasfiye edilenler hakkında bir misal söyl ive
ceğim. Tasfiye nasıl oluyor buyurdular. Kendi
lerinin benden iyi bilmeleri lâzımdır ki tasfiye, mü
fettişlerin her şeyden evvel teftişi üzerine yapılır. 
l ıer naııgi bir vekâlet kendi müfettişleri vasıtasi-
le ademi kabiliyetini gördüğü memurlarını tasfi
yeye tâbi tutabilir ve bunu da bu sene hazi
ranın on beşine kadar yapabilirdi. Binaenaleyh 
kanunun emrettiği şekillerde tasfiye muamelesini 
yapmışızdır. Nasıl yapmışızdır"?.. . Onu da arze-
deyim. Evvelâ; ders senesi içerisinde müteaddit 
defalar teftiş edilmişlerdir. Aczi görülenlere im
tihanda sualler sorulmuştur. Bu sualler üzerinde 
vilâyet meclisi inzibatı toplanmış ve bir karar 
vermiştir ve bu kararı vermeden de tasfiye edi

lebilirlerdi. Fakat her hangi bir vatandaşın hak
kını muhafaza için en son haddine kadar yürü-
müşüzdür. Teftiş neticesindeki notlarile kar
şılaştırılmış ve kendisinin ayrıca bir de müdafaa-
namesi alınmıştır. Sonra bütün bu evrak vekâlete 
gelmiştir. 

Vekâletçe inzibat komisyonuna tevdi edilmiş 
ve müdafaanamelerile karşılaştırılmıştır. İçin
den bir tanesinin verdiği cevabı okuyayım: - so
rulduğu için bu kürsüden söylemek mecburiyetin
deyim - Bir sual soruluyor: Kilometre nedir ve 
neye yarar?.. Cevapta Kilometre hububatı ölçme
ğe-yarar (Handeler). 

Efendiler, Türkiye Cumhuriyeti kendi çocuk
larını böyle muallimlerin eline tevdi edemez, buna 
imkân y«ktur (Bravo sesleri). 

Birisinin verdiği cevapta ne kadar fena!.. Çok 
elim bir cevaptır. 

Türkiye Cumhuriyeti istiklâlini temin eden ahit
name nedir diye sormuşlardır? Verdiği cevapta 
Sever muahedesidir, diye yazmıştır. Böylelerini 
değil tasfiye, hudut harici yapmalı. Fakat bunlar 
müstesnadır. Bir kaç muallimden ibarettir. Di
ğer muallim arkadaşlarımı bundan tenzih ederim. 
Bu muallim arkadaşlar kemali ehemmiyet ve ciddi
yetle vazifelerini ifa etmektedirler. 

Tasfiyeye tâbi tutulanlar da doğrudan doğruya 
tasfiyeye tâbi tutulmuş değillerdir. Teftiş neticesi 
o muallimden istifade ümidi zayıflıyorsa tescil deni
len muameleye tâbi tutuyoruz. Kendisine yazıyo
ruz ki önümüzdeki sene sizi tasfiye edeceğiz diyo
ruz. Yani vekâletiniz gelişi güzel tasfiye yapmıyor. 
yaparken de bütün arkadaşların hukukuna son de
rece dikkat ve itinayı gösterdiğine tanıamile emin 
olabilirsiniz. Kanım ahkâmını tanıamile en son 
haddine kadar tatbik ediyoruz. 

ibrahim Alâettin B. (Sivas) — K fendim, tasfi
ye meselesi hakkında bir kelime söylemekliğime 
müsaade buyurunuz. Bendeniz tasfiye yapılma
sın demedim. Kezalik tasfiye ile muallimleri bi-
huzıır etmek narevadır demedim. Yalnız dedim 
ki kendilerinin bu kadar mühim vazifeleri ara
sında bir de tasfiye endişelerile meşgul etmek 
doğru değildir. Bu tasfiyeye tâbi zatin esasen 
müfettiş raporlarile tesbit edileceği hakkında ma
arif teşkilâtına ait kanunda da sarahat vardır. 
Raporu değildir. Orada hattâ maarif müfettişleri 
arkadaşlarımla beraber gördüm. Maarif erkânı
nın haberi olmaksızın genç. bir müfettiş tarafın
dan yapılan matbu bir sualname idi. Bu sualna-
me de pisikolojiye ait bazı sualler vardı. Okuyan 
arkadaşlar arasında pisikoloji ile meşgul olmuş 
olanlar da mevcuttu. Bendeniz de pisikoloji ile 
meşgul olduğum halde sualleri halletmek değil, 
anlamak bile kabil olmadı. Bunu hazırlıyan mü
fettişin muallimlere gösterdiği kitaplar arasında 
bendenizin kitabım vardır (Suali (/eeji sesleri). Ki
tap muharriri anlıyamazsa okuyanların cevap ver
melerine elbette imkân yoktur. (Gürültüler). Ya
ni yapılan muameleler arasında böyle bazı yanlış 
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muameleler de olmuştur. 
Maarif vekili Esat B. (Bursa ) — Efendim, 

bir noktayı arzetmek mecburiyetindeyim. Hata da
ima, olabilir. 

İbrahim Alâettin B. (Sivas ) — Tabiî, tabiî. 
Esat' B. ( Devamla ) — Sehiv daima olabilir, 

en ufak bir hata yapılmışsa tashihi için bize mü
racaat edildiği halde tashih etmemişsek mesul ol
mak mevkiindeyiz. Eğer bir haksızlık yapılmışsa, 
bir kast varsa daima onun cevabını vermek mevki 
ve mesuliyetindeyiz. Tabiî bunu müdrikiz. Yani 
idrakten âciz değiliz. 

Jon Dövinin ve Ömer Dövizin raporları tatbik 
edilmedi buyurdular. 

Bu kıymetli terbiye mütehassısları, tabiî vekâ
letçe vaktile lüzum görülmüş, celbedilmişler. Dev
let kendilerine masraf etmiştir. Tabiî kendilerinin 
bir çok vasayasmı talim ve terbiye dairesi şimdiye 
kadar yaptığı ve yapmakta olduğu programlarına 
ilâve etmektedir. Arzu ederlerse teşrif eder, taf
silâtını görürler. 

Darülfünun hakkında noktai nazarını bildirmek 
ve onun üzerine yapılacak teşkilât kanununu Mecli
si Âliye arzetmek üzere celbedilmiş olan Profesör 
Malsın raporu gelmiştir. Bu raporu Mazhar Mü
fit Bey arkadaşımızmda buyurdukları gibi Meclisi 
Âliye arzı için evvelâ Hükümetçe tetkik etmek lâ
zımdır. Rapor 100 sahifedir. Fransızca yazılmış
tır. Bunun alelade bir tercümesinden bizim istinat 
edeceğimiz esbabı mucibe mahiyetinde olan rapo
ru yanlış anlamak noktasından tevakki mecburiye
tindeyiz. Bunu tamamile okur, anlar, iyi tercü
me eder bir zate tercüme ettirmek mecburiye
tindeyiz. Fransızcasını okudum, Hükümete ver
dim. Başvekil Paşa Hazretleri mütalea buyuruyor
lar. Çünkü Meclisi Âlî Hükümeti salâhiyettar kıl
mıştır. 

Hükümet bir defa onu tetkik ettikten sonra ta-
biatile bütün tafsilâtile Heyeti Celilelerinize arze-
decektir. Mazhar Müfit Beyefendinin buyurdukla
rına da yukarıdaki maruzatımla cevap vermiş ol
dum. 

Cemal Beyefendi iktrsat seferberliğine diğer ça
lışan vatandaşlar gibi muallimlerimizin, mekteple
rimizin de iştirakinin teminini tavsiye buyurdular. 
Bunun için mekteplerimizin programına her sene 
böyle daha. ziyade maddî hayata yarryacak malû
mat ilâvesini derpiş etmekteyiz. Okuduğumuz sene 
içerisindeki programımızda bu nokta da. nazarı 
dikkate alınmıştır. Önümüzdeki seneler için bil
hassa iktisadiyata ait malûmatın nazarî ve imkân 
görebileceğimiz yerlerde amelî kısanları için de 
ç al iş m a k yol un d a y i z. 

Fikri B. ( Mersin ) —» Seferberliği mektepler 
yapmıştır. 

Maarif vekili Esat B. (Devamla) — Mekteple
rin o gibi yardımr olmuştur. İktisat haftası, tasar
ruf haftası denilen bir tafta, on gün içerisinde 
.Fikri Beyefendinin buyurdukları gibi. hakikaten 
talebelerimizin çok yardımları vardır. 

Fazıl Ahmet Beyefendiye çok teşekkür ederim.. 
Mazhar Müfit Beyefendinin bana, sordukları millî. 
talim ve terbiye hakkında çok güzel izahat verdi
ler. Bendenizin de Fazıl Ahmet Beyefendinin arzu
ları üzerine bu hususta bir kaç söz söylemekiiğim 
icap eder. Esasen Mazhar Müfit Beyefendinin böy
le bir tavsiyeleri vardı. Millî terbiyeden kastettiği
miz gerek millî talim ve terbiyede ve gerekse mü
düriyeti umumiyelerde yüksek tahsil, orta tahsil ve 
ilk tahsillerde takip ettiğimiz nokta şudur: Filvaki. 
millî terbiye diyipte bunun şekli ve mahiyeti belli 
olmadan söylenilen söz itibarî kalır. Halbuki söz. 
zamanı çoktan geçmiştir. Söylenecek sözler daima 
söylenmiştir, verilecek nutuklar daima verilmiştir,.. 
yazılacak makaleler daima yazılmıştır. Fakat orta
da eser isteriz, tatbik isteriz. Şimdiden sora fazla-
söz söylemek, ay-zı 3razmak benim kanaatime göre 
tatbika mânidir. Amma söz söylemiyeeoknıiyiz.,. 
yazı yazmıyacakmıyız? Onu da yapacağız. Fakat 
söylediklerimizi tatbik etmek mevkiindeyiz. 

Millî terbiye denince: Her şeyden evvel Türk 
milletinin millî ve tarihî seeiyesile mütenasip inki
şafıdır; medeniyetidir. Her sahada; ilimde, sanat
ta, ziraatte, iktisadiyatta, içtimaiyatta, heyeti umu-
miyesinde medenî bir Devlet, medenî bir millet 
nasıl olursa o şekil ve hududa gelmektir, şart bu
dur. Bu tekâmül ve mesai millî ve tarihî seciye ile 
mütenasip olacaktır. 

tşte millî ve tarihî seciyemiz ile mütenasip ola
cak, bir medeniyet verecek terbiye; millî terbiye
dir. Millî terbiyeden bizim anladığımız budur. Ya
ni Türk çocuğunda hotbinlik olmıyacaktır ve Türk 
hiç bir zaman betbin yetişmiyeeektir ( Bra
vo sesleri). Hotbin yetişmiyecekybetbin yetişmiye
eektir. Fakat arzettiğim millî terbiyenin vereceği 
millî ve tarihî seciye ile mütenasip inkişafa bilgi 
ile, ilimle, sanatla gidilebileceğinden, hotbin ve 
betbin yetiştir ilmiyen Türk çocuğunu, elinden tu
tarak lâzımgelen nazarî ve amelî bilgilerle terbiye 
etmektir. Millî terbiyemizin vereceği tesirle Türk 
çocuğu hodbin olmıayacak, yani her fert, her Türk 
çocuğu kendi menafimin ancak millet menafii ile 
kaim olduğunu bilecektir. Ben yapacağım, ben bi
leceğim... Bu Türk çocuğunun zihninden çıkacak
tır. 

Millet ve memleket için çalışacağım demeli
dir. Bedbin olmıyacaktır. Yani bütün bu gayeye 
varmak için önüne çıkacak bütün müşkülâtı 
azimle, metanetle, sebatla yenecektir, tşte mil
lî terbiyenin vereceği evsaf! Bu evsafı vermek 
istediğimiz Türk çocuğuna ilim ve sanat öğre
tirken ayni zamanda memleket ve millet mu
habbeti vermeğe de mecburuz. İlk mektep mu
alliminden Maarif vekiline kadar, memleket ve 
millet muhabixeti verelim. Memleketi sev, mille
tini sev demekle bu olmaz. Alâka, ve merbuti-
yet uyandırmak mecburiyetindeyiz. Türk mille
tini sözle sev demek olmaz. Bir kimse bir şeyi 
severse onunla meşgul olduğu için, tanıdığı ve 
alâka peyda ettiği için sever. Görmediği ve tan ı -
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^madiği bir şeyi elbette sevemez. Mektepleriıniz-
«de, bu alâka ve sevgiyi maddî yollardan giderek 
uyandırmış olacağız. Ayni zamanda ahlâk, inti
zam ve inzibatla teçhiz ediyoruz. Ahlâk, intizam 
ve inzibat gibi içtimaî ve manevî rabıtaları tak
viye edeceğiz. Ahlâkı olmıyan, inzibatı olmıyan 
bir heyeti içtimaiye hayırlı olmaz. Ahlâk denin
ce, millî terbiyemizde neyi kastediyoruz? Ahlâk 
telâkkiye tâbidir. Bir yerde iyi telâkki edilen şey, 
-diğer yerde kötü telâkki edilebilir. Mikyas nedir? 
JMDillî his ve millî ahlâktır. Bunlara istinat eden 
terbiye de millî terbiyedir. Ahlâktan kasettiği-
miz işte budur. Bir şeyi çocuk düşünürken millî 
hisle düşünecek, mensup bulunduğu Türk mille
tini düşünecektir, onun için çalışacaktır (Bravo 
sesleri). Bunu temin edecek ancak millî ahlâk ola
bilir. 

Bunu sözden ibaret bırakmıyalım dedik. Nasıl 
.yapacağız?... Bu gibi maddî ve manevî bilgileri, 
muallim çocuklarımız üzerinde nasıl işliyecektir? 
Bu, talebeye yedi yaşından itibaren vereceğimiz 
kuvvetli bir millî terbiye ile kaimdir. Bunu na
sıl tesis edeceğiz: Okuttuğumuz dersi yalnız ders 
olarak okutmıyacağız. Dersin hususiyeti ne olur
sa olsun o dersin, müşterek gayemiz olan mil
l î ideal için, millî mefkure için bir hizmeti var
dır. Hesap .hocası da, hendese hocası da, tarih 
ve beden terfotiyesi hocası da bunu öğretecektir. 
Nasıl ki bir talim heyeti içerisinde muhtelif mu
allimler ve her birinin ayrı ayrı vazifesi varsa 
heyeti umumiyesinin bağlı olduğu tek bir hedef 
vardır ki o da hususî derslerden müşterek gaye
ye sevkedeeek millî terbiyeyi vermektir. Bunu 
•çocuğumuza nasıl kavratacağız? 

Millî terbiyemizin esası, çocukta küçük yaş
tan itibaren fikrî muhakemeyi uyandırmak, körü 
"körüne, bilmeden dersi ders olarak öğrenmekten 
"talebeyi kurtarmaktır. Arzettiğim gibi tarihte, 
yurt bilgisinde, medenî bilgilerde çocuğun fikri
ni işlettireceğiz, adeta onunla karşı karşıya mü-
bahase edeceğiz, çocuğun anlıyamadığı ve anla
tamadığı şeyleri kendisine biz anlatacağız. Prog
ram şudur: Dersi bilâmuhakeme yalnız ders ola
rak öğretmek kâfi değildir beyefendiler. Bunu ya
pan eski devrin hocasıdır. Bu, bu devrin müreb-
ibisi olamaz. 

Sonra, gittikçe bu fikrî muhakemeyi riyazi mu
hakeme üzerinden takviye edeceğiz. Bu meseleyi 
:yalnrz istikbalde yapacağımız anlaşılmasın, bu gün 
de tatbik etmekteyiz ve yapmaktayız. 

Bizzat kendim de mütemadiyen dersleri teftiş 
-etmekteyim. Arzettiğim gibi hars derslerinde 
"fikrî muhakemeyi vermek ve tabiiyat ve riyaziyat 
derslerinde de riyazî muhakemeyi fikrî muhake
me ile birleştirmek, çocuklarımıza ilmî zihniyeti 
verecektir. Bu zihniyeti ancak darülfünun ta-
mamile tekemmül ettirmiş olacaktır. îlk mektepte 
verdiğimiz fikrî muhakeme, orta mektepte kuvvet-
üendirilecek, lisede datha ziyade takviye edile

cek. Çocuk darülfünuna geldi mi bir metot da
hilinde. kendi kendine çalışabilecek ve çalışma yo
lunu öğrenmiş olacaktır. Darülfünundan çıktık
tan sonra kendi bilgisi dahilinde müstakillen ha
yata atılabilecek bir kabiliyette olacaktrr. Bunu 
ilk mektepten itibaren takip etmek mecburiyetin
deyiz. Riyazî muhakemeden kastettiğim şudur: 
meselâ; hesap dersi okutuyoruz. O derste iki me
sele gösterilmiştir. O iki meseleyi çocuğa hallet
tirmek kâfi değildir. Belki daha yirmi mesele 
ilâve etmek mecburiyetindeyiz. Ta ki çocuk onu 
zihnine iyice yerleştirinciye kadar. Bu riyazî 
muhakemenin vereceği kuvvetle her meseleyi hal-
letmiye çalışsın ve muvaffak olsun. 

Bunun üzerinde daha ziyade maruzatta bulun
mak imkânı vardır. Çünkü esaslı bir meseledir. 
Tensip buyurursanız bunu... (Kâfi sesleri) hulâsa 
bidayette arzettiğim gibi bütün sözümü iki kelime
de toplıyayım. 

Biz türk çocuklarmı ne hofcbin, ne de betbin ye-
tiştirmiyeceğiz (Bravo sesleri, alkışlar). 

Molîaoğlu Cemal B. (Afyon KarahisAr) — 
Efendim, bendeniz d*emin maruzatımı arzettiğim 
zaman kısa kestim. Maksadı âcizanem bu mese
lenin ehemmiyetini teşrihtir. Bu itibarla söz söy
ledim. Yalnız zaman kaybetmemek için kısaca 
anlatmıştım. Esat Beyefendinin verdiği izahat 
beni tatmin etmedi. 

Daha doğrusu bu işin ehemmiyetle takip olun
madığı kanaatindeyim. Esbabım arzedeceğim. 

Şimdi efendim, malûmu ihsanınızdır ki istik
lâller sayılırken bunların en başında iktisat ge
lir. Bunun evvelâ irfan neslini yetiştiren mektep
lerde başlaması çak lâzımdır. Bu husus muallim
lerimiz ve çocuklarımızda çok noksandır. Mec
buriyet hasıl olduğu için mufassal olarak arzet-
meme müsaade buyurunuz. Esas olan bu fikir 
mekteplerimizde verilmiyor. Bir misalle arzede-
yim. Bendeniz dairei intihabiyem olan Afyon 
Karahisarmda Millî tasarruf cemiyetinde çalışı
yordum. Orada muallim ve talebeler üzerinde bu 
hususta ıbir tetkikat yaptım. Şimdi bîr talebe ne 
kadar kurşun kalemi ve kâğıt kullanır, bunlar 
bellidir. Bendeniz bu husuta yaptığım tetkikte 
28 mevcutlu bir sınıfta bir senede 470 defter ve 
283 tane kurşun kalemi sarfolunmuştur. 28 mev
cutlu bir sınıfın acaba bir sene zarfında ne ka
dar kâğıt ve kalem sarf edebileceğini de hesap 
ettim. Neticede % 200 fazla oluyor. Yani iki 
misli demektir. Şimdi eğer bu neslin çocukları 
mekteplerde istiklâlin esasr olan bu iktisat fik
rini almazlarsa fena ve noksan bir iş olur. Son
ra diğer bir misal arzedeyim. Bendeniz yine 
ayni muhitte bir-muallim hanımın çorap satın 
almasını gördüm. - Biz tabiî yerli malı müsteh
liklerini de biliriz - Çora>bı alırken çorabın avru-
panın mı, yerlimi olduğu sualine cevaben yerli 
denildiği zaman öyle bir dudak büzmesini gör
düm ki bu vaziyetten çok heyecan duydum ve 
çpk müteessir oldum. Eğer irfan ordusunun za-
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bitanı yerli malı kullanmanın ve tasarrufun lüzu
muna kani olmazlarsa terbiye edecekleri çocuk
lara bu imanı nasıl verirler? 

Şimdi Afyonda hatırımda kaldığına göre 172 
yahut 182 muallim vardır. Bunların içerisinde 
yani irfan zabiti arkadaşların içerisinde 22 tanesi 
yerli elbise giyiyor. Mütebakisi Avrupa kumaşı 
kullanıyor. Maarif vekili Beyden istirham edi
yorum, bu noktaya çok itina buyursunlar ve ge
lecek sene bunu ehemmiyetle takip edeceklerini 
bu kürsüden vait buyursunlar. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Bir sualim var 
efendim; muhterem Vekil Beyefendi, talebenin 
elinde yanlış ders kitapları vardır, görüyoruz, 
kitapların içerisi yanlışlarla dolu. Bu gibi kitap
ları talebenin eline veriyoruz. Kitapçılığı inhisar 
altına almağı düşünüyor musunuz ? Bunun bir 
elden idaresi çok lâzımdır. Hiç, olmazsa kitapçı
lığı Yahudi ve Ermeni tasallutundan kurtarırsı
nız. Bu suretle memleket maarifine yapmış oldu
ğunuz hizmetlerin en (büyüklerinden birisini daha 
yapmış olacaksınız. Bu iki sualime lütfen cevap 
verir misiniz? 

Maarif V. Esat B. (Bursa) — Cemal Beyefendi
ye çok teşekkür ederim. Bendenizi ikaz buyur
dular. Takip ettiğimiz yolda bu gibi vâkıf ola
madığımız noktalar dahi bulunduğunu anlıyorum. 
Esasen müfettişlerimiz tamamile buyurdukları şe
kilde bir kurşun kalem bitmeden yenisinin alın
maması ve defter yaprakları bitmeden bir diğe
rinin alınmaması ve yeknasak giyinmek mecbu
riyetinde oldukları önlük ve elbiselerin ve kas
ketlerin yıpranmadan, ayakkaplarınm tamamile 
yıpranmadan yenisinin alınmaması için talimat
lara ve müfettişlerin teftişine bağlanmış esaslar
dır. Bunun içerisinde belki, bilmiyorum nasıldır, 
defter yapraklan 100 yerine 15-20 olurda daha 
ziyade sarfeder. Lütfen hangi mekteplerde ya
pılmış ise bendenize bildirsinler, tetkik edeyim. 

Mollaoğlu Cemal B. ( Afyon Karahisar ) — 
Bendeniz dairei intihabiyeme ait millî iktisat ve 
tasarruf cemiyetinde yaptığım tetkikatta gördüm. 

Maarif V. Esat B. — Bendeniz yeniden teşeb
büs alırım. 

Besim Atalay Beyin buyurdukları yanlış ki
taplar meselesi, tabiatile tedrisatımıza sui tesir 
icra edecek kitapları okutmayız. Kitaplar talimatla 
muayyen tarzlarda intiha]) ediliyor. İkinci suale 
geçmek mecburiyetindeyim. Mektep kitapları 
adeta Devlet, kitapları haline gelmektedir. Tarih 
kitaplarımız Devlet kitabıdır. Medenî bilgiler, 
fen bilgisi ve diğer kitaplar Maarif vekâletinin 
kendi malıdır. Bazı kitaplar varsa daha iyi ya
pana tesadüf edilmezse onu da kendimiz yapaca
ğız. İyi yapan her hangi bir zatin kitaplarından 
mekteplerimizi istifade ettirmekliğimiz lâzımdır. 
Tedris usulünde güzel yazılmış kitaplar bulursak 
niçin mekteplerimizi istifade ettirmiyelim. 

Reis — Kifayeti müzakere hakkında bir tak
rir vardır. 

RİYASETE 
Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini teklif 

ederim. 
Yozgat 

Ahmet llamdi 
Reis — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal

dırsın... Kâfi görmiyenler... Müzakere kâfi görül
müştür. 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş. ücret, tahsisat 

F. 
505 

Reis 
F. 

506 
Reis 

F. 
507 

Vekil tahsisatı 
— Kabul edilmiştir. 

Memurlar maaşı 
— Kabul edilmiştir. 

1683 numaralı kanunun 58 

Lira 
4 800 

Lira 
2 749 768 

Lira 
inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 6 530 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

508 Merkez müstahdemleri ücreti 22 068 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
509 Vilâyat müstahdemleri ücreti 593 014r 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

510 Muvakkat tazminat 48 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
511 1702 numaralı kanun mucibince 

verilecek ücretler 248 219 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Masarif 
F. 

512 
Reis • 

F. 
513 

Reis • 
F. 

514 
Reis • 

F. 
515 

Reis • 
F. 

516 
Reis • 

F. 
517 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Vekâlet otomobili masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat levazımı 

Lira 
400 

l i r a 
5 000 

Ldra 
2 00O 

Lira 
3 435 

Lira 
200 

Lira 
5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
518 Vilâyat müteferrikası 

Reis — Kabul edilmiştir. 
2.00O; 
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F. 
519 

Reis 
F. 

520 
Beis 

F. 
521 

Reis 
F. 

522 

Reis 
F. 

523 
Reis 

üçüncü bap - Masarif i müştereke 

Masarifi mütenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mukannene 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
13 070 

Lira 
36 450 

Lira 
900 

Lira 

450 

Lira 
90 

İkinci kısmı - Cüze mahsus muhassasat 
Birinci bap - Masarifi daime 

F. Lira 
524 Teşvik ve muavenet 15 001 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

525 Tetkik ve ilmî rehberler, mecmua
lar mükâfatı 7 150 

Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinoi bap - Masarifi muvakkate 
F. 

526 
Lira 

Ecnebi mütehassıs ve muallim
ler 138 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
527 Beynelmilel kongre, sergi ve mü

sabakalara iştirak ve ilmî tetkik 
için gönderileceklerin harcırahı 32 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
528 îlk ve orta tedrisat muallimlerile 

ilk tedrisat müfettişleri kursları 
masraf, harcırah ve ücretleri 17 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
529 Dil heyeti masrafı 1 

Naim Hazim B. (Konya ) — Efendim, suali 
tekrar edeyim; Geçen sene Meclisi Âli dil encü
meni tahsisatını kaldırmakla bunu ihmal etmiş 
değildi. Bu encümenin daha mütekâmil, memleke
te daha nafi bir vaziyette teşkili hissiyatı tebarüz 
etmişti. Bu gün görüyoruz ki burada dil encümeni 
yine teşekkül etmemiştir. Bu hususta ne düşünülü
yor? 

Maarif vekili Esat B. (Bursa ) — Dil encü
meni faslında 1 lira yazılmasının sebebi faslın 
kapanmamasını temindir. Yani dil heyeti, dil en
cümeni, dil cemiyeti ve sair namlarla her halde 
böyle bir heyetin, böyle bir cemiyetin lüzumunu 
Hükümet kabul etmiştir. Ya cemiyet şeklinde ya
hut heyet şeklinde, bir teşkilât yapacaktır. Bütçe 

takdim edildiği zaman bu tesbit edilmemişti. Bu
nun için bu faslı kapanmasın diye bir lira koy
duk. (Kâfi sesleri ) . 

Beis — Başka mütalea yoktur. Fasıl kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Mektepler ve müesseseler 
F. Lira 
530 Mülkiye, yüksek muallim ,orta mu

allim mektepleri ve güzel sanatlar 
akademisi 131 990 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
531 Lise ve orta mektepler 60 000 

Kâmil B. (î?.mir) — Liselere ait bir sual sora
cağım... Gazetelerde va'kit vakit görüyoruz. Bura
da Galatasaray lisesi tertibinde bir mektep açıla
cağından bahsolunuyor. Ankara, Türkiye Cum
huriyetinin merkezi idaresidir ve bu sebeple bu
rada bir çok mülkî, askerî heyetler memurlar kâ
tipler vardır. Bunlardan bir çoklarının çocukları
nın liselerde okumağa ihtiyaçları olduğu halde bu
rada bir tek lise vardır ve bunlar çocuklarını ek
seriyetle Istanbulda Galatasaray lisesine gönder
mek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu sene olmazsa 
bile gelecek sene için hiç olmazsa burada ilk sınıf
lardan başlıyarak Galatasaray lisesi tertibinde bir-
lisenin açılması hakkında vekâletin düşüncesi ne
dir? (Bravo sesleri). 

Maarif vekili Esat B. ( Bursa ) — Muhterem 
Kâmil Beyefendi arkadaşımızın buyurdukları, pek 
mühim bir ihtiyaçtır. Bunu biz de düşündük. Bu 
sene bütçemizde fazla paramız olsa idi; birinci sını
fı açmak suretile ve tedris lisanı ecnebi lisanı olan 
bir mektep ihdas etmek üzere ilk sınıfı açacaktık. 
Fakat bu buhran ve sıkıntılı bütçe vaziyetinde bu
na imkân bulamadık. Bunu telâfi için şu şekli ya
pıyoruz. Bu sene Gazi orta muallim mektebinin bir 
kısmında ücretli ve leylî bir lise yapıyoruz. Bunun 
Galatasaray sisteminde bir mektep olması, lisan 
öğretmek noktasından arzu ediliyordu. Madem ki 
bu sene tedris lisanı ecnebi lisanı olan bir mektep 
açamıyoruz, lisan kısmını kuvvetli muallimler me
selâ Almanca, Fransızca ve İngilizceyi Alman, F -
ransız, İngiliz lisan muallimleri vasıtasile tedris 
ettirmek üzere bir lise açacağız efendim. 

Bu sene şu suretle vüsümüz dahilinde bu ihti
yacı bu tarzda telâfi etmek istiyoruz. 

Reis — Fasıl hakkında başka mütalea yoktur. 
Fasıl kaibuıl edilmiştir. 

F. Lira 
532 Devletçe deruh.de edilen ücret 

ve masraflar 230 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
533 Muallim mektepleri masrafı 519 800* 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

534 Musiki muallim mektebi masrafı 27 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 
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F. 
535 

Lira 
823 numaralı kanun mucibince ta
bedilecek mektep kitapları nıüte-

davil sermayesi 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
•536 Ticaret, kız sanat ve diğer meslek 

mektepleri ve enstitüler masarifi 48 572 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
-537 Leylî meslek mektepleri masarifi 

(meslek muallim ve inşaat mek
tepleri) 40 450 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

-538 İnşaat, tesisat, tamirat 56 629 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
539 Meslek ve ticaret kursları ve ak

şam mektepleri ücuratı ve masa
rifi ve ticaret, kız sanat ve bilû
mum meslek mektepleri ve ensti

tüler ilâve dersi ücuratı 60 208 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
540 Muvazenei umumiye haricindeki 

meslek ve sanat mekteplerine 
yardrm 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

541 Ecnebi mütehassısları ve mütehas
sıs muavini ve tercümanları ücret
leri, memleket dahilinde ve azimet 
ve avdet harcırahları ve seyahat 

ve ikamet yevmiyeleri 44 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
542 Müesseseler masarifi 60 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

-543 Paravantoryom masrafı 20 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
544 Levazımı tesisiye 64 261 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

545 Mektep kütüphanelerine alına
cak kitap ve mecmua bedelleri ve 

bunlara ait masraf 10 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
546 İnşaat ve tamirat 88 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

547 Ecnebi memleketlere gönderilecek ta
lebenin tahsil ve yol masrafları 442 234 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

548 Ecnebi memleketlerde talebe mü
fettişliği 7 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Dördüncü kısım - Müteferrik masraflar 

F. 
549 Neşriyata yardım 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 

550 Lisan muallimi yetiştirmek için 
hususî mekteplere verilecek tale

be ücreti 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
551 Halkı tenvir için seyyar sinema 

masrafı ve millet mekteplerine 
yardım ve türk kültürünün neşir 

ve tamimi 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
552 Tarihî eserlerin muhafaza masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 

553 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 

554 Geçen sene düyunu ve tekaüt ikra
miyesi düyunu 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 

555 Eski seneler düyunu 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 

Lira 
40 000 

Lira 

4 000 

Lira 

1 

Lira 
9 000 

Lira 

11 000 

Lira 

19 532 

Lira 
520 

Lira 
556 Riyasetti Cumhur filârmonik orkestra 

heyeti maaş ve masarifi 73 932 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
557 Bilûmum mekteplerdeki askerî ted

risat muallimlerinin ücretleri 40 000 
Reis — Kabul edilmiştir . 
Yarın on dörtte içtima etmek üzere celseyi ta

til ediyorum. 
Kapanma saati : 19, 15 

TASHİH 

69 uncu inikat zabrt ceridesinde 277 nci sayıfanm 1 inci sütununun 3 üncü satırındaki llrtısat veki
li Mustafa Şeref Beyin sözlerinin ilk cümlesi şu şekilde tashih olunacaktır: 

«İkt isat vekili Mustafa Şeref B. — Efendim, İstanbul limanmm, idaresini, muhtariyeti haiz ve 
Devlet murakabesi altında bir teşekküle tevdi ederek limana ait bütün hizmetleri orada cemetmek 
«sasına müstenit bir lâyiha hazırlamaktayız. 
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Ati senelere sari taabhüdat icrasına dair olan kanunlarla verilmiş bulunan salâ
hiyetlerden şimdiye kadar istimal olunmamış bulunanların refine dair kanu

nun nelicci Arası 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

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

Amasya 
Esat B, 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

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

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
İbrahim Yörük B4 

Muzaffer B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 184 

Kabul edenler : 184 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 132 
Münhaller : i 

[Kabul edenler] 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
tbrahim 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. 
İsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

El aziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B„ 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
Nabi Rıza B. |lbrahim B. 

- 3 ! 2 9 -

tçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

tstanbad 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

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

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

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 



Şevket B. 
Kırşehir 

Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B.* 
Kemal Zaim B. 
Mustafa Lûtfi B? 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Menıet B. 
Rasim B. 

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

İ : 7 0 
I Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Bt 
Nuri B. 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

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

|Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
[ismail Hakkı B. 
IKâzım Pş. ( Rs. ) 
Memet Cavit B, 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil Bj 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 

1 9 3 2 C : 2 
I Bize 
Ali B, 
Esat B. 

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

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Stvas 
ismail Memet B, 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
uZiyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
[Faik B. 

etmiyenler J 

lEmin Fikri B. 
LRefet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B, 

Denizli 
Dr. Kâzını B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (I. A.) 

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

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

o -

İMahmut Rasim B. 
Tokat 

Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 

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

Urfa 
Reföt B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B . 
Halil B. 
[Hasan B. 
Rifat B. 

I Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
|Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Gazi Anlep 
Kılıç Ali B. 
Memet B, 
Nuri B. 

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

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

îstanbkl 
Abdülhak Hâmit B. 
|Akçuraoğlu Yusuf B. 

Adana 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet Bj, 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(RSi C.) 
Hasan Yakup Bx 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dı\ Cemal B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 

- 3 £ 
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/Reye iştirak 
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Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Easim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B.(V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Muhittin Pşs 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Halil B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Reşit B. 
Kırşehir 

Serdar Ahmet B. 
Kocaeli 

Ali B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

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

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

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (î. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

[Hasan Reşit B. 
Niğde 

Ahmet Vefik B. 
[Galip B. 

Ordu 
tsmail B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 
[Hasan Cavit B, 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

[Memet Hacıyunus B. 
Siirt 

Mahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
[Necmettin Sadık B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tokat 
[Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
jHalil Nihat B4 
Hasan B. (Rs. V. ) 
İNebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
İMahmut B. 

Zonguldak 
Ragıp B. 

Türkiye Cümhuriyetıle İçtimai Şuralar Cumhuriyetleri ittihadı arasında 17 ka
nunuevvel 1925 tarihinde Pariste imza olunan dostluk ve bitaraflık muahede
si ile buna müzeyyel üç protokolün ve Ankarada imza olunan 17 kânunu 
evvel 1925 tarihli temdit protokolü ile 7 mart 1931 tarihli bahri protokolün 
temdidi zımnında Ankarada 3 0 teşrini evvel 1931 tarihinde imzalanan pro

tokolün tasdiki hakkındaki kanunun neticei arası 

[Kanun kabul edilmiştir] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Mûnhaller 

317 [» 
184 
184 

0 
0 

. 132 
1 

/ Kabul edenler J 

Afyon Karahisar IIZÎ 
Ali B. |M< 

set Ulvi B. 
l̂laoğlu Cemal B. ! 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

- 3 3 1 -



İ : 7 0 2 5 - C - 1 9 3 2 C : 2 

Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rıfat B. 

Antalya 
Drt Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu TTalit 
Ilışan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

I Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 

I Dr. Hakkı Şinasi Pş, 
Nafi Atuf B. 

•Nafiz B. 
Eskişehir 

Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 
Memet Nuri B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

içel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
I Yaşar B. 

İZiyaettin B. 
İzmir 

Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 

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

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B£ 

Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 

|Refik B. 
İVelet B. 

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

Kırklareli 
I)r. Fuat B, 
Memet Nalıit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
İHazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemal ettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B, 
Kemal Zaim B. 
Mustafa Lûtfi B, 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Memet B. 
Rasim B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

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

Muğla 
I Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Kıljcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde, 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Calip B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
Recai B. 

iŞevket B, 
Rize 

Ali B, 
Samsun 

Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Ztihtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B4 

Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 
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Şebiıı Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

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

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 

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

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
izzet B, 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
A l i B . 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs, C.) 
Hasan Yakup 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. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B4 

Muzaffer B. 
Bilecik 

Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
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Hüsnü B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat Bs 

Raif B, 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Hasan Cemil B4 

Şükrü B. 
Burdur 

Mustafa Şeref B. (V.) 
Bursa 

Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V.) 

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

Çankırı 
Talât B, 

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

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

Edime 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B 
Münir Bt 

Şevket B. 
Gümüşane 

Şevket B. 
Hakâri 

fbrahim B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

Kocaeli 
AliB. 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 

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

Sırrı B. 
Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Mustafa B. 
Tevfik Fikret B. 

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

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (I. Â) 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğda 
Halit B. 

Ordu 
ismail B. 

Rize 
Akif B. 
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Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Mahmut B. 

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

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Kardhisar 
tsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. (Rs. V. ) 
Nebizade Hamdı B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avııi Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

12 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı dahili istihlâk vergisi kanununa 
müzeyyel kanunun reye vazı neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Kardhisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 

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

Aza ac edi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

: 317 
177 
177 

0 
0 

139 
1 

/ Kabul edenler ] 

Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yürük B. 
Pertev Elçi B. 
\rasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
tsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bnkteriyolok 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 Ahdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir lvaramemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
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Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 

Gümılşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Uakâri 
İbrahim B. 

îgeî 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Taşar B. 
Ziyaettin B. 

tzmtr 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 

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

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

Adana 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Bt 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

I : 7 0 
Kastamonu 

Ur. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

1 0 3 2 C : 2 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

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

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Aiımet Vefik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B, 

Bize 
Akif B. 
Ali B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

İbrahim Alâettin B. 
Sivas 

İsmail Memet B4 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

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

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

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

Urfa 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Artvin Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Hasan Yakup B, 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
\fahya Galip B. 

Asım B. 
Aydın 

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

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
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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. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (İ. A.) 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Mcmdulı Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
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. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimcoz B4 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. • 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

(V.) 

Kırşehir 
Hazini B. 

Kocaeli 
AliB. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Mustafa B. 
Sırrı B. 

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

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. Y.) 
Talât Haşim B. 

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

Maraş 
Vbdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

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

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 

Halit B. 
Ordu 

Ahmet İhsan B. 
ismail B. 

Rize 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (Y.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

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

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

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

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

Zonguldak 
Ragıp B. 

* ^ » > » ««HC^ 

T. B, M. M. Matbaası 



Sıra No 209 
Konya mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, bina vergisi kanununa 
bir madde tezyıli hakkında 2/41 numaralı kanun teklifi ve 

Malîye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

31-V-1932 
Yüksek Reisliğe 

1837 numaralı bina vergisi kanunu, umumî maarife ve menafii umumiyeye hadim cemiyet
lere ait binaları, kazanç temini gayesi bulunmamak şartile, bina vergisinden muaf tutmaktadır. 
Halkın ve gençliğin harsı ve bedenî talim ve terbiyesine meccanen tahsis kılınmış olan Halkev
leri umumî maarife ve menafii umumiyeye hadimbirer müessese halinde çalışmakta olmalarına 
nazaran bu evlerin de ayni muafiyetten müstefit olmaları tabiî görülmektedir. Bu esbaba bina
en tanzim edilmiş olan teklifi kanuninin ait. olduğu encümenlere havale buyurulmasmı istirham 
eylerim efendim. 

Konya 
y . Kâzım Hüsnü | 

1 TEKLİFİ KANUNÎ 

1837 numaralı bina vergisi kanununa müzeyyel teklifi kanunî 

MADDE 1 — Halkın ve gençliğin harsî ve bedenî talim ve terbiyesine meccanen tahsis olu
nan Halkevleri binaları bina vergisinden muaftırlar. 

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

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 66 
Esas No. 2/41 

Halkevlerinin bina vergisinden muaf tutulmasına dair Konya mebusu Kâzım Hüsnü Beye
fendi tarafından vukubulan teklifi kanunî esbabı mucibesile beraber encümenimize havale edil
mekle Maliye vekâleti muhasebat umum müdürühazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

1837 numaralı bina vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 5 numaralı fıkrası umumî maarife 
ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlere ait binaları kazanç temini gayesi bulunmamak şartile 
bina vergisinden muaf tutmaktadır. Mezkûr esbabı mucibede beyan kılındığı üzere halkın ve 
gençliğin harsî ve bedenî talim ve terbiyesine meccanen tahsis kılınmış olan Halkevleri de umu
mî maarife ve menafii umumiyeye hadim birer müessese halinde çalışmakta olduğu cihetle bun
ların da ayni muafiyetten müstefit olmaları icap etmektedir. 

' v ^ V" 7-VI-1932 

Yüksek Reisliğe 
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Şu kadar ki encümenimiz meselenin, halk evlerinin, vergiden muaf tutulan mezkûr binalar 

cümlesinden olup olmadığının tayin ve tavzihine taallûku itibarile, ayrıca bir maddei kanuniye 
ile teminine lüzum görmeyip mezkûr 1837 numaralı kanunun 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrası
nın tefsiri suretile hallini daha muvafık bulmuş ve bir de tefsir fıkrası hazırlamıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. Rs. N. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Malatya İstanbul Kütahya îçel Aydın 

M. Nedim M. Ziya Ömer Emin Adnan 

TEFSİR FIKRASI 

( Halkevleri binaları 1837 numaralı bina vergisi kanununun üçüncü maddesinin beşinci 
fıkrasında yazılı umumî maarife ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlere ait binalar mefhumu 
dahilindedir. ) 

Bütçe encümsni mazbatası 

18-VI-1932 
i 

Yüksek Reisliğe 

Bina vergisi kanununa bir madde tezyili hakkında olup encümenimize tevdi kılman Konya 
mebusu Kâzım Hüsnü Beyin kanunî teklifi ve bu baptaki Maliye encümeni mazbatasile birlikte 
tetkik edildi: 

Zati mesele; 1837 numaralı bina vergisi kanunile maarife ve menafii umumiyeye hadim ve 
ticarî gaye takip etmiyen cemiyetlere ait olan binaların bina vergisinden muaf tutulduğu gibi 
halkın ve gençliğin harsî ve bedenî terakkisine hizmet maksadile teessüs etmiş olan Halkevleri 
binalarının dahi vergiden istisnası için mezkûr kanunun muafiyet maddesine bir fıkra ilâvesine 
dairdir. 

Yapılan tetkikat neticesinde bir umumî kültür müessesesi olan Halkevlerinin maksadı te
essüsünü nazara alarak encümenimiz dahi « maarife ve menafii umumiyeye hadim » mefhumun
da Halkevlerinin dahi dahil bulunması lâzımgeleceği kanaatine vâsıl olmuş ve Maliye encüme
ninin bu husustaki mütaleasına iştirak eylemiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Rs. V. M. M. Kâ 
Gümüşane Konya Konya Tokat Bursa Afyon Karahisar Corum 
II. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya Dr. Galip Ali Mustafa 

İsparta Elâziz 
Mükerrem H. Tahsin 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 152 
Esas No. 2/41 

Niğde 
Faik 



Sıra N* 210 
Bütçe enaimerafûn 1932 senesi muvazenei umumiye 
kanumimm 10 uncu maddesinin tadili hakkında 2/43 numa

ralı kanun teklifi ve mazbatası 

Bütçe encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Bâtçe encümeni 18-VI-1932 
M. M 151 

Esas „¥ 2} 43 
Yüksek Reisliğe 

1932 malî senesi bütçe kanun lâyihasının müzakeresi esnasında hükümet teklifinin i o uncu 
maddesini teşkil eden ve muhasebei umumiye kanununun 51 fnci maddesi hükmüne tevfikan 
gelecek senelere sari taâhhüdat akti mezuniyetini tazammun eyliyen kanunî salâhiyetlerden 
şimdiye kadar istimal olunmamış bulunan kısımlarının ilgasına dair olmak üzere bazı hüküm
leri muhtevi bir *nadde üzerinde betahsis tevakkuf edilmiştir. 

Esasen bu salâhiyetlerin bu gün baki kalmış bulunan miktarının Hükümetçe de istimali 
derpiş edilmediğine ve ilerde bu salâhiyetlerin ait bulundukları hizmet mevzuları üzerinde malî 
sİamızın hududu dahilinde herhangi bir teşebbüse girişilmek zarureti hâsıl olduğu takdirde büt
çelerimize bunlara mahsus ve mümkün olan tahsisatın konulmasına bir mâni bulunmadığına 
nazaran encümenimiz bu teklife esas itibarile taraftar bulunmuştur. Ancak bu nevi taâhhüdat salâhi
yetinin ilgası geçmiş senelerden müntakil bir vaziyetin tasfiyesi mahiyetinde olduğuna ve mukabili 
tediye edilemiyecek hiç bir hizmetin ifa ettirilmemesi malî itibarımızın masuniyeti noktai na
zarından bütçelerimizin tanziminde kabul eylediğimiz en mühim bir mebdei teşkil eylediğine 
nazaran her cihetten manevî faidesi büyük olan böyle bir hükmü bütçe kanun lâyihasına 
(Jereetmekten ise ayrı bir lâyiha olarak tedvin eylemeği encümenimiz maksada daha uygun 
telâkki eylemiştir. 

İşte bu maksatladır ki işbu esbabı mucibeye merbut kanun lâyihasını ihzar ederek Umumî 
heyetin Yüksek tasvibine arzeylemiş bulunuyoruz. 

Reis ReisV. M. M. Kâ. 
Gümüşane Konya Konya Tokat Aksaray 
H. Fehmi K. Hüsnü K- Zaim Süreyya A. Süreyya 

Bursa Çorum İsparta Niğde 
Dr. Galip Mustafa Mükerrem Faik 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 1 

MADDE 10 — Muhasebei umumiye kanu
nunun 51 inci maddesi hükmüne tevfikan ge
lecek senelere sari taahhüdat icrası mezuniyetini 
tazammun eden ve numaraları merbut (J) cet
velinde yazılı kanunlar mülgadır. Ancak şim
diye kadar bu kanunlara istinaden vukubulan 
taahhütler kanunlarında yazılı esaslar dairesin
de ifa ve ikmal olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ati senelere sari taahhüdat icrasına dair olan 
kanunlarla verilmiş bulunan salâhiyetlerden 
şimdiye kadar istimal olunmamış bulunanların 

refine dair kanun lâyihası 

MADDE l — Ati senelere sari taahhüdat 
icrası mezuniyetini tazammun edip tarih ve 
numaraları merbut cetvelde yazılı olan kanun
lara istinaden şimdiye kadar aktedilmiş olan 
mukavelelerle istimal olunmuş bulunan mik
tarlar müstesna olmak üzere bu kanunların 
verdiği mezuniyetlere istinaden yeniden muka
vele aktı salâhiyeti refedilmiştir. Mevcut mu
kaveleler kanunlarının icabatına göre taallûk 
ettikleri işlerin ikmaline kadar ifa ve tatbik 
olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kaı unun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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Hükûmetin teklifine merbut cetvel 

[ J ] C E T V E L İ 
Kanun A; 

664 | 
1013 Bazı levazımı askeriye mubayaat ve inşaatı için, 
1177 ) 
1017 I 
1436 ( Ankarada inşa olunacak bazı mebanii askeriye için. 
1244 ) 
1$KQ Sefam ve muessesatı askeriyei bahriye inşası için. 
1302 Meslek mektepleri inşaatı. 
1352 Ankarada inşa edilecek vekâlet ve devair binaları ile memurin apartımanlan 

rçin . * 
1430 Kaçakçılık takibatında kullanılmak için deniz vesaiti mubayaası için, 
1435 Askerî hastahane, garnizon ve mektepler inşası için. 
1482 Demiryollar ve limanlar ile su işleri için. 
1344 Bursa ovasında ve Deliçayı mecralarının ıslahı ve Serme bataklığının kurutul

ması ve Nilüfer çayı üzerinde bent inşası için taahhüt mezuniyetine dair. 
713 Muvazeneı umumiyeye dahil devair için mubayaa edilecek kırtasiye ve 

saire kanunu. 

Bütçe encümeninin tadiline merbut cetvel 

Taallûk ettiği vekâlet ve hizmetler No. 

664 
1013 
1177 
1435 

1017 
1436 
1244 
1550 
1302 
1352 

1430 
1482 

1344 

Kanunların 
Tarihi 

19 teşrinisani 1341 
21 

3 
4 

9 
4 

10 
20 
21 
24 

27 
29 

24 

nisan 1927 
kânunuevvel 1927 
mayıs 1929 

mayıs 1927 
mayıs 1929 
mayıs 1928 
kânunusani 1930 
mayıs 1928 
mayıs 1928 

nisan 1929 
mayıs 1929 

mayıs 1928 

1 Miltî Müdafaa vekâleti kara kısmı faslı mahsusuna müteallik 

Millî Müdafaanın askerî hastane ve garnizon, mektep inşaa
tına dair 

I Milli Müdafaanın Ankarada bazı mebanii askeriye inşaa-
| tına dair 
} Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı faslı mahsusuna müte-
j allik 

Maarif vekâletince meslek mektepleri inşasına dair 
Ankarada inşa edilecek daire ve vekâlet binaları ile apart
manlara dair. 
Kaçakçılığın men ve takibi için vesait tedarikine dair 
Nafıa vekâletince inşa olunacak demiryollar ve limanlar 
ve su işlerine dair 
Nafıa vekâletince Bursa ovasında Nilüfer çayı mecralarının 
ıslahı ve Serme bataklığının kurutulması ve Nilüfer ırmağı 
üzerinde bent inşasına dair 





Sıra No 159 a ilâve 
Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun I inci ve 

. 16 inci maddelerine birer fıkra ilâvesine dâir 1/297 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

Bütçe encümeni mazbatası 

12 -Vt - İ&32 

Yüksek Reisİiğe 

Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun birinci ve on altıncı maddelerine birer fıkra 
ilâvesine dair olup Umumî heyetten encümenimize havale ve tevdi kılınan kanun lâyihası Millî 
Müdafaa vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Millî Müdafaa vekili Beyin bu bapta verdiği izahata göre 865 numaralı kanunu tadil eden 
1494 numaralı kanunun birinci maddesine işbu lâyiha ile ilâvesi teklif. olunan mühendis zabit 
tabirinin de konulması ve fakat askerî memurlar hakkındaki 1455 numaralı kanuna askerî mü
hendisler hakkında ilâveten vazolunan hükümlerin bu kabîl zabitan hakkında hiç bir suretle cari 
olmaması encümenimizce muvafık görülerek kabul edilmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. 
Gümüşane Konya Tokat Aksaray İsparta Kayseri Kırklareli 

//. Fehmi K. Zaim Süreyya A. Süreyya Mükerrem A. Hilmi M. Nahit 

Kırklareli Sivas 
Şevket M. Remzi 

>T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 148 

Esas No. 1/2&7 





Sıra No 214 
Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii ve Devlet memurları 
maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunlara mü-

zeyyei 1/390 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe ve Adliye 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet ' 12- VI - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1603 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii ve Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkın
daki kanunlara zeylen, Adliye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 9/VI/1932 tarihli 
içt imamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanım Iâyibasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii ve 1452 numaralı Devlet memurları maaşatının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunlara müzeyyel kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

İcra ve iflâs kanununun B. M. Meclisi heyeti umumiyesinde müzakeresi sırasında tetkik merciinin 
vereceği kararların bir çoğu temyiz tetkikatma tâbi tutulmuş ve işbu tetkikatın temyiz dairelerinden 
her hangi birinde munzam vazife olarak ifasına imkân görülememiş olması hasebile icra ve iflâs ka
nununa göre temyiz edilen takip hukukuna müteallik kararlarla tetkik merciinin cezaya mütedair 
hükümlerini tetkik ötmek için temyiz mahkemesine müstakil bir icra ve iflâs dairesi ilâvesi mezkûr 
kanuna bir madde olarak konulmuştur. Bu suretle mezkûr daire iyin maaş, ücurat ve masari
fi mütenevvia olarak 1932 malî senesi bütçesine 38 316 lira tahsisat vazına mecburiyet hâsıl olmuş 
ve binaenaleyh merbut lâyihai kanuniye ve kadro ve maaş ve ücuratla masarifi mübeyyin tanzim 
kılınan cetveller rapten takdim kılınmıştır efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni " 16- VI - 1932 
M. No. ir>() 
Esas No. î/390 

Yüksek Reisliğe 

Mahkemei temyize bir daire ilâvesini teminen 1452 numaralı teadül kanununa zeylen tanzim olunu]) 
Başvekâletin 12- VI - 1932 tarih ve 6/1603 numaralı tezkeresile Riyaseti Uelileye takdim olunup 
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encümenimize havale buyuruları kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Adliye vekili Bey hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Meclisi Âlice ahiren kabul buyurulmuş olan icra ve iflâs kanununa nazaran icra ve iflâs işlerile 
meşgul olmak üzere Mahkemei temyizde müstakil bir daire teşkili lâzııngelmekte olmasına mebni 
teklifi vaki esas itibarile şayanı kabul görülmüş ür. Lâyihanın ikinci ve üçüncü maddelerinde ya
zılı hususat encümence 1932 bütçesine ilâve edilmek suratile temin edilmiş olduğundan bu maddele
rin tedvinine lüzum görülmemiş ve birinci maddede şekle ait bazı tadilât yapılarak ve diğer madde
ler aynen kabuıl edilmiştir. 

Ancak Mahkemei temyizde yeniden teşkili derpiş edilen dairenin gerek teşkili ve gerek vezaifi 
itibarile Temyiz mahkemesinin teşkilâtına dair olaı 14 nisan 1928 tarih ve 1221 numaralı kanunla 
alâka görüldüğünden lâyihanın bu noktai naza' lan bir defa da Adliye encümenince tetkiki mu
vafık olacağı kanaati hâsıl olmuştur. 

Bu itibarla Adliye encümenine de havale buyurulmak üzere tadilen hazırladığımız lâyihayı Yük
sek Makamınıza takdim eyleriz. 

Reis 
Gümüşane 
/ / . Fehmi 

Niğde 
Faik 

Reis vekili 
Konya 

K. Hüsnü 

Yozgat 
S. Sırrı 

M. M. 
Konya 

K, Zaim 

Kâtip 
Tokat Bursa 

Süreyya Dr. Galip 
Aksaray 

A. Süreyya 
Erzurum 

Aziz 
İsparta 

Mükerrem 

Adliye encümeni mazbatası 

T. H. M. M. ? • ; s 

Adliye encümeni 2i - VI - 1932 
Karar No. 43 , . ; ; , - . „ . 
Esas No. 1/390 - < . : ' ; • ' • , ı V r . , ; , .; ' 

Yüksek Reisliğe 

Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii ve Devlet memurları maaşatınıu tevhit ve teadülü hak
kındaki kanunlara zeylolmak üzere Adliye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 12-VI-1932 tarih 
ve ti/.1603 nunıaralr tezkeresile Bütçe encümenine havale edilen kanun lâyihası iki kanuna taallûk 
etmesine binaen mündericatı itibarile 1452 numaralı kanuna mütedair olan kısım hakkında Bütçe 
encümeni tarafından bir lâyiha tanzim edilerek Temyiz mahkemesinde yeniden teşkil kılınacak 
icra ve iflâs dairesinin vezaifine dair hükümlerin ise 1221 numaralı kanunla alâkası olduğundan 
lâyihanın Adliye encümenine havalesine lüzum gösterilmiş olmakla encümenimize tevdi edilen 
mezkûr lâyiha Adliye vekili Yusuf Kemal Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Hükümetçe tanzim edilen kanun lâyihası Temyiz mahkemesinde bir icra ve iflâs dairesi teşkilde 
bu daire için nıuktazi tahsisatın bütçeye zammı ve maaş ve üeuratın Adliye kadrosuna ilâvesi 
için 1452 numaralı kanuna müzeyyel bir kanun yapıldığına mütedair olup ayrı ayrı iki kanunu 
alâkadar eden bu teklifin bir kanun ile temini muvafık olamıyacağma binaen Bütçe encümeninin 
tertip ettiği lâyihadan başka encümenimizce de Temyiz mahkemesinde teşkil edilecek icra ve 
iflâs dairesi için 1221 numaralı kanunun tadili mahiyetinde bir kanun lâyihası tanzimi, ahiren 
Meclisi Âlice kabul buyıırulan icra ve iflâs kanununun hükümlerine göre icra ve iflâs işlerine ait 
temyiz muamelâtının müstakil bir dairede tetkikini istilzam eden bir zaruret addedilmiştir. 

Encümence hazırlanan lâyihanın birinci maddesi temyiz teşkilâtına dair olan kanunun birinci mad
desini muaddil olup bu madde ile temyiz devairi arasında bir icra ve iflâs dairesinin bulunacağı 
ilâve ve vazifesi de umumî surette tesbit edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesile de hukuk ticaret ve icra ve iflâs dairelerinin vazifelerini tayin ederi 
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kanunun üçüncü maddesi tadil edilmiştir. Yeni teşkil edilen icra ve iflâs dairelerinin vazifesi gös
terildikten başka nakli dava ve tayini merci işleri dördüncü hukuk dairesine ve ahkâmı şahsi-
yeden olan tashihi sin ve kayit işleri de ikinci hukuk dairesinin vazifesi meyanına ithal suretile diğer 
dairelere ait fıkralarda tebdiller yapılmşıtır. 

Lâyihanın üçüncü maddesi kanunun beşinci maddesini tadil eden hükümleri ihtiva etmekte
dir. Bu maddede temyiz daireleri reislerinin bulunacakları dairelerin birinci reisin mütaleası 
alındıktan sonra Adliye vekili tarafından tayin edileceği hükmü kabul edilmiştir. Temyiz azaları
nın dairelere tefriki esasen birinci reisin salâhiyeti dahilinde olup reislerin de mukayyet olmıya-
rak lüzum ve ihtiyaca göre her hangi bir dairede bulunmalarının Adliye vekili tarafından tayin 
edilmesi muhtelif noktai nazardan faydalı olacağı mülâhaza olunmuştur. 

Asıl kanunun yedinci maddesi dahi temyiz hukuk ve ceza heyeti umumiyelerinin yeni dairenin 
ihdası dolayısile bu dairenin de hukuk heyeti umumiyesine dahil olması iktiza eylediğinden bu lâyiha
nın dördüncü mâddesile tadile uğramıştır. 

Beşinci madde, icra ve iflâs kanununun meriyete geçeceği tarihte bu kanunun meri olması hükmü
nü tazammün etmektedir. 

Eneümenimizce ittifakla verilen kararla tanzimedilen bu lâyihanın tasvip ve kabuİü hususu Heyeti 
umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye TC. fteisi N. M. M. 
Kocaeli 

Halâkattin 

Aza Aza 
Konya Kocaeli 

T. Fikret Ragıp 

Kâ. 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 
Erzincan 

Abdiilhal-

Aza 
Tokat 
Nâzım 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Kayseri 
»S'. Azmi 

Aza 
Trabzon 

Raif 

-

Aza 
Edirne 
Şeref 



HÜKÜMETİN TEKLtFÎ 

Temyiz mahkemeni teşkilinin tevsii ve 1452 numaralı 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanunlara müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE l — İcra ve iflâs kanununa tevfikan 
temyiz edilecek mevaddın tetkikatı için ( Temyiz 
mahkemesi icra ve iflâs dairesi ) unvanile yeni 
l)ir daire teşkil edilerek Devlet memurları maa
şatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
ikinci maddesine merbut iki numaralı cetvelin 
Adliye vekâletine mahsus kadrosuna müfredatı 
işbu kanuna bağlı bir numaralı cetvelde yazılı 
reis, aza ve memur ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — 1932 malî senesi bütçesine mer
but (D) cetvelinin Adliye vekâleti kısmına mer
but iki numaralı cetvelde muharrer müstahdemin 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddelerde 
gösterilen memuriyet ve hidemat için Adliye ve
kâleti 1932 senesi bütçesine üç numaralı merbut 
cetvelde fasıl ve maddeleri gösterildiği üzere 
38 31(i lira tahsisat konulmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 eylül 1932 tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu •kanunun hükümlerini icraya 
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

9 -VI-1923 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Küstü M. Abdülhalik Esat Hilmi 

tk. V. S. İ. M. V. (1. T. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Kefik Ali Kana Muhlis 

1 numaralı cetvel 

De
re

ce
 

2 
3 

10 
11 
12 
14 
17 

Memuriyeti 

İkinci reis 
Aza 
Baş mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Kâtip 

» 
» 

j 
1 

1 
5 
1 
2 
3 
3 
7 

Maaş 
Lira 

!25 
100 
35 
30 
25 
20 
14 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii dolayısile 
Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 14.52 numaralı kanuna müzey

yel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının tev
hit ve teadülü hakkındaki kanunun ikinci madde
sine merbut iki numaralı cetvelin Adliye vekâle
tine mahsus kadrosunun Mahkemei temyiz kısmına 
müfredatı işbu kanuna bağlı cetvelde yazılı me
muriyetler ilâve edilmiştir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye ve 
Malive vekilleri memurdur. 



2 numaralı cetvel 

Memuriyet 

Müvezzi 
Odacı 

Lira 

31 626 
990 

2 200 

1 000 
500 
300 

900 
800 

3 
Fasıl 

502 
503 

510 

511 
0 
0 

512 
513 

0 
0 

in nevi 
Ücret 

" 5 Lira 

2 30 
2 25 

numaralı cetvel 
Madde 

1 
0 

0 

0 
1 
2 
0 
0 
1 
2 

Maaş 
Merkez müstahde
mini ücuratı 
Vilâyat mefruşat ve 
demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Defa t ir ve evrakı 
matbua 

38 316 



ÂDLtYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Temyiz mahkemesi teşkilâtına dair 14 nisan 1928 
tarih ve 1221 numaralı kanunun bazı maddele

rinin tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1221 numaralı kanunun birinci 
maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Temyiz mahkemesi dört hukuk, dört ceza, bir 
ticaret ve bir icra ve iflâs dairesinden müteşekkil ve 
dairelerden her birinin vazifesi bu kanun ve hukuk 
ve ceza davaları usulü muhakemeleri ve sulh hâ
kimleri ve icra ve iflâs kanunlarile muayyendir. 

MADDE 2 — 1221 numaralı kanunun üçüncü 
maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Hukuk dairelerinin birincisi; tesise ve gayri-
menkule ait aynî haklara müteallik davaları; 

İkincisi; şahıs ve aile hukukuna, nafakaya, ve
sayet, kayyumluk ve müşavirliğe, mirasa ve Ölüme 
bağlı tasarruflara ve nüfus kayitlerinin tashihine 
müteallik asliye ve sulh mahkemelerinde görülen 
davaları; 

Üçüncüsü; sulh mahkemelerince görülüp ikinci 
hukuk ve ticaret dairelerinin vazifeleri haricinde 
bulunan hukuk davalarını, 

Dördüncüsü; menkule ait aynî haklara ve dam
ga kanununa tevfikan alınacak para cezalarına mü
teallik davalarla nakli dava ve hukuk ve ticaret ve 
iflâs dvalarına ve icra takiplerine ait tayini merci 
hususlarını; 

Ticaret dairesi; asliye ve sulh mahkemelerinden 
ticarete müteallik verilmiş olan hüküm ve kararları; 

icra ve iflâs dairesi dahi icra takipleri hukuku
na ve iflâsa dair ticaret mahkemelerile tetkik mer
cii erinden verilecek hüküm ve kararlarla tetkik mer
cilerinin verecekleri cezaî hükümleri tetkik ve rüyet 
eder. 

MADDE 3 — 1221 numaralı kanunun beşinci 
mdadesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Temyiz birinci reisi heyeti umumiyelere riyaset 
ve bu heyetlere mevdu vazifeleri tanzim ve azayı 
dairelere tefrik ve icabında işi nisbeten çok olan da
irelere diğerlerinden muvakkaten aza sevkeder. 

Reislerin vazife ifa edecekleri dairenin tayin ve 
tebdili birinci reisin mütaleası alındıktan sonra 
Adliye vekili tarafından yapılır. 

Dairelerden 'birinin işi aza şevki suretile tedvir 
edilmiyecek derecede çoğaldığı takdirde birinci rei
sin teklifile o daireye ait vazifelerden bir kısmı Ad-
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üye vekâletince diğer bir daireye tevdi olunabilir. I 
Birinci reisin göstereceği lüzum üzerine reis ve 

azalardan biri veya bir kaçı heyeti umumiye vazi
fesinde kendisine muavenet eder. 

Birinci reise mazereti halinde reislerden en kı
demlisi vekâlet eyler. I 

MADDE 4 — 1221 numaralı kanunun yedinci 
maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Temyiz mahkemesi heyeti umumiyesi hukuk ve 
ceza olmak üzere iki kısımdır. I 

Hukuk heyeti umumiyesi hukuk, ticaret ve icra 
ve iflâs ve ceza heyeti umumiyesi ceza dairelerinden 
teşekkül eder. Her iki kısımda mürettep adetlerin 
üçte ikisinin içtimaile müzakere nisabı hâsıl olur ve 
mürettep adetlerin mutlak ekseriyetile karar verilir. 

Her iki heyeti umumiyede ekseriyet temin oluna: 

mıyan mesailde o kısma mensup olup müzakereye 
iştirak etmemiş olan aza celp ve keyfiyet tetkik olu
narak mutlak ekseriyetle karar verilir. 

Alenî murafaa cereyan eden davalarda dahi 
ekseriyet hâsıl olmadığı takdirde yukarıki fıkra mu
cibince hareket olunur. Bu halde murafaanın tek
ririne hacet olmayıp evrakın okunmasile iktifa olu
nur. 

MADDE 5 — Bu kanun 4 - IX -1932 tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya Ad
liye vekili memurdur. 
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Riyaseti Cumhur orkestrası hakkında I 352 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa, Maarif ve Bütçe encümenleri 

Mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 9-V-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1215 

B. M .M. Yüksek Reisliğine 

Riyaseti Cumhur orkestrası hakkında Maarif vekâletince hazırlanan ve icra. Vekilleri Heye
tince 4 -V-1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte takdim olunmuştur. 

MuktaznsTiun ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet V. 

Dr, Kefili 

Esbabı mucibe lâyihası 

Maarifi umumi yen in memlekette tamim ve neşrine ait vazifelerden birisii de güzel sanatların 
inkişafına çalışarak bu mühim vasıtanın her şubesinin yardımı ile halkın kültürünü ve bediî 
terbiyesini yükseltmek olduğu malûmdur. Bilhassa bu şubeler arasında musikinin millî kül
türdeki rolü, medenî seviyeyi yükseltmekteki ehemmiyeti fevkalâde büyüktür. Bıı sebeplerle
dir ki Maarif vekâletince yedi sene evvel Ankarada bir musiki muallim mektebi teşkil olunarak 
birinci derecede mekteplerdeki musiki tedrisatım ıslah etmek ve yarınki nesle muasır bir musiki 
terbiyesi vermek teşebbüsüne girişilmiştir. Mektep musiki tedrisatı ile birlikte ehemmiyetle dü
şünülmesi lâzımgclen bir cihet te geniş halk kütlesinin bediî terbiyesini ve musiki zevkini yük
seltmek işi idi. 

Bu hususta şimdiye kadar gösterilen Faaliyet orkestralım muayyen hizmetlerinden geri kalan 
vakitlerde Reisi Cumhur Hazretlerinin müsaadelerde Ankarada meeeanen halk konserleri tertip 
etmek, Ankara radyosu ile memleket dahilinde neşriyat yapmak gibi husul.ard.an ibaret kalmıştır. 
Bununla beraber bir taraftan da heyetin hariçte hususî surette yetişen unsurlarla kadrosunu 
beslemenin kabil olmadığı ve bu kadronun günden güne daraldığı görülmüş ve heyete muhtaç ol
duğu genç elamanları yetiştirmek üzere Musiki muallim, mektebi sınıflarına Millî Müdafaa hesa
bına da talebe kabul edilmiştir. 

Eski ve güzide sanatkârlardan müteşekkil bu orkestra heyetini memleket musiki hayal mda 
daha müfit bir hale getirmek., kadrosunu gene ve hususî bir musiki terbiyesi alarak yetişmiş un
surlarla muntazaman beslemek imkânını elde etmek üzere bu heyetin de vekâletimize' raptı ve 
bu suretle Maarif vekâlet inin ifasile mükcl'cf bulunduğu hizmetlerden mühim bir şubenin daha 
feyizli olarak inkişafına yol açılması düşünülmüş ve mrrbııt kanun lâyihası bu maksatla tanzim 
ve teklif edilmiştir. 

Birinci madde ile bu nakil keyfiyeti ve heyetin kadrosu teshil 'olunmakla, ikinci madde de 
heyet için Maarif vekâleti bütçesine 'naklolunacak tahsisat miktarı gösterilmektedir. Heyet men
suplarının tayin, terfi ve lee/iyeleri hakkında bir esas vaV.niT leminen haklarında ti ir musiki mu-

http://husul.ard.an


_ 2 -
ali imi sıfatile ilk ve orta tedrisat muallimleri 1 akkmdaki 1702 numaralı kanun ahkâmının tat
biki düşünülmüş ve üçüncü madde bu maksatla teklif edilmiştir. 

Orkestra mensuplarının kıdem ve elbise hakkında evvelce tanınmış olan kanunî haklarının 
mahfuziyetinin temini için de 4 ve 5 inci maddeler tanzim olunmuştur. 

Milli Müdafaa vekâletinin 1 mayıs 1932 tarih ve 817/1592 numaralı tezkeresi suretidir 

1 — Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin vaziyeti dolayısile orkestranın kadro ve muhassasatına 
ilâveten bir kısım zam icrasına halen imkân müsait değildir. 

2 - Tekmil nıaaşat, müteferrika, kırtasiye, muvakkat tazminat ve tenvir ve teshin masrafı ola
rak mukaddema arzedilen listede gösterilen 75 296 liraya reperetuvar için 300 ve nakliyat için 200 
İd ceman 500 lira harcırah için de 3 500 lira zammile ceman 4 000 lira vekâlet bütçesinden ilâvesi im
kânı kabil olacaktır. 

3 - Orkestra heyeti mensuplarına verilen sivil elbiseler 930 malî senesi mayısında ita edilmiş oldu
ğuna göre bunların iki sene miadı bulunduğundan ancak 1933 senesi mayısında yeniden elbise veril
mesi icap etmektedir. Yine bu heyet mensuplarına verilen sivil paltolara gelinee; bunlar da ayni ta
rihte verilmiş olduğundan 1934 senesinde bunların teediden itası iktiza etmekle bu sene bütçesine 
elbise tahsisatı ilâvesi imkânı olmıyacağı müstağni i arzdır. 

4 - Kanun lâyihasının birinci maddesinde Millî Müdafaa vekâleti kadrosuna dahil bulunan Ri
yaseti Cumhur musiki heyeti orkestrası (Riy^useti Cumhur filarmonik orkestra heyeti) Maarif vekâ
letine ve Riyaseti Cumhur bando heyetinin de kemafissabık Millî Müdafaa vekâletine merbut kala
cağı suretinde tadiline müsaade buyurul'masını rica ederim efendim. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 1 - VI - l'J32 

Karar No. 35 
Ems No. 1/352 

Yüksek Reisliğe 

Riyaseti Cumhur orkestra heyetinin Maarif vekâletine devir ve raptı hakkında Başvekâletin 9 
mayıs 1932 tarih ve 6/1215 numaralı tezkeresi 1 e encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası M. 
M. vekili ile Maarif vekili Beylerin huzuıiarile müzakere olundu. 

Ötedenberi M. M. vekâletine merbut bando ile orkestradan mürekkep olan Riyaseti Cumhur musi
ki heyetinde orkestra heyotiııin Maarif vekâletine rapt ve iltihakından hâsıl olacak, lâyihaya bağlı 
esbabı mucibede zikredilen, faide ve mütaJea encümenimizce de varit görülmüştür. 

Lâyihanın serlâvhası ile birinci maddesi maksada göre tadil ve ikinci maddedeki tahsisatın 
79 296 lira olarak teshili halinde Maarif vekâletine devredilecek orkestra heyetinin şahıs ve saire 
itibarile veziyetine nazaran masraf ve tahsisatı da o nisbette M. M. vekâletinin kara bütçesinden 
bittcnzil Maarif vekâleti bütçesine ilâvesi tabiî okluğundan-tatbikatta müşkülât olmamak için mad
de ona nazaran tertip edilmiştir. 

Üçüncü maddeye gelince 1702 numaralı kanun 1880 numaralı kanun ile muaddel bulunduğundan 
bu kanun numarasının da ilâvesi tabiî görülmüştür. 

Dördüncü madde ise halen orkestraya dahil bulunanların istifa ve tekaüt gibi hakları askerlikte
ki hizmetlerine ve ayni hükümlere göre olması maksadilc ve Millî Müdafaa vekâleti emrinde geçir
dikleri hizmet nazarı dikkate alınmak üzere tanzim edilmiştir, 
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İ>iğer maddeler ayni şekilde olarak lâyihanın encümence hazırlanan surette kabulüne karar ve

rilmiştir arzolunur. 
M. M. E. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza 

Giresun Kars Diyarbekir Tokat Malatya 
İhsan Muhittin Kâzım Ahmet Saffet B. IÂttfi M. Nedim 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Tokat Ordu Gümüşane Kırşehiı* Cebelibereket 

Yalnız orkestra heyetinin Maarif vekâletine gel- Iiecai Şevket L. Müfit Naci 
mesi için verilen karara orkestradan külliyen 
ayrı olan saz heyetinin de beraber gitmemesi 

taraftarıyım 
Hüsnü 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 13 - VI -1932 

Karar No. 13 
Esas No. 1/232 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekâleti bütçesinde dahil buluna-ı Riyaseti Cumhur orkestra heyetinin Maarif ve
kâletine devri hakkındaki kanun lâyihasile Millî Müdafaa encümeninin tadilleri ve bunlara bağlı 
esbabı mucibe ve mazbatalar encümenimizde mütalea ve tetkik olundu. 

Güzel sanatların inkişaf ve terakkisini temin etmek vazifesi Maarif vekâletine mevdu bulun
maktadır. 

Bu mey anda memlekette musikinin de inkişafı ve musiki terbiyesinin teammümü ile Maarif 
vekâletinin alâkası tabiidir. 

Bu itibarla Hükümetin de esbabı mucibesinde izah eylediği veçhile Riyaseti Cumhur orkestrosu 
heyetinin maarif vekâletine devrini Maarif encümeni esas itibarile muvafık bulmuştur. Ancak 
bu heyet muallim ve mensuplarının vazifeleri ile çalışma tarzlarını tanzim etmek üzere icap eden 
talimat ve programların biran evvel hazırlanması lüzumunu işaret ettikten sonra kanun lâyihasın
da yapılmış olan tadilât hakkında maruzatımız şunlardır : 

Birinci maddeye (tahsisatı, ile ) kay dini koyduktan sonra Hükümetin teklifindeki ^ nci mad
deye lüzum görülmemiştir. Bu kayit ile bittabi Millî Müdafaa vekâleti bütçesinde Riyasetieüm-
hur orkestrası için mevcut maaş, ücret ve masraf tahsisatının Maarif vekâletinin alâkadar fasıl 
ve maddelerine nakil ve ilâvesi icap etmektedir, 

Hükümetin teklif eylemiş olduğu birinci maddede ikinci fıkra tayyedilmiş ve buna mukabil yeni 
ikinci madde tedvin olunmuştur. Bu suretle Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestra heyetinin azamî 
teşkilât kadrosu tesbit edilmiş olup 1617 numaralı kanunda olduğu gibi bu kadrodan her sene istih
dam edileceklerin aded'i ihtiyaca ve bütçenin vaziyetine göre her sene bütçesine merbut bir kadro ile 
temini düşünülmüştür. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler Millî Müdafaa encümeninin tadili veçhile diğer maddelerde Hükü
metin teklifi üzere kabul edilerek kanun lâyihası Yüksek Meclisin tasvibine arzolunmıtştur. 
Maarif En. Reisi M. M. Kâ . Aza Aza Aza 

Erzurum Sinop Afyon Karahisar Ordu Konya Muş 
Nafi Atuf î. Alâettin İzzet Ulvi Hamdı Naim Hazim K. O. Hakkı 

Aza 
Çankırı 
Talât 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 20 -VI -1932 
M. No. 155 
Esas No. 1/352 

Yüksek Reisliğe 

Riyaseti Cumhur musiki heyetinin orkestra kısmının Maarif vekâletine raptma dair olup 
Millî Müdafaa ve Maarif encümenleri nıazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun 
lâyihası Maarif vekâleti Orta tedrisat umum müdürü Fuat Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi: 

Encümenimiz orkestra heyetinin Millî Müdafaa vekâletinden fekki irtibatile Maarif vekâletine 
raptını işin teknik cephesile alâkadar görerek bu hususta Millî Müdafaa ve Maarif encümenle
rinde serdedilen mütalealara her hangi bir mülâhaza ilâvesine lüzum görmemekle beraber ilerde 
tesisi mutasavver olan konservatuvai'in- neve ve esasını teşkil etmek hususunda bir de azamî 
kadronun tanzimi lüzumuna kail olamamıştır. Filhakika böyle bir müessesenin tesisine imkân 
verecek olan zamanın ne vakit hulul edeceği malum olmamakla beraber tesisinde dahi başka 
memleketlerdeki muadilleri ile az çok hemseviye bulunması ve memleketimizin yüksek şerefi ve 
taşıdığı ismin manevî icaplarile mütenasip olabilmesi için yapılacak hazırlığın başka mahiyette 
olacağı hakkında serdedilen mütaleaları dahi varit ve yerinde bulmuştur. Bu itibarla ilerde 
tehaddiis edecek olan ihtiyaçlar zamanında nazarı itibara alınmak üzere azamî kadronun tanzi
minde fayda mülâhaza edilmemiş ve lâyihaya yalnız bu günkü ihtiyaca tekabül eden filî kadro
nun raptile iktifa edilmiştir. 

Encümenimizcc tetkikatı ikmal edilen 19o2 muvazenei umumiyesinin Umumî heyetçe henüz 
müzakeresi yapılmamış olduğundan, Millî Müdafaa ve Maarif vekâletleri bütçelerinin esuayi mü
zakeresinde icap eden tadilât ve tasbihat arzedilmek üzere lâyihanın bütçeye müteallik ikinci 
maddesi tay ve diğer maddeler şekle ait bazı tadilât ile kabul edilmiştir. 

Bu lâyiha münasebetıle alâkadar bazı memurlar tarafından Riyaseti Celileye takdim olunup 
encümenimize tevdi olunan arzuhailar da lâyihaya raptolunmuştur. Tercihan ve nıüstacelen mü
zakeresi ricasile Umumî hevotin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. 
(lümüşaue Konya Konya 
II. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim 

İsparta Niğde 
M ilker rem Faik 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
Aksaray 

A. Süreyya 
Afyon Karahisar 

Ali 
Çorum 

Mustafa 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Riyaseti Cumhur orkestrası hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti kadrosuna 

dahil bulunan Riyaseti Cumhur musiki heyeti ban
do kısmı yine Millî Müdafaa vekâletine merbut kal
mak üzere orkestra kısmı "Riyaseti Cumhur filâr
monik orkestrası heyeti" namile ve merbut cetvelde 
gösterilen kadro ile Maarif vekâletine raptolunmuş-
tur. (Bu kadronun tedricen tevsi olunmak üzere 
her sene tatbik olunacak kısmı bütçeye merbut cet
vel halinde tesbit olunur.) 

MADDE 2 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 kara 
bütçesinden 79 296 lira tenzil edilerek Maarif vekâ
leti bütçesinde açılacak hususî bir fasla nakil ve or
kestranın maaş, ücret ve her nevi masrafları bu 
fasıllardan tesviye olunur. 

MADDE 5 — Riyaseti Cumhur filârmonik or
kestra heyeti mensuplarının elbiseleri hakkındaki 
1602 numaralı ve 5 mayıs 1930 tarihli kanun ahkâ
mı bakidir. __ 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmını icraya Mil
lî Müdafaa, Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

4 - V -1932 
Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. Refik Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. V Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. lk. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 
S. 1. M. V. C . l .V . Zv. V. 
Dr. Refik Ali Bana Muhlis 
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| MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Riyaseti Cumhur orkestra heyetinin Maarif 
vekâletine raptı hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Millî Müdafaa vekâleti 
kadrosuna dahil bulunan Riyaseti Cumhur mu
siki heyeti bando kısmı yine Millî Müdafaa ve
kâletine merbut kalmak üzere orkestra kısmı 
« Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestra heyeti » 
namile ve merbut cetvelde gösterilen kadro ile ve 
hali hazır mevcudile Maarif vekâletine rapt ve 
naklolunmuştur. Bu kadronun tedricen tevsi 
olunmak üzere her sene tatbik olunacak kısmı 
bütçeye merbut cetvel halinde tesbit olunur . 

İKİNCİ MADDE — Millî Müdafaa vekâleti 
1932 kara bütçesinden orkestra tahsisatı tenzil 
edilerek Maarif vekâleti bütçesinde açılacak hu
susî bir fasla nakil ve orkestranrn maaş, ücret 
ve her nevi masrafları bu fasıldan tesviye olunur. 

BEŞİNCİ MADDE — Aynen. 

ALTİNCİ MADDE — Aynen. 

YEDİNCİ MADDE — Aynen. 

MADDE 3 — Riyaseti Cumhur filârmonik or
kestra heyetine mensup muzika muallimlerinin ta
yin, terfi ve tecziyeleri ilk ve orta tedrisat muallim
leri hakkındaki 1702 numaralı kanunun musiki mu
allimlerine dair olan hükümlerine tâbidir. 

MADDE 4 — Halen orkestraya dahil bulunan
ların Millî Müdafaa emrindeki hizmetleri askerî filî 
hizmetlerine mahsup edilir ve kıdemlerinin tesbitin-
de nazarı dikkate alınır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Riyaseti Cumhur Filâr-
monıik orkestra heyetine mensup muzika muallim
lerinin tayin, terfi ve tecziyeleri ilk ve orta ted
risat muallimleri hakkındaki 1702 ve muaddel 
1880 numaralı kanunların hükümlerine tâbidir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Halen orkestraya da
hil bulunanlar mütebaki hizmet mükellefiyetlerini 
Maarif vekâleti emrinde ikmal ederler ve barem
deki derecelerile kıdemlerinin teshilinde askerî 
hizmetleri nazarı itibara alınır. 
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MAARlF ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Riyaseti Cumhur orkestrası hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti kadrosuna 

dahil bulunan Riyaseti Cumhur musiki heyeti ban
do kısmı yine Millî Müdafaa vekâletine merbut kal
mak üzere orkestra kısmı Riyaseti Cumhur filârmo
nik orkestrası namı ve hali hazır mevcut ve tahsi-
satile Maarif vekâletine devir ve raptolunmuştur. 

MADDE 2 — Riyaseti Cumhur filârmonik or
kestra heyetinde kullanılacak memur, muallim ve 
müstahdem adetleri merbut cetvelde gösterilmiştir. 
Bu adetler azamî olup her sene istihdam edilecek 
olan muallim, memur ve müstahdemler o sene büt
çesine merbut bir kadro ile tesbit olunur. 

MADDE 3 — Millî Müdafaa encümeninin tadili 
veçhile aynen 

MADDE 4 — Millî Müdafaa encümeninin tadili 
veçhile aynen 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLt 
Kiyaseti Cumhur orkestrasının Maarif vekâ

letine raptı hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti teşkilâtı

na dahil bulunan Riyaseti Cumhur musiki heyeti 
bando kısmı yine Millî Müdafaa vekâletine merbut 
kalmak üzere orkestra kısmı "Riyaseti Cumhur fi
lârmonik orkestra heyeti" hâmile ve merbut cetvel
de muharrer kadrosile Maarif vekâletine devir ve 
raptedilmiş ve bu cetvel 1452 numaralı Devlet me
murları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanunun ikinci maddesinde zikrolunan cevtelin Ma
arif vekâleti kısmına ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Riyaseti Cumhur filârmonik or
kestra heyetine mensup muzika muallimleri hali ha
zırdaki rütbelerine tekabül eden derece maaşlarını 
alırlar. Bunların tayin, terfi ve. tecziyeleri ilk ve or
ta tedrisat muallimleri hakkındaki 1702 ve buna 
müzeyyel 1880 numaralı kanunların hükümlerine 
tâbidir. 

MADDE 3 — Halen orkestraya dahil bulunan
lar mütebaki hizmet mükellefiyetlerini Maarif ve
kâleti emrinde ikmal ederler. Kıdemlerinin tesbitin-
de askeri hizmetleri nazarı itibara alınır. 

MADDE 4 — Riyaseti Cumhur filârmonik or
kestra heyeti mensupları, Riyaseti Cumhur musiki 
heyetine verilecek elbise hakkındaki 5 mayıs 1930 
tarih ve 1602 numaralı kanundan, kemakân istifade 
ederler. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihin
den muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmını icraya Mil
lî Müdafaa, Maliye ve Maarif vekilleri memurdur
lar. 



Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestra heyeti 
kadrosu 

re
ce

 

Q 

" 

8 
9 

ÎO 
11 
12 
14 
14 
16 

Memuriyetin unvanı 

Heyet şefi 
Şef muavini [l] 
Muallim 
'Mııa'Him 
MtfalHm 
Muallim 
Muallim 
Muallim 
Kâtip 
Alât ve kütüphane me
muru 
Hademt 
Arabacı 

Adet 

1 
2 
2 
3 

12 
15 
25 
15 

1 

1 
3 
1 

Maaş 
Lira 

45 
40 
35 
30 
25 
20 
20 

16 

Ücre 
Lira 

400 
40 

30 
30 

Maarif vekâletine raptolunacak Riyaseti Cum
hur Filârmonik orkestra heyetinin 103 2 "fııalî 

senesine ait filî kadrosu 

re
ce

 

4» 
Q 

8 
10 
11 
12 
14 
14 
16 

Memuriyet unvanı 

Heyet şefi 
Mütahassıs harpist 
Şef muavini [2] 
Muallim 
Muallim 
Muallim 
Muallim 
Muallim 
Kâtip 
Alât ve kütüphane 
memuru 
Hademe 
Arabacı 

Adet 

1 
1 
2 
1 

11 
13 
26 

9 
1 

1 
3 
1 

Maaş 
Lira 

45 
35 
30 
25 
20 
20 

16 

Ücret 
Lira 

400 
250 

40 

30 
30 

/ / / Biri fennî, diğeri idarî işlere bakacaktır, 

[2] Biri fennî diğeri idarî işlere bakacaktır. 
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Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestra heyetinin 

azamî teşkilât kadrosu 

o <u 
i-, <v 

o 
Memuriyet unvanı 

Heyet şefi [l] 
Şef muavini [2] 
Muallim 8 

9 
10 
11 
12 
14 

15 Muhasip ve kâtip 
15 Alât ve Kütüphane M. 

Daktilo 
Hademe 
Hizmet arabacısı 

<v •O 
< 

1 
2 
5 
8 
15 
20 
25 
18 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

102 

h 
45 
40 
35 
30 
25 
20 

16 
16 

o O 

400 
40 

250 

60 
30 
30 

/ / / Bu ücretin turnamı müstakil bir şef 
getirildiği takdirde verilir. 

[2j Biri fennî diğeri idarî işlere bakacaktır. 

Unvan 

Şef [1] 
Muzika muallimi 

Kâtip ve muhasip 
Alât ve kütüphane memuru 

Adet 

1 
1 

10 
14 
19 

8 
1 
1 

Dere
ce 

5 
8 

10 
11 
12 
14 
14 
16 

Aslî 
maaş 

80 
45 
35 
30 
25 
20 
20 
16 

/ / / Mesken tazminatı hariç olmak üzere 
emsal hâsılı ücret olarak ta verilir. 



Riyaseti Cumhur Orkestra heyeti rriaaşat ve 
rnasarifatı 

Seneliği Aylığı 
Lira Lira Adet Sınıf 

2 520 
10 584 
11 088 
19 800 

5 760 
1 512 
1 800 
2 352 
2 016 
1 800 

720 
3 000 

62 952 
30 
12 

11 160 
74 154 

1 142 

75 296 

Lira 
62 952 
11 160 

30 
12 

1 142 

210 
882 
924 

1650 
480 
126 
150 
196 
168 
150 
60 

250 

5246 

1 
9 

11 
22 

8 
i 
2 
2 
2 
2 
1 
i 

62 
2,50 
1 

930 
6179,50 

0 

6179,50 

1 
5 
6 
7 
8 
3 
1 
5 
6 
7 
8 ? 

250 lira ücretli ( muYa 
hassıs ) 
Yekûnu maaşat 
Müteferrika 
Kırtasiye 
Muvakkat tazminat 
Yekûn 
Tenvir ve teshin masa
rifi ( mahrukat ) 

Yekûnu umumî 

B E Y A N I 

Maaşat 
Muvakkat tazminat 
Müteferrika 
Kırtasiye 
Mahrukat 

75 296 Yekûn 



I 
kiyaseti Cumhur Filârmonik orkestra heyetinin 

azamî teşkilât kadrosu 

8 
ij Memuriyet unvanı 

Heyet şefi [i] 
Şef muavini [2] 

8 Muallim 
9 * 

10 » 
11 » 

. 12 » 
14 » 

» 
15 Muhasip ve kâtip * 
15 Alât ve Kütüphane M. 

Daktilo 
Hademe 
Hfzmet arabacısı 

5 
1 
2 
5 
8 

15 
20 
25 
18 

1 
1 
1 
1 
3 
1 

İ02 

f fi 
2 2 

45 
40 
35 
30 
25 
20 

16 
16 

Ü
cr

et
 

Li
ra

 

400 
40 

250 

60 
30 
30 

/ / / Bu ücretin tamamı müstakil bir şef 
getirildiği takdirde verilir. 

[2j Biri fennî diğeri idarî işlere bakacaktır. 

Şef [İl 

Unvan 

Muz ika muallimi 
D 

t 

» 
» 

a 
» 
» 
» 

Kâtip ve muhasip 
Alât ve kütüphane 

Adet 

1 
1 

10 
14 
19 

8 
1 

memuru l 

Dere
ce 

5 
8 

10 
11 
12 
14 

.14 
16 

Aslî 
maaş 

80 
45 
35 
30 
25 
- i'. 20 
20 
16 

/ / / Mesken tazminatı hariç olmak üzen 
emsal hâsılı ücret olarak ta verilir. 



Riyaseti 

Seneliği 
Lira 

2 520 
İQ 584 
11 088 
19 800 

5 760 
1 512 
1 800 
2 352 
2 016 
1 800 

720 
3 000 

62 952 
30 
12 

11 160 
74 154 

1 142 

75 296 

Cumhur Orkestra heyeti maaşat ve 

Aylığı 
Lira 

210 
882 

' 924 
1650 
480 
126 
150 
1 06 
168 
150 
60 

250 

5246 

masarifatı 

Adet 

1 
9 

11 
22 

8 
1 
2 
2 
2 

•'-' 2 

1 
1 

62 
2,50 
1 

930 
6179,50 

0 

6179, 50 

Sınıf 

1 
5 
6 
7 
8 
3 
7 
5 
6 
7 
8 

250 lira ücretli ( muta 
hassıs ) 
Yekûnu maaşat 
Müteferrika 
Kırtasiye 
Muvakkat tazminat 
Yekûn 
Tenvir ve teshin masa 
rifi ( mahrukat ) 

Yekûnu umumî 

B E Y A N I 
Lira 

62 952 
11 160 

30 
12 

1 142 

Maaşat 
Muvakkat tazminat 
Müteferrika 
Kırtasiye 
Mahrukat 

75 296 Yekûn 



Sıra No 212 
Seferde bulundukları esnada bahriye zabitanına taamiye 
verilmesi hakkındaki kanuna müzeyyel I 230 numaralı ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatasile 22 nisan 
1341 tarih ve 659 numaralı kanuna müzeyyel 1/268 numa

ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

Seferde bulundukları esnada bahriye zabitanına taamiye verilmesi hakkındaki kanuna müzeyyel 
1/230 numaralı kanun lâyihası 

T. G. 
Başvekâlet 11 - II -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/282 

T. B. M. Yüksek Reisliğine 

Seferde bulundukları esnada bahriye zabitanına taamiye verilmesi hakkındaki 659 numaralı 
kanuna zeylen hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 31 - I - 1932 tarihli içtimamda Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Bşvekil 

• > • • • • • ' ' • • • İsmet 

Harita umum müdürlüğü emrindeki mesaha gemisi zabitanına taamiye verilmesi hakkında esbabı 
mucibe lâyihası 

Donanmaya ait deniz haritalarının ahzi ve Türkiye Cumhuriyeti deniz sularında vaki tebeddü
latı mahallinde görüp tetkik eylemek ve bu suretle donanma yedındeki haritalarda icap eden 
tashihatı yapmak için icap eden mahallere gitmek üzere mukaddema deniz kadrosunda kullanılan 
harita mesaha gemisinin harita işlerinin Harita umum müdürlüğü emrinde tev
hidi dolayısile 1928 senesinde müdüriyeti umumiye emrine verilen ve umum müdürlükçe 
ayni vazife ve maksatla kullanılan bu gemi zabitanına mezkûr geminin deniz kadrosunda bu
lunduğu zamanda olduğu gibi sefaini muavineden addile üssübahriden ayrıldığı ve faal bulunduğu 
müddetçe 659 numaralı kanun mucibince işbu gemide müstahdem deniz zabitanına da taamiyele-
rinin itası muvafık görülmüş ve merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T- B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Karar No. 10 
Esas No, 1/230 

25 - II - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 11 - II - 1932 tarih ve 6/1931 numaralı tezkeresile encümenimize havale buyu-
rulan ve deniz kadrosunda bulunur iken 1928 senesinde Harita .umum müdürlüğü kadrosuna ithal 
edilmiş olan harita mesaha gemisinin zabitanma mezkûr geminin deniz kadrosunda bulunduğu 
zamanda olduğu gibi seyir ve sefer esnasında taamiye verilmesine dair kanun lâyihası Millî Mü
dafaa vekili Beyin huzurile müzakere edildi: 

Filhakika donanmaya ait deniz haritalarını alacak ve deniz sularımızda vaki değişiklikleri 
görerek icap eden tashihatı yapacak haritacıların vazifelerini temin eden harita mesaha gemisinin 
zabitanma işbu geminin umum harita müdürlüğü kadrosunda bulundurulması 659 numaralı ka
nunun hüküm ve şartlarına göre deniz zabitanma verilmekte olan taamiyenin verilmemesine bir 
mâni ve sebep teşkil etmiyeceğinden teklif edilen nıüzeyyel kanun lâyihasının aynen kabulüne 
encümenimizce karar verilmiştir arzolunur. 

M. M. E. 
(iri resim 
İhsan 

Aza 
Tokat 

B. Lûtfi 

Rs. M. M. 
Kars 

Muhittin 
Aza 

Balıkesir 
Enver 

Kâtip Aza • Aza 
Diyarbekir Elâziz Malatya 

Kâzım Ahmet Saffet M. Nedim 
Aza Aza 
Ordu (lümüşane 

JRecai Şevket 

Aza 
Kırşehir 

L. Müfit 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Seferde bulunduktan esnada bahriye zabitanma taamiye itası hakkındaki 650 nu
maralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

1 — Harita umum müdürlüğü emrindeki mesaha gemisi deniz zabitanma da her defa tayin 
olunacak merkezlerinden ayrıldığı ve seyir halinde bulunduğu zamanlarda 659 numat-alı kanuu 
mucibince taamiye verilir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
3 — Bu kanunun hükmünü icraya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

31 - I - 1932 
Da. V. H. V. V. Mal. V. 
S. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
S. t. M. V. V. ' (I. İ. V. , Zr. V. 

M. Abdülhalik Ali E ana Muhlis 

Bş. V. 
İsmet 
Mi. V. 
Esat 

Ad. V. M . M. V. 
Yusuf Kemal Zekâi 

Na. V. Ik. V. 
Jlilmi M, Srref 
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22 nisan 1341 tarih ve 659 numaralı kanuna müzeyyel 1/ 268 numaralı kanun 

lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet ' 10 - I I I - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/535 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

659 numaralı ve 22 nisan 341 tarihli taamiye kanununa zeyleıı Millî Müdafaa vekâletince ha
zırlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 2 - III - 1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurıümasını rica ederim efendim, 
Başvekil, 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Harp cemilenle muavin gemilerde halen meri olan (askerî memurlar) kanunu mucibince bu nevi 
memurlarda istihdam edilmekte olduğundan diğer zabitana kıyasen mumaileyhimaya da taamiye 
verilmesi muvafık görülmektedir. 

Bu sebeple 659 numaralı ve 22 nisan 1341 tarihli taamiye kanununa merbut şekilde üç madde
nin tezyil ve ilâvesi arzolunur efendim, 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 5 - IV -1932 
Karar No. 22 
Esas No. 1/268 

Yüksek Keisliğe 

Harp gemilerile muavin gemilerde istihdam edilmekte olan deniz askerî memurlarına taamiye 
verilmesine dair encümenimize tevdi edilen Başvekâletin 10 mart 1932 tarih ve 6/535 numaralı 
tezkeresine bağlı kanun lâyihası M. M. Vekili Beyin hıızurile müzakere edildi: 

( Seferde bulundukları esnada bahriye zabitanma taamiye itası ) hakkındaki 659 numaralı 
ve 22 nisan 1341 tarihli kanunda taamiyenin verilmesi lâzımgelenlerin sıfatı resmiyelerini (erkân, 
ümera, zabitan ve gedikli zabitan ve tahtelbahir küçük zabitan ve efradı ) namlarile tefrik ve 
zikretmiştir. 1455 numaralı ve 24 mayıs 1929 tarihli askerî memurlar kanununun kabulünden 
sonra denizde zabitan rütbelerine muadil sınıflarda bulunan ve hakikatte zabitan heyetinden gayri 
olan maaşlı memurlara mezkûr kanun veçhile ( askerî memur ) denmiştir. Harp gemilerile mu
avin gemilerde askerî memur olarak halen istihdam edilen bu gibilere sınıflarının muadili olan 
zabitan gibi ve ötedenberi olduğu veçhile taamiye verilmesi ve kanunda bunun tebarüz ettiril
mesine lüzum görülmüştür. 

Bundan başka deniz ordusunda mevcut olup 659 numaralı taamiye kanunundan müstefit olan 
( gedikli zabitlerden ) 1492 numaralı kanunun muvakkat maddesinin (B) fıkrası hükmünce baş 
gedikliye nakledilmişler bulunduğundan bu gibi baş gediklilere de 659 numaralı kanun veçhile 
taamiye verilmesi tabiî görülmüştür. Bu mülâhaza ve maksada göre tanzim edilmiş olan mü-
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zeyyeV kanun lâyihasının cüzî tadili ile ve kelime ilâvesi surefcile 'kabulüne encümenimizce karar 
varilmiştir. Arzolunur. 

Aza Aza Aza Aza 
Tokat Malatya Elâziz Burdur 

B. Lûtfi M. Nedim Ahmet Saffet Halit 

M. M. E. Reisi 
Giresun 

İhsan 

Aza Aza 
Gazi Antep Ordu 
Kılıç Ali Recai 

M. M. 
Kars 

Aza 
(iümüşane 
Şevket 

Kâ. 
Diyarbekir 

Kâzım 

Aza 
Kırşehir 

L. Müfit 

Aza Aza Aza 
Kastamonu Cebelibereket Tokat 

A. Rıza Naci Hüsnü 

Aza 

HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

659 numaralı ve 22 nisayı 341 tarihli taamiye ka
nununa müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Beşinci'sınıf ve mafevki deniz as
kerî me-murlanna zabitan, ve madunu deniz askerî 
memurlarına da gedikli zabitan misilli taamiye 
taihsisatı ita olunur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını icraya Millî 
Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

2 - I I I -1932 
Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 

S. 1. M. 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 

v. v, a. i. 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

tk. V. 
Mustafa Şeref 

V. Zrt V. 
M, Abdülhalik Ali Raim Muhlis 

M. M. ENCÜMENİNİN TADİLİ 

659 yıumaralı ve 22 nisan 341 tarihli taamiye 
kanununa müzeyyel kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Beşinci sınıf ve mafevki 
deniz askerî memurlarına zabitan gibi ve madunu 
deniz askerî memurları ile başgediklilere gedikli za
bitan gibi taamiye tahsisatı verilir. 

İKİNCİ MADDE — Aynen 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynen 
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Bütçe encümeni mazbatası 

1\ B. M. M. 
Bütçe encümeni 19 - VI - 1932 

M. No. 153 
Esas No. 1/230,268 

Yüksek Reisliğe 

Seferde bulundukları esnada bahriye zabitlerine taamiye verilmesi hakkındaki 22 nisan 1341 
tarih ve 659 numaralı kanuna zeylen tanzim olunup Millî Müdafaa encümeni mazbatalarile bir
likte muhtelif tarihlerde encümenimize tevdi kılınan iki adet kanun lâyihası ayrı ayrı tetkik ve 
mütalea edildi. 

Lâyihalardan biri harp gemilerile muavin gemilerde istihdam edilmekte olan askerî memurlara 
diğeri de Harita umum müdürlüğü emrindeki mesaha gemisi zabitlerine taamiye verilmesi hakkın
da olup her iki lâyiha Millî Müdafaa encümeninin teklifi veçhile encümenimizce de kabul 
edilmiş ve birleştirilerek yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine arzolun-
muştur. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip 
Cıümüşane Konya Konya Tokat Afyon Karahisar Aksaray 
/ / . Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya Ali A. Süreyya 

Çorum İsparta Niğde 
Mustafa Mükerrem Faik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLlFt 

Seferde bulundukları esnada bahriye zabitlerine taamiye verilmesi hakkındaki 22 nisan 1341 tarih 
ve 659 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Beşinci sınıf ve mafevki deniz askerî memurlarına zabitler, madun deniz askerî me-
murlarile başgediklilere gedikli zabitler ve Harita umum müdürlüğü emrindeki mesaha gemisi deniz 
zabitlerine de muavin sefinelerdeki zabitler gibi taamiye verilir. 

Ancak Harita umum müdürlüğü deniz zabitlerine verilecek taamiye mesaha gemisinin her defa 
tayin olunacak merkezinden ayrıldığı ve seyir halinde bulunduğu zamanlara maksurdur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 





Sıra No 215 
Ceza kanununun mevkii meriyete vazına müteallik kanunun 
4 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 1/386 numaralı 

kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 

T. c, " • ; " • , " " " ' ' " " " 
Başvekâlet 1 - VI - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1523 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ceza kanununun meriyet mevkiine vazına dair olan kanunun dördüncü maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında Adliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 31/V/1932 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Mııktazasmın ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet vekili 

V . , . ; , , Dr. Refik 

Meriyet kanununun dördüncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihasının 
esbabı mucibesi 

(Jeza kanunumuz, ağır hapis mahkûmlarının hapishane müessesesi haricinde çalıştmlabiİmesi-
ni, çalışacakları işin hapishanelere merbut ziraî ve sınaî bir müessese olması veya Hükümetin 
idaresi altında menafii ammeye mahsus işlerden bulunması hallerine hasrü tahsis etmiş ve hapis 
mahkûmları hakkında bir hüküm koymamıştır. 

Halbuki her yerde hapishanelere merbut müesseseler olmadığı gibi Hükümetin idaresi altında 
gördürülen işler dahi pek nadirdir. Bu yüzden mahkûm mahpusları çalıştırmağa imkân bulunama
makta ve bundan sıhhî, ahlâkî, inzibatî ve idarî bir çok mahzurlar vukua gelmektedir. Binaen
aleyh bu mahzur ve müşkillerin mehmaimkân önünü almak üzere beş seneye kadar hapis ve ağır 
hapis cezasına mahkûm olanlardan şahıs ve halleri itibarile istihdamlarında mahzur olmıyan ve 
bedenî kabiliyetleri müsait bulunanların amme menfaatlerine uygun işlerde ve zabıta kuvvetinin 
nezareti altında çalıştırılabilmeleri lâzimeden görülmüştür. 

Meriyet kanununun bu mevzua mütedair bulunan dördüncü maddesine bir fıkra ilâvesi şu se
bebe müstenittir. 

Adliye encümeni mazbatası 

21 -VI -1932 

Esas No. 1/386 • '' , " [ :. : *;' 
Yüksek Reisliğe 

Türk ceza kanununun mevkii meriyete vazına dair kanunun 4 üncü maddesine bir fıkara ilâvesi hak-

T. ti. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 42 



kında Adliye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 1 - VI -1932 tarih ve 6/1523 numaralı tezkeresile 
Adliye encümenine havale olunan kanun lâyihası Adliye vekili Yusuf Kemal Beyefendinin huzurile 
tetkik ve müzakere olundu. 

Ceza kanunumuzun hükümleri dairesinde mücazatııı infazı her yerde hapishanelerin şimdiki teşki
lâtına göre mümkün olmamasına binaen mahkûmkirin hariçte çalıştırılmalarını izdihamın bir derece
ye kadar tahfifi noktasında faydalı olduğu gibi âmme hizmetlerinde çalıştırılmakla iki taraflı menfaat 
husule geleceğinden teklif esas itibarile encümence kabul edilmiştir. Şu kadar ki mahkûmiyetin nevine 
ve derecesine göre cezanın ne kadarının çekilmiş olması lâzımgeldiğine dair teklifte gösterilen müd
detler encümence değiştirilmiş ve bu hizmetin ancak istiyenlere ücretle yaptırılması ve geceleri hapis
hanede geçirmeleri meşrut olduğu tasrih kıIınmıstır.Hizmet esnasında kaçanların hapishaneden kaçmış 
sayılması hakkındaki fıkra kâfi görülmemiş ve cezakanununda firarın ancak cebir ve şiddet icrasile 
yapılan ahvalde cezayı müstelzim olmasından adiyen kaçanlar için ayrı bir ceza tertibi lüzumlu görü
lerek fıkraya o suretle hüküm konmuştur. 

Lâyihanın bu tadille kabulile Heyeti umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

Ad. E. Reisi N. Kâtip Aza 
M. M. Aza Aza 

Kocaeli Yozgat Konya Trabzon Çorum 
Salâhattin A. Haindi T. Fikret Haif Münir 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Manisa Edirne Erzincan Tokat Kocaeli 

Refik Şevket Şeref Abdi'dlıak Nazım, Raejıp 

Aza 
Antalya 
Ifaijdar 
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HÜKÛMETİN TEKLÎFt 

Meriyet kanununun dördüncü maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ceza kanununun meriyet mev
kiine vazına mütedair 825 numaralı kanunun 4 
üncü maddesine şu fıkra ilâve olunmuştur: 

Beş seneye kadar ağır hapis veya hapis ceza
sı ile mahkûm olup ta cezasının üçte birini çek
miş olanlardan hal ve siretleri itibarile istihdam
larında on birinci maddede yazılı hapishane ko
misyonunca mahzur görülmiyenler ve sanat ve 
meslek veya bedenî kabiliyetçe hizmetlerinden 
faide memul olanlar amme menfaatlerine uygun 
işlerde Hükümetin nezareti altında çalıştırılabi
lirler. 

Bu hizmet esnasında her ne suretle olursa ol
sun kaçanlar hapishaneden kaçmış sayılırlar. 

MADDE 2 — Bu kanun hükmü neşrinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü 
Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

31 - V -
Bş. V. V. Ad. V. 
Dr. Refik Yusuf kemal 
Ha. V. V. Mal. V. 

8. Kaya M. Abdülhalü 
tk. V. S. t. M. V. 

M. Şeref Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

Mf. V. 
Esat 

(I. î. V. 
Ali Ti an a 

icraya 

• 1932 
Da, V. 
8. Kaya 
Na. V. 
Hilmi 
Zr. V. 
Muh Us 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ceza kanununun mevkii meriyete vazına müteallik 
5 mayıs 1926 tarih ve 825 numaralı kanunun 

4 üncü maddesine bir fıkra ilâve
sine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 825 numaralı kanunun 4 üncü 
maddesine aşağıda yazılı madde ilâve olunmuştur: 

Yeni hapishane tesisatı ve teşkilâtı yapılmıyan 
yerlerde hapis veya üç seneye kadar ağır hapis ceza-
sile mahkûm olupta cezasının yarısını ve üç seneden 
yukarı on seneye kadar ağır hapis cezası mahkûmla
rından cezasının üçte ikisini çekmiş olanların hal 
ve siyretleri itibarile istihdamlarında 11 inci madde
de yazılı hapishane komisyonunca mahzur görülmi
yenler ve sanat ve meslek veya bedenî kabiliyetçe 
hizmetlerinden fayda umulanlardan istiyenler, ge
celeri hapishanede geçirmek şartile ve maruf ücre
tin üçte birinden aşağı olmamak üzere ücretli ola
rak amme menfaatlerine uygun işlerde Adliye vekâ
letinin tensibile Hükümetin nezareti altında çalıştı
rılabilirler. 

Bu hizmet esnasında kaçanlar hakkında geri ka
lan mahkûmiyet müddetlerine asıl ceza müddetinin 
altıda birinden üçte birine kadar müddet zam ile 
cezaları çoğaltılır. Kaçmak fili türk ceza kanununun 
298 inci maddesinde yazılı surette vukubulmuşsa 
mezkûr kanunun 299 uncu maddesindeki cezalar 
hükmolunur. 

MADDE 2 
berdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mutc 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Ad 
live vekili memurdur. 





Sıra No 216 
Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesi ve mezkûr kanu

nun 31 inci maddesinin tadili hakkında I 388 numaralı 
kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. ' '' " . ' • . • • : ' . • v " : - ? • . 

tUısvtkâkt 1 -VI - 1932 
3/uamelât müdürlüğü * . 

#«//?; ö'/iS&J '•' . 
B. M. M, Yüksek Reisliğine 

Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesi ve 31 inci maddenin tadili hakkında Adliye vekâletince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 31 - V - 1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim, 
Başvekâlet vekili 

Dr. Refik 

Hâkimler kanununa bazı fıkralar ilâvesine dair kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

17 inci madde ilâvesinin esbabı mucibesi: 
Hâkimler kanununun 17 inci maddesi, bir yerde bakası memuriyetinin nüfuz ve itibarına dokun

duğu vesikalarla anlaşılan hâkimin rızasına bakılmaksızın intihap encümeni kararile yeri değiştirile
bileceğini göstermekte ve meslekin nüfuz ve itibarına dokunacak hallerin neler olduğunu tayin etme
mektedir. 

Memuriyetin nüfuz ve itibarına dokunacak hallerin tahdidi kabil olamamasından dolayı bu hükmün 
bu şekilde ifadesindeki zaruret aşikâr ise de ihtilas, irtikâp ve rüşvet gibi suçlardan biri ile muhakeme 
altına alınanaların 1609 numaralı kanun hükmünce son tahkikat açılması kararile beraber tevkifleri 
de mecburî olmasından dolayı böyle bir cürümden maznun sıfatilo ve ihtimal ki hâkimlik etmiş olduğu 
yerin, hapishanesinde tevkif olunmak suretile " + " muhakeme altına alınan bir hâkimin neticede bera-
et etse dahi bulunduğu hapishaneden ayni mahal hâkimlik kürsüsüne tekrar geçirilmesi hâkimlik mefhu-
mile telif olunamıyan hallerdendir. 

Diğer taraftan hâkimin muhakemesi neticesine kadar vazifesinden uzak kalması o vazifeyi görecke 
kendisinden başka kimse bulunmıyan yerler için başka yerden vekil sıfatilo hâkim göndermek ve ona 
vazife gördüğü müddetçe yevmiye vermek gibi külfetleri de intaç etmekte olmasından katınazar maaş 
kanununun maaş itasına dair kayit ve şartlarının bu vaziyette bulunanlara maaş vermeğe müsait bu
lunmaması içinden çıkılamıyacak müşküllere mahal vermektedir. 

Binaenaleyh hem meslekin şeref ve itibarını sıyanet, hem maslahatın selâmetini temin için bu vari
yette bulunan hâkimlerin mutlak surette tahvili cihetine gidilmesine lüzum ve ihtiyaç vardır. 

17 inci maddeye bu bapta bir fıkra ilâvesi bu ihtiyaçtan ileri gelmiştir. 
22 nci maddeye ilâve olunan fıkraların esbabı mucibesi : 
l - Birinci fıkra, hâkimliğin nüfuz ve itibarımı halel vermelerinden dolayı mecburî tahvile 

tâbi tutulanlara harcırah verilmemesini ve iki defa tahvil edilmiş olup ta üçüncü defa yine tah
vilini icap ettiren bir harekette bulunanların hâkimlikten çıkarılmasını istihdaf etmektedir. 
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Tahvil, hâkimin kanuna ve meslek icaplarına karşı fena hareketinden doğan zaruri bir netice 

olunca İm fena hareketinin maddî zararını Devlet ve millete tazmin ettirmek hem haksızlık olur 
hem o tedbiri hâkim hakkında zecrî bir muamele olmaktan çıkarır. Halbuki yay e hâkimi fena 
hareketten men ve siyanettir. Diğer taraftan her gittiği yerde hâkimlik nüfuz ve itibarına halel 
vermekte ısrar ve istimrarı iki defa mecburî tahviline rağmen üçüncü defasında da ayni mecbu
riyet karşısında bırakmakla sabit olmuş olan bir hâkimin bu vaziyeti hâkimlik kayit ve şartları
na hilkî kabiliyet ve istidadı olmadığını ispat etmiş olur. Böyle iken hâkimlikte devamına göz 
yumulması hâkimliğin şeref ve manasını istihfaftan başka suretle telâkki olunamıyacak bir tesa-
mühtür ki hâkimler kanunu tahammülü hududundan hariç kalması lâzımgelir. 

2 - İkinci fıkra, hal ve siretleri ve kabiliyetsizlikleri itibarile hizmetlerinden istifade olıına-
mıyacağı teftiş ve tahkik ile sabit olan ilk derecedeki müstantıkların intiha)) encümeni kararile 
bir daha müstantıklıkta kullanılmamak üzere vazifelerinden affini istihdaf etmektedir. 

Hukuk mektebinden mezun bulunanların dahi muayyen müddet namzetlik ve tecrübe devresi 
geçirmedikçe hâkim sınıfına dahil olamaması kavıun iktizasından ve bu esasın daha emin ve şü
mullü surette tevsi ve teyidi maslahat icibıııdaıı iken ekseriya mütedariç bir tahsile inzimam etmiş 
olmıyan meslek mektebi tahsilini görmüş olanların hiç bir kayit ve şart gözetmeksizin hâkimlik 
teminatına mazhar kılınması müstantiklik teşkilâtının temelim sarsacak neticelere meydan vermiş 
ve bu fıkranın ilâvesi bu zaruretten ileri gelmiştir. 

29 uncu madde ilâvesinin ve 31 inci madde son fıkrası kaldırılmasının esbabı mucibesidi'1. 
Hâkimlerin vazife ile alâkası olmıyan suçlarından dolayı tâbi olacakları muameleyi tayin 

eden 29 uncu madde yalnız birinci sınıf hâkimleri nazara almış ve buna mukabil temyiz hâkimle
rinden bahseden 31 inci madde, temyiz hâkimlerinin şahsî cürümleri hakkında tâbi olacakları 
usulü dahi vazifelerile alâkadar cürümlerinden dolayı tâbi oldukları usul ile tevhit etmiştir. 

Halbuki vazifesinden nıünbais hususlarda teşkilâtı esasiye kanununun 61 inci maddesi hükmün
ce muhakemeleri Divanı âliye tâbi bulunan temyiz hâkimlerinin bu imtiyaz ve istisnaiyeti ancak 
vazifeden nıünbais hususat ile mukayyet olmasına göre hâkimler kanunu ile bu istisnaiyetin sair 
hususlara da teşmili teşkilâtı esasiye kanununa mugayirdir. 

Binaenaleyh hâkimler kanununun bu mugayir hükmünün tadili zarurî olmakla 31 inci maddenin 
ona müteallik hükmü kaldırılarak 29 uncu maddeye, o maddede gösterilen esas dairesinde bir 
fıkra ilâve olunmuştur. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. H. M. M. 
Adliye encümeni XI. - VI - l!)32 

Karar No. 11 
Esas No. 1/388. 

Yüksek Reisliğe 

Hâkimler kanununun bazı maddelerine fıkra ilâvesi ve bir maddesinin de tadili hakkında Adliye 
vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 1 - VI - 1932 tarih ve 6/1522 numaralı tezkeresile Adliye encüme
nine havale olunan kanun lâyihası Adliye vekili Yusuf Kemal Beyefendinin huzurile tetkik ve müzake
re olundu. 

Teklif olunan lâyiha ile hâkimler kanununun 17 ve 22 inci maddelerine ilâve edilmek islenilen 
hükümler irtikâp ve irtişa suçundan dolayı haklarında 1609 numaralı kanuna tevfikan takibat icra edi
len hâkimlerin ilk tahkikat sırasında tevkiflerine karar verilmesi veya son tahkikatın açılması kararı 
verilerek mezkûr kanuna göre mevkuten muhakeme edilmeleri iktiza eden hallerin nüfuz ve itibarına 
dokunan ahvalden sayılmadı ve bu suretle mecburî tahvile tâbi tutulmaları ve iki defa tahvil edilen 
hâkimlerin üçüncü defasında hâkimlikten ıskat edilmeleri esbabı mucibe lâyihasında gösterilen sebeple-
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re binaen varit görüldüğü gibi temyiz hâkimlerinin vazife ile alâkası olmıyan suçlarından dolayı takibat 
icrası halinde müddei umumilik ve ilk tahkikat vazifelerile muhokemelerinin icra olunacağı mercii 
tayin zımnında 29 uncu maddeye ilâve olunan hüküm dahi temyiz hâkimlerinin vazifelerine taallûk et-
miyen suçlan için vazifeden münbais cürümlerin muhakemelerinin Divanı âliye sevkedilmiyerek Tem
yiz ceza heyeti umumiyesinde icra edilmesi muvafık bulunduğundan lâyiha encümence "de tasvip 
edilmiştir. Lâyihanın birinci maddesine irtikâp ve irtişa suçlarından dolayı ilk tahkikat esnasında 
hakkında tevkif kararı verilmesinin de nüfuz ve itibara dokunan hallerden sayılması lüzumlu gö
rülerek bu hüküm de ilâve olunmuştur. 

Hâkimler kanununun 17 inci maddesine tevfikan tahvil edilen hâkimlere harcırah verilmemesine 
dair lâyihanın ikinci maddesinin birinci fıkrası muvazenei umumiye kanununda umumî surette bu
na dair bir hüküm konmuş olduğundan encümence tayyedilmiştir. 

Üçüncü maddede gösterilen temyiz hâkimleri hakkında vazifeye müteallik olmıyan şahsî suç
lardan dolayı takibat icrası halinde ilk tahkikat ile Cumhuriyet başmüddei umumisi hakkında müd
dei umumilik vazifesi yapacak reislerden birinin tayinine Adliye vekilinin salâhiyeti olması da
ha muvafık görülerek bu suretle madde değiştirilmiştir. 

Lâyiha ile kabul edilen yeni hükümlere göre kanunun 31 inci maddesinde tay ve ilgası lâzım-
gelen fıkra bu maddenin tadili mahiyetinde olduğundan ona göre dördüncü madde yazılmıştır. 

Usule mütedair ahkâmın makabline şümulü umumî kaideler iktizasından bulunmakla beşinci 
maddede (makabline şamil olarak) cümlesi tayyolunmuştur. 

Lâyihanın bu tadillerle kabulüne encümence ittifakla karar verilmiş olup Heyeti umum iyeye 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

11 iye E. Reisi N. M. M. 
Kocaeli 

Salâhattin 

Aza Aza 
Konya Tokat 

T. Fikret Nâzım 

Kâ. Aza 
Yozgat Çanakkale 

A. Hamdı Osman Niyazi 

Aza Aza 
Kocaeli Antalya 
Kayıp Haydar 

Aza 
Trabzon 

Kaif 

Aza 
Manisa 

Kefik Şevket 

Aza 
Kars 
Nazif 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 
Kayseri 
S. Azmi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hâkimler kanununa bazı fıkralar ilâvesine ve 
31 inci maddesinden bir fıkra kaldırılması

na dair kanım lâyihası 

MADDE 1 — 766 numaralı hâkimler kanunu
nun 17 inci maddesine şu fıkra ilâve olunmuştur: 

1609 numaralı kanun hükmünce muhakeme al
tına alınmak memuriyetin nüfuz ve itibarına do
kunan hallerden sayılır. 

MADDE 2 — Hâkimler kanununun 22 inci 
maddesine şu fıkralar ilâve olunmuştur: 

1 - Bir yerde bakası memuriyetinin nüfuz ve 
itibarına halel vermesinden dolayı bu kanunun 
17 inci maddesi hükmünce tahvil edilenlere har
cırah verilmez. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

20 mart 1926 tarih ve 766 numaralı hâkimler 
kanununun bazı maddelere ilâveler konmasına 

ve tadiller yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hâkimler kanununun 17 inci 
maddesine aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 

1609 numaralı kanun hükmünce hâkim hak
kında ilk tahkikat sırasında tevkife veya son tah
kikatın açılmasına karar verilmesi dahi nüfuz ve 
itibarına dokunan hallerden sayılır. 

MADDE 2 — Hâkimler kanununun 22 inci 
maddesine aşağıda yazılı fıkralar ilâve edilmiştir: 

1 - Bir yerde bakası memuriyetinin nüfuz ve 
itibarına halel vermesinden dolayı bu kanunun 
17 inci maddesi mucibince iki defa tahvil edilmiş 
olupta üçüncü defasında yine tahvili müstelzim 
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Bu suretle iki defa tahvil edilmiş olupta üçün-: o gibi hallerde bulunanlar dahi hâkimlikten çıka-

cü defasında yine tahvili mucip bu gibi hallerde' rılır. 
bulunanlar dahi hâkimlikten çıkarılır. 

2 - Halü siretleri ve kabiliyetsizlikleri itibarile 
hizmetlemnden istifade olunamıyacağı teftiş ve 
tahkik ile sabit oloan ilk derece müstantıkları in
tihap encümeni kararile bir daha müstantıklıkta 
kullanılmamak üzere vazifelerinden affolunur. 

MADDE 3 — Hâkimler kanununun 29 uncu 
maddesine şu fıkra ilâve olunmuştur: 

Temyiz hâkimlerinden birinin vazife ile alâkası 
olmıyan suçundan dolayı hakkında takibat icrası ha
linde müddei umumilik vazifesi C. baş müddei umu
miye, ilk tahkikatı temyiz birinci reisi tarafından 
havale olunacak reislerden birine ve muhakemesi 
temyiz ceza umumî heyetine aittir. 

C. başmüddei umumisi hakkında müddei umu
milik vazifesi temyiz birinci reisi tarafından havale 
olunacak reislerden biri tarafından yapılır. 

MADDE 4 — Hâkimler kanununun 31 inci mad
desinde yazılı "ceraimi şahsiyeleri hakkında bu usul 
caridir. Cinaî cürmü meşhut tahkikatı ahkâmı umu-
m iyeye tâbidir" cümleleri kaldırılmıştır, 

MADDE 5 — Bu kanun hükümleri neşri tari
hinden itibaren makabline şamil olarak meridir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya Ad
liye vekili memurdur. 

Bş. V. V. Ad. V. 
Dr. Refik Yusuf Kemal 

İla. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik 

İk. V. S. t. M. V. 
M. Şeref Dr. Refik 

31 - V -

M. M. V. 
Zekâi 

Mf .V. 
Esat 

0. İ. V. 
Ali Rana 

1932 

Da. V. 
Ş. Kaifa 

Na. V 
f fil w i 

YA\ V. 
Muhlis 

2 - Halü siretleri ve kabiliyetsizlikleri itibarile 
hizmetlerinden istifade olunamıyacağı teftiş ve 
tahakkuk ile sabit olan ilk derece müstantıklar 
intihabı encümeni kararile bir daha müstantık
lıkta kullanılmamak üzere vazifelerinden affolu
nur. 

MADDE 3 — Hâkimler kanununun 29 uncu 
maddesine aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 

Temyiz hâkimlerinden birinin vazife ile alâ
kası olmıyan suçundan dolayı hakkında takibat 
icrası halinde müddei umumilik vazifesi cumhu
riyet başmüddei umumisine, ilk tahkikat Adliye 
vekili tarafından havale olunacak reislerden biri
ne ve muhakemesi Temyiz ceza heyeti umumiye-
sine aittir. 

Cumhuriyet baş müddei umumisi hakkında 
müddei umumilik vazifesi Adliye vekili tarafın
dan havale olunacak reislerden biri tarafından 
yapılır: 

MADDE 4 — Hâkimler kanununun 31 inci 
maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Temyiz hâkimlerinden birinin vazife ve memu
riyete taallûk eden cürmünden dolayı müstantık 
sıfatile ilk tahkikat icrası Adliye vekâletince 
tensip olunacak temyiz reislerinden birine ve 
müddei umumilik vazifesi Cumhuriyet baş müd
dei umumisine aittir. 

Cumhuriyet baş müddei umumisi hakkında ta
kibat icrası halinde müddei umumilik vazifesi da
hi Adliye vekili tarafından havale olunacak reis
lerden biri tarafından ifa olunur. 

MADDE 5 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Adliye vekili memurdur. 



Sıra No 173 
Nakliyat vergisi Hakkında 1/312 numaralı kanun lâyihası ve 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Başvekâlet 23 - IV -1932 
Muamelât müdürlüğü ! ' ı 

Sayı: 6/963 ' ' ' ' : 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Nakliyat vergisi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 20 - IV-1932 
tarihli içtıimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte tak
dim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

; - : ' ' " " • • ' " . ' " • " İsmet 

Nakliyat vergisi kanun projesinin esbabı mucibesi 

Memleketimizde nakliyat vergisi, 10 nisan 1340 tarihli ve 472 numaralı kanun ile ihdas edilmiş
tir. Bu gün ahkâmı meri olan işbu kanuna göre, gerek Devletçe gerek şirketler ve* eşhas tarafından 
muayyen tarifeye veya tebeddülü ücrete tebaan seyrüsefer ettirilen şimendifer, vapur, tramvay ve 
tünel ile seyahat eden yolcular, bilet bedelleri üzerinden nakliyat vergisi vermekle mükelleftirler. 
Nakliyat vergisi bilet bedelde birlikte nakliyat müesseselerince, yüzde beş aidat mukabilinde tah
sil ve malsandıklanna teslim olunmaktadır. 

Mevcut nakliyat vergisi kanunu, nakliyat vergisini şimendifer, • vapur, tramvay, tünel ile seyahat 
eden yolculara hasretmekle vergi mevzuunu gayet dar tuttuğu gibi, bu günün ihtiyaçlarına tekabül 
etmemesi ve tahsilata ait hükümlerinin gayrikâfi ve müeyyidesiz bulunması itibarile de tadile muh
taç bir haldedir. 

Nakliyat vergisi kanununun meriyete girdiği 1340 senesindeki vaziyet ile bu günün ihtiyaçları 
ayni değildir. Memleketimizde gerek şehir dahili gerek şehirler arasındaki kara yolları son seneler
de çoğalmış, tamir ve ıslah edilmiştir. Bu vaziyet motorlu nakliye vasıtalarının çoğalmasını intaç 
eylemiştir. Demiryollarile yapılan nakliyattan vergi alındığı halde diğer zatülhareke nakliye vasıta
larından bu verginin alınmaması, demiryolları aleyhine sebepsiz bir rekabet vesilesi ihzar eylemektedir. 

Diğer cihetten zatülhareke nakliye vasıtalarının memlekete fazla miktarda girmesi millî servetten 
mühim bir kısmının harice gitmesine ve benzin ithalâtının da çoğalmasına sebep olmaktadır. Bu 
yüzden gün geçtikçe hayvanla ve hayvanla tahrik edilen araba nakliyatı, küçük kasabalarda hatta 
köylerde bile azalmaktadır. Bu vaziyet hayvan yemi olarak kullanılan ziraî mahsulâtımızın sarfiyatı
nı da müteessir etmektedir. 

Bu itibarla nakliyat vergisi kanunu projesini ihzar ederken, kara, deniz, nehir, hava yolla
rında çalışan bilûmum zatülhareke nakliyat vasıtalarını vergiye tâbi tutmak, iktisadî ve ticarî va
ziyeti müteessir etmiyeeek şekilde bir çok memleketlerde olduğu gibi, eşya nakliyatından hafif bir 
vergi aramak ve binnetice bu mevzudan beklenilen varidatı artırmak gayesini takip etmiş bulu
nuyoruz. Her maddeye ait izahat sırasnıda, yukarıki gayelerin ne suretle temin edilmek iste
nildiği sırasile arzedilmiştir. 
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Projenin birinci maddesi vergi mevzuunu tayin etmekledir. Bu maddede umumî yollarla su

larda ( deniz, nehir ve göllerde ) ve havada seyrüsefer ettirilen zatülhareke nakliyat vasıtaları ver
giye tâbi tutulmuş ve zatülhareke nakliyat vasıtalarından ne olduğu da başkaca tasrih kılınmıştır. 

Projenin ikinci maddesinde, nakliyat vergisinden müstesna olan zatülhareke nakliyat vasıtaları 
sayılmaktadır . Bu meyanda, makine kuvveti uç beygir veya üç beygirden daha az veya hacmi 
istiabı iki tonilâto veya iki tonilâtodan daha az olan zatülhareke nakliyat vasıtaları; inşaat tesisatı ve 
fennî ameliyatta istimal olunan zatülhareke vesait; orduya ait bilûmum kara, deniz, hava vası
taları, resmî dairelerin makam ve hizmet otomobilleri; hastane, sıhhiye, itfaiye otomobil ve kam-
yonlarile menafii umunıiyeye hadim cemiyetlerin kazanç temini maksadı olmaksızın kendi hizmet
lerinde kullandıkları vasıtalar; ve nihayet ziraî istilısalâtı tazyik etmemek maksadile ziraî istihsa-
lâtta ve zürraın kendi mahsulâtının köylerden şehir ve kasabalara naklinde kullanılan vasıta
lar vergiden hariç bırakılmıştır. 

Projenin 3 ve 4 üncü maddeleri, verginin tarh ve tahsilinde ihtilâfa mahal kalmamak üzere nak
liyat vergisini vermekle mükellef olanları ve verginin hangi varidat idaresince tarhedileceğini 
ve bir merkezden tediyede bulunmak istiyen müesseselerin tâbi tutulacakları muameleyi tadat ve 
tavzih eylemektedir. 

Projenin 5 inci maddesi, nakliyat vergisinin matrahını tayin etmektedir. Matrahın tayininde 
amelî bir tarik ihtiyar edilmiş gerek varidat tahakkuk memurları gerek mükellefler için kati ve ka
bili tahkik esaslar aranılmıştır. Bu maksatla, Devlet, vilâyet, belediye ve Devlet müesseselerile şirket
ler ve fertler tarafından muayyen tarifeye ve muntazam seyrü sefere tebean işletilen tren, tramvay, 
tünel, otobüs, vapur, tayyare gibi kara, su ve hava nakliye vasıtalarında vergi matrahı, bilet ücreti 
olarak kabul edilmiştir. Bu kabîl müesseseler, muntazaman bilet kullandıkları ve bunlardan şimendi
fer, tramvay, tünel, vapurlara ait nakliyat vergisi şimdiye kadar bilet ücretleri üzerinden alındığı 
cihetle kısmen tevsi edilen bu tarz bersabık projeye ithal edilmiştir. 

Muayyen tarifeye ve muntazam seyrü sefere tebean işletilmiyen zatülhareke vesaiti nakliyeden 
deniz, nehir ve göllere ait vesaiti nakliyede bunların liman idarelerinde müseccel tonilâto miktarları; 
karada nakliye vesaitinde de bunların belediyelerde kayitli beygir kuvvetleri, verginin tarhında esas 
tutulmuştur. Maahaza seyrüsefer edebilmeleri için büyük miktarda beygir kuvvetine muhtaç olan 
otobüs, omnibüs ve seyyah otomobilleri için beygir kuvvetine gidilmiyerek bunların oturma yerleri 
adedine göre vergiye tabiiyeti tercih edilmiştir. 

Projenin 6 ve 7 ve cS inci maddelerinde, matrahın mahiyetine göre alınacak vergi miktarları ve 
sureti hesabı beyan edilmiştir. Vergi miktarlarının tayininde mevcut kanunda birinci mevkile lüks 
mevki ayni nisbete tâbi tutulmuştu. Projede muayyen tarifeye ve muntazam seyrüsefere tebean hare
ket eden vakurlarda bu cihet tefrik edilerek lüks mevkiler yüzde yirmi vergiye tâbi tutulduğu gi
bi, birinci mevkilerde bu gün cari olan nisbet de, yüzde beş nisbetinde zam ile teklif edilmiştir. 
Üçüncü mevkilerle göverte yolcularına bir zam yapılmamıştır. Türkiyeden ecnebi memleketlere gire
cek yolcuların biletleri de vergi mevzuuna alınmış olmakla beraber, ihracat emtiamızın tazyik edil
memesi maksadile, ecnebi memleketlere sevkolımacak eşya biletleri vergi mevzuundan hariç bırakıl
mıştır. V' ' 

Müseccel tonilâtosu veya beygir kuvveti veya oturma adedine göre vergiye tâbi tutulacak zatül
hareke nakliyat Vasıtalarında bunları tazyik ve ihtiyacı işkâl etmiyeeek miktarlarda vergi tesisine 
itina olunmuştur. 

Demiryollarına muvazi yollarda muntazam seyrüsefer eden zatülhareke nakliyat vasıtaları, de
miryollarına rekabet etmekte ve bazan müşkül vaziyetler ihdas eylemekte olduklarından bunların ver
gilerine yüzde elli zam yapılması teklif edilmiştir. 

Projenin 9 uncu maddesinde, nakliyat vergisi mükelleflerinden muayyen tarifeye tebaan seyrüse
fer etmiyen zatülhareke nakliyat vasıtaları esbabının riayete mecbur oldukları hususa t kaydedil
mektedir. Bu vesaitin vergi inzibatı noktasından, birer (vergi karnesi) almaları ve nakliye vasıtala
rının terki, devri veya tebdili halinde cereyan eden muamelenin ( vergi karnesi ) üzerinde kay it ve 
şerhedilmesi zarurî görülmüştür. 
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Keza nakİiyat vergisinden istisna edilen nakliye vesaitinden şirketlerle eşhasa ait olanlar için 

(meccani vergi karnesi) alınmak ta ayni inzibat mülâhazasının tabiî bir neticesidir. 
Projenin 10 uncu maddesinde yine ayni vergi inzibatı mülâhazasilc, vesaiti nakliye tacirleri için 

hüküm konulmuştur. 
Projenin 11 inci maddesinde, Türkiye Turing kulüplerinin triptikleri ile Türkiyeye nakliye va-

sıtalarile gelecek seyyahlar için bir teshilât kabıüeditmiş ve bunların Türkiyede bulundukları mi d-
detçe nakliyat vergisine tâbi tutulmamalan icabı hal ve maslahata muvafık görülmüştür. 

Projenin 12, 13, 14, 15, 16 inci maddeleri verginin tahakkuk ve tahsili için vergi kanunlarında 
bulunması lâzımgelen esasları muhtevidir. 

Projenin 17 - 24 üncü maddelerinde, projede kendilerine vazife tahmil edilen şahısların ve mer
cilerin uhdelerine mevdu vezaifi hüsnü ifa etmeleri için cezaî hükümler konulmuş, tahsil olunan 
mebaliğin tediyesinden müessesat müdür ve muhasebecilerinin de zaman ve mesulyieti tasrih kılın
mış, tediyede teaahur edenlere yüzde on zam yapılacağı zikredilmiştir. 

Projenin 25 inci maddesinde, kanunun neşri üzerine lâzımgelen tertibatın ihzarı için muktazi 
müddet nazarı dikkate alınarak, kanunun neşrinden on beş gün sonra meri olacağı kaydedilmiştir. 

! 17 - III -1932 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 8 - V - 1932 

Karar No. 52 
Esas No. 1/312 , , , 

Yükseg Reisliğe 

Nakliyat vergileri hakkında Maliye vekâletince hazırlanp Başvekâletten 6/963 numaral ve 
23/IV/1932 tarihli tezkere ile gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmekle varidat 
umum müdürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi: 

10 nisan 1340 tarihli nakliyat vergisi kanununun bir kısım zatülhareke nakil vasıtalarını bu 
vergiden hariç bırakmakta olması demiryollar aleyhine sebepsiz bir rekabete vesile olduğu gibi zatül
hareke nakil vasıtalarının memlekete fazla miktarda girmesini ve binnetice servetimizden her sene 
mühim bir kısmının harice gitmesini dai olmasına mebni bu mahzuru izale için kara, deniz, nehir ve 
hava yollarında çalışan bilûmum zatülhareke nakil vasıtalarını vergiye tâbi tutmak ve maahaza mem
leketin iktisadî ve ziraî vaziyetini korumakla beraber eşya nakliyatını da müteessir etmeksizin bu 
vergi varidatının arttırılması gayesini istihdaf etmek üzere Hükümetçe hazırlanmış olan mezkûr ka
nun lâyihasının heyeti umumiyesi encümence de muvafık görülmekle maddelerinin müzakeresine ge
çildi : 

Madde 1 — Umumî yollarda seyrüsefer ettirilen zatülhareke nakil vasıtalarının vergiye tâbi ol
dukları zikredilmiş olup halbuki bu ifadeden umumî caddelerde işliycn vasıtalar vergi mevzuu da
hiline alınarak bunun haricindeki yollarda işliyenlerin vergiden istisna edilmiş gibi bir mana istih
raç edilmek ihtimali varit olduğuna nazaran buna mahal kalmamak ve tabir daha doğru ve şümullü 
bir suretle ifade edilmiş olmak üzere maddedeki « umumî yollar » kaldırılarak yerine «karada» ke
limesi yazılmıştır. 

« Zatülhareke nakliye vesaiti » tabirini tavzih ve tayin için maddeye ayrıca bir ikinci fıkra ko
nulmuş olup halbuki birinci fıkradaki « zatülhareke » yerine « makineli » tabiri kullanıldığı halde 
ikinci fıkrada tadat edilen bütün kuvvetler bu kelimenin mefhumu dahiline girerek ikinci fıkra
ya lüzum kalmamış olacağından birinci fıkradaki « zatülhareke » yerine « makineli » kelimesi ya
zılmak suretilc ikinci fıkra maddeden tayyedilmiştir. 

Hayvanla ceredilen tramvayların da nakil vasıtalarından madut olması itibarile buradaki nakil 
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vasıtaları meyanına hayvanlı tramvaylar dahi ilâve kılınmıştır. 

İhracat emtiamızın tazyik edilmemesi maksadile ecnebi memleketlere sevkolıınacak eşya biletlerinin 
bu vergi mevzuundan hariç bırakıldığı Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında beyan edildiği 
halde vergi istisnaları meyanında bundan bahsedilmemiş olduğundan mezkûr fıkranın üçüncü 
kısmının sonuna Türkiyeden ecnebi memleketlere ihraç edilen mevaddın nakil ücretleri bu vergi 
mevzuu haricinde olduğuna dair hüküm konulmuş!ur. 

Madde 2 — A) istisnalar meyanında, makine kuvveti üç beygir veya daha az olarak göste
rilen nakil vasıtalarının kara ve havadaki istiabı hacmi iki tonilâto veya daha az olanlarının da 
sudaki nakil vasıtaları olduğuna nazaran fıkrada bu cihetin sarahaten zikredilmesi münasip görül
düğü gibi bazı ibare tashihatı da yapılmıştır. 

B) Hu fıkradaki maksat, inşaat ve tesisat veya fenni ameliyatta kullanılan alât ve edevat ve ma
kine ile mücehhez ve bunları tahrik eden nakil vasıtaları -demek olduğu cihetle fıkra o suretle tavzih 
edilmiştir. 

(!) Aynen kabul edilmiştir. 
D) Aynen kabul edilmiştir. 
E) Yalnız köylerdeki ziraî istihsalâtta ve zürra m kendi mahsulâtını köylerden şehir ve kasaba

lara nakilde kullanılan kakil vasıtaları vergiden istisna edilmiş olup ancak bu istisna, köylü mah
sulâtının, meselâ başka bir mahalle sevkedilmek üzere şehir ve kasaba dahilinde olmıyaıı şimen
difer istasyonuna veyahut vapur iskelesine naklinde kullanılan vesaite teşmil edilmemekte olma
sına ve halbuki Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında ziraî istihsalâtı tazyik etmemek ve bun
ları azamî bir himayeye ma/har eylemek maksadile ziraî istihsalâtta ve zürraın kendi mahsulâtını 
nakilde kullanılan vasıtaların vergiden istisnası cihetine gidildiği beyan edilmekte bulunmasına 
nazaran Hükümetin bu nazar noktasının filiyat sahasında daha bariz bir surette tatbikini temin 
için encümen alelıtlak ziraî istihsalâtta kullanılan makinalı vasıtalarla, mahal tahdit ve takyit 
etmeksizin, zürraın kendi mahsulâtını nakilde kullandıkları kendi nakil vasıtalarım vergi mevzu-
undan istisna etmiş ve maddeyi ona göre tadil eylemiştir . 

Madde 3 — Aynen kabul edilmiştir . 
Madde 4 — Nehir ve göllerdeki nakil vası-tal arının dahi kara ve hava nakil vasıtaları gibi 

kayitli olduğu belediyelerin bulundukları mahal varidat idaresince tarhı muvafık görüldüğünden 
bu cihet maddeye ilâve edilmiştir . 

Bu maddenin ikinci fıkrasında zikredilen nakil müesseseleri, muamelâtı muhtelif tahakkuk 
idarelerile alâkadar olanlara şamil olduğu halde müphem bırakılmış olduğundan tatbikatta bir 
tereddüt husule gelmemek üzere keyfiyet fıkrada vazıhan zikredildiği gibi ayni fıkradaki « Ma
liye vekâletinden bidayeten müsaade istihsal edilmek şartile » tabirinin de ( Maliye vekâletinin 
muvafakati alınmak şartile ) tarzında yazılması münasip görülerek bu cihet dahi o suretle tas
hih kılınmıştır. 

Madde 5 — A) Kara ve hava nakil vasıtalarında vergi matrahının bilet veya nakil ücreti ol
duğu fıkranın sonunda zikredilmekte olup buradaki bilet tabirinin eşhasa ve nakil'ücretinin de 
eşyaya matuf olmasına nazaran keyfiyetin esbabı mucibe, mazbatamızda bu suretle tavzihi tensip 
kılınmıştır. 

Madde aynen kabul edilmiştir. 
Madde 6 — A) Yolcu biletlerinin lüküs mevkilerde yüzde yirmisi, birinci mevkilerde yüzde on 

beşi, ikinci mevkilerde yüzde onu üçüncü ve dahaaşağı mevkilerde yüzde beşi, üzerinden nakliyat 
vergisinin alınacağı münderiç olup ancak memleket halkını yekdiğerine yakından tanıtmaklığın 
iktisadî sahamızda mühim menfaatler temin edeceği derkâr olduğundan ve bu da ancak yolcu mü
nakalâtının teshil ve tesvikile ve bu münakalâtın teshili de bilet ücretlerinin mehmaemken tenzilile 
hâsıl olacağına ve bahusus bu biletler üzerine fazla vergi konması Hükümetin esbabı mucibesin-
de beyan ve izah edildiği üzere demiryolları bulunan yerlerde seyrüsefer ettirilen makinalı nakil 
vasıtalarının demiryollarına bir kat daha rekabet etmesini ve bu suretle bir takım müşkül vaziyet
ler ihdas eylemesini intaç edeceğine binaen yalnız lüks mevki biletlerinde Hükümetin teklifi veçhile 



yüzde yirmi nisbetinde resim alınmak üzere diğer yolcu biletleri üzerinden alınacak vergiler tezyit 
edilmiyerek bunlar için 472 numaralı kanunun tayin ve kabul ettiği miktar]arın yani birinci mev
ki bi]etlerinden kemakân yüzde on, ikinci mevkiloriııdon yüzde yedi buçuk ve üçüncü veya daha 
aşağı mevkilerden de yüzde beş resim alınması muvafık görülmüş ve bu haddin ayni maksada isti
naden ecnebi memleketlere gidecek yolcular hakkında da aynen tatbiki tensip kılınmıştır. 

Eşya nakliyatında vergi miktarı nakil ücretinin yüzde ikisi olarak tayin ve teklif edilmişse de 
bu nakliyatın da memleketin iktısadiyatile alâkadar olmasrna nazaran encümen, bu .miktarın yüz
de bir nisbetine tenzilini kabul etmiştir. 

Tramvay, tünel ve banliyö trenlerile liman dahilinde çalışan yolcu vapurlarında seyahat eden 
yolcular için birinci mevkiden yüzde beş ikinci ve üçüncü mevkilerden yüzde iki buçuk resim alın
ması münasip görülmüş olduğundan yukarıdaki hükmün bunlar hakkında da tatbikına mahal bı
rakılmamak üzere bu cihet maddeye (B) fıkrası olarak ilâve edilmiş ve binaenaleyh diğer fıkra
ların sıraları ona göre tebdil olunmuştur. 

Dört ve daha aşağı oturma yeri olan vasıtalardan senevi 12 lira alınacağı gösterilmişse de oturma yer
lerinin mahdut olmasına nazaran bu miktar, vergi eshabr üzerinde az çok bir tazyik husule getirece
ğinden 12 lira 10 liraya indirilmek suret ile -mezkûr vergi miktarı bir dereceye kadar tehvin olunmuş
tur. 

Yukarıda kabul edilen şekil ve hükümler nazarı itibara alnı arak madde ona göre yeniden ve tadi
ldi yazılmıştır. 

Madde 7 — Demiryollarına muvazi yollarda muntazam seyrüsefer eden nakil vasıtalarına yüzde elli 
zammolunacağı muharrer olup halbuki buradaki « demiryollarına muvazi » tabirinden maksat lâyi-
kile anlaşılamamakta olduğu gibi demiryolu olan yerlere muvazi olmamak suretile de seyrüsefer 
eden nakil vasıtaları mevcut olduğuna nazaran bu maddeden kastedilen mana daha vazıh ve şü
mullü bir surette ifade edilmiş olmak üzere Hükümetçe tarifeleri mutedil görülen ve nakliyatı 
normal olarak temin eden demiryollarının işledikleri yerler arasında seyrüsefer ettirilen makineli 
kara nakil vasıtalarının mezkûr zamma tâbi tutulması muvafık görülerek madde ona göre tadil 
edilmiş ve fakat bu gibi mahallerin tayininde âtryen bir ihtilâf çıkmamak üzere bu kabîl yerlerin 
Nafıa ve Maliye vekâletlerile müştereken tayini için maddeye ayrı bir hüküm konulmuştur. 

Madde 8 — Nakil vasıtaları vergisindeki.kesirlerin iblâğ edileceği haddi mutazammın olan bu mad
denin dairei şümulünden, altıncı maddenin (B) fıkrasındaki tramvay, tünel ve banliyö trenlerile li
man dahilinde çalışan yolcu vapurları yolcuları hariç tutulmuş ve bu yolculara mahsus vergi 
miktarı azimet için asgarî had olarak on para ve azimet ve avdet için de yirmi para kabul edilmiş 
olduğu gibi azimet ve avdet vergilerinin defaten ve abone bilet ve kartlarının nakliyat vergisinin de 
abone ücretile birlikte alınması tabiî bulunduğuna nazaran bu cihet dahi maddede başkaca 
zikredilmiştir. 

Madde 9,11,12 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 13 — Altıncı maddenin (B), (C), (D) fıkralarındaki nakil vasıtalarına tarhedilen 

vergi ihbarnameleri üzerine alâkadarlar tarafından vaki olacak itiraz yalnız maddî hatalara 
münhasır olduğu cihetle vuzuhu temin için cümleye « münhasıran » kelimesi ilâve edilmiştir. 
Maddî hatalardan maksat ise mevzubahs olan nakil vasıtalarının tonaj miktarı, makina kuvveti, 
oturma yeri gibi maddî şeylere taallûk etmek üzere vukua getirilen hatalardan ibaret olduğun
dan bu cihet bilâhare tereddüdü mucip olmamak üzere esbabı mucibe mazbatamızda tavzih edil
miştir . 

Madde 14, 15 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde Kî — Bu maddenin birinci fıkrasının sonunda bulunan (nakliye vergisi kendilerinden 

alınmağa devam olunur ) cümlesindeki kendilerinden kelimesi fazla görüldüğünden maddeden çıkarıl
mıştır. 

Madde 17 — Bilet ve nakil ücretleri üzerinden tahsil edilecek vergilerden yüzde beşinin bu 
vergiyi tahsil edecek şirket ve müesseselere aitolnıak üzere terki Hükümetin teklif ettiği işbu 
on yedinci maddede beyan olunmaktadır. Esasen Hükümet teşkilâtı dahilinde olan müessesat 
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bittabi bu hükme dahil olmayıp bunun haricindeki şirket ve müesseselere aidatı mczkıirenın 
verilmesi kastedilmekte ise de bu şirket ve müesseseler imtiyazının Hükümet namına amme hiz
metlerini ifa etmek üzere verilmiş olmasına ve bunların Hükümetçe vazedilen kanunların ken
dilerine tahmil ettikleri vezaifi ivazsız olarak ifa etmeleri lâzımgeleceğine nazaran bu kanun 
mucibince Hükümete izafeten tahsil edecekleri vergiden dolayı Hükümet müesseselerine kıyasen 
mezkûr şirket ve müesseselere de aidat verilmesine mahal «örülmemiş w binaenaleyh bu madde 
lâyihadan kül.liyen (çıkarılmıştır. 

Madde 17 — (Hükümetin 18 inci maddesi) tayyedilen mezkûr 17 inci maddede nakliye vergile
rini bilet ve nakil ücretleri üzerinden verecekleri zikredilen şirket ve müesseselerin burada sarahaten 
gösterilmesi iktiza ettiğinden madde ona göre tertip edilmiştir. 

Bu maddenin sonundaki şahsen kelimesi yerine maksat daha doğru bir surette ifade edilmiş olmak 
üzere (malen) kelimesi konulmuştur. 

Madde 18 — (Hükümetin 19 uncu maddesi) aynen kabul olunmuştur. 
Madde 19 —• (Hükümetin 20 inci maddesi) bu kanunun tahmil ettiği vezaifi ifa etnıiyen liman 

ve belediye müdür ve reislerinin sulh mahkemesi kararile ve hafif para cezasile tecziyeleri beyan 
edilmekte ise de sulh mahkemeleri her yerde teessüs etmemiş olduğundan « sulh mahkemesi » ye
rine yalnız « mahkeme » tabiri konulmakla iktifa olunmuştur. 

Madde 20 •— (Hükümetin 21 inci maddesi) vergi karnelerini vaktile almıyanlardan istifa edile
cek olan para cezasının mahkemeden verilecek hükme istinaden alınması tabii olmasına nazaran 
bu maddeye de « mahkeme kararile » kelimeleri ilâve edilmiştir. 

Madde 21 — Hükümetin 22 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 22 — Hükümetin 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 23 — Hükümetin 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 24 — (Hükümetin 25 inci maddesi) bu kanunun neşri tarihinden on beş gün sonra mute

ber olacağı yazılmış ise de malî senenin iptidasından itibar edilmesi mali muamelâtın selâmet ve in
tizamı noktasından daha muvafık görüldüğünden madde ona göre tadil olunmuştur. 

Madde 25 — (Hükümetin 26 inci maddesi) aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunıır. 

Mal. En. Reisi Na. M. M. M. M. 
Bayazıt Bayazıt 
İhsan İhsan 

Aza Aza 
Konya Mersin 
Refik Hamdi 

Kâ, 
İstanbul 
M. Ziya 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Aza 
Aydın 
Adnan 

Aza 
İsparta 

Turan 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18 -V -1932 

M. No. 122 
Esas No. 1/312 ? .-.•-•.--.*.* » * » - * * : -

Yüksek Reisliğe 

Nakliyat vergisi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 20-IV-1932 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile esbabı mııcibesinin takdim 
kılındığına dair Başvekâletin 23 - IV - 1932 tarih ve 6/963 numaralı tezkeresi 1 e merbutları ve 
Maliye encümeninin lâyiha üzerindeki tadilâtı ile esbabı mucibesi encümenimize havale buyurul-
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muş olduğundan Maliye vekili Beyefendile Varidat umum müdürü Bey hazır oldukları halde müta-
lea ve tetkik olundu. 

Nakliyat vergisi hakkında ihzar olunmuş bulunan bu lâyiha 10 nisan 1340 tarih ve 472 numaralı 
kanunun ihtiva eylediği hükümlerle beraber bu kanunun vergi mevzuu haricinde bıraktığı zatülha-
reke bilûmum vesait ile yapılan yolcu ve eşya nakliyatının ne suretle vergiye tâbi tutulacakları
na dair olan hükümleri ihtiva etmek üzere ihzar ve teklif edilmiştir. 

Lâyihanın tetkikında nakliyat vergisini zatülhareke vesaite teşmil eylemek hususunda ihtiva ey
lediği hükümlerle muhtelif idare ve şirketler tarafından bilet bcdelile birlikte tahsil edilmekte olan nak
liyat vergisinin bu idare ve şirketlerin zimmetlerinde kalmamasını teminen vazeylediği müey-
yedeler itibarile 472 numaralı kanunun arzeylediği noksanları tamamlamış olduğu anlaşılmıştır. 
Filhakika Hükümetin ve Maliye encümeninin esbabı mucibelerinde dahi işaret edildiği veçhile 
otomobil nakil vasıtaları son senelerde memleketin bu husustaki ihtiyaçlarına kâfi ve hatta bir 
çok yerlerde bu ihtiyaçların çok fevkine çıkacak derecede çoğalmıştır. Bunun neticesi olarak bu 
vasıtaları ekseriya kredi ile tedarik ederek bir geçim yolu bulmak emeline kapılan vatandaşları
mız kazanç- temin etmek şöyle dursun borçlandıkları parayı bile çıkarmamak tehlikesine düşmekte ve 
bu yüzden ayni zamanda ve gayrimüsmir bir şekilde millî servetimiz de israf edilmektedir. Bu nevi 
vesait bolluğunun ika eylediği zararlar yalnız bununla da kalmamaktadır: memleketimizin coğrafî 
ve iktisadî bünyesi itibarile inkişafı her suretle teşvika lâyik olan bir servet membaını teşkil eden 
nakliyat hayvanlarının dahi ihmale uğramasını intaç eden bu vesait, sahiplerinin hesaplı olmıyan 
rekabet temayülleri ve çalışma tarzları yüzünden şimendiferler varidatı için dahi . tehlikeli bir 
mahiyet almıştır. Bilhassa yeni hatlarımızın sarfedilen sermayenin faizini ve amortismanı temin değil 
hatta daimî bakım ve işletme masraflarını hile koruyabilmeleri için lâzımgelen zamanın henüz geç
memiş bulunduğu iptidaî faaliyet devresinde böyle hesapsız bir rekabete maruz kalmalarını ve binne-
tice verecekleri açıklar yüzünden Devlet bütçesine ayrıca bir yük tahmil eylemelerini tecviz eylemek 
müşküldür. 

Bu sebeplerden dolayı otomobil nakil vasıtalarının çoğalmasını her vesile ile tahdit etmenin faydalı 
olacağı mülâhazasındayız. 

Diğer taraftan muayyen tarifeli nakliyat vasıtalarında bilet ücretlerile beraber tahsil edilmekte 
olan nakliyat vergisinin miadında malsandıklarına teslim edilmiyerek bazı müesseselerin zimmetinde 
kaldığı görülmüştür. Halktan alınan bu verginin behemehal Hazineye girmesini temin etmek üzere 
kanunî müeyyedelere ihtiyaç vardır. 

Fakat nakliyat vergisi zatülhareke vesaite teşmil edilirken matraha, tatbikatta büyük müşkülâtı 
davet edecek ve bazı ahvalde zararlı olabilecek derecede vüsat verilmiş olduğu kanaati hâsıl ol
muştur. Bilhassa alelûmum deniz ve kara nakliyatına teşmil edilmesi ve Türkiye hudutları dahilinde 
icra edilen eşya nakliyatını (nakliye ücretinin %2 si veya %1 i miktarında vergi almak suretile) dahi 
verginin sirayet dairesine alması nimetine tekabül edemiyecek derecede külfetleri ve iktisadî faaliyeti 
haleldar, hayat pahalılığını da az çok tezyit edecektir. Bu cihetleri nazara alan encümenimiz 472 
numaralı kanunun hükümlerini ipka etmeği ve yukarıda arzeylediğimiz maksat ve hedeflere 
vusul için verginin yalnız zatülhareke vesaite teşmilile iktifa ederek evvelki kanuna zeylen ye
niden ihzar olunan lâyihayı Umumî Heyetin tasvibine arzeylemeği maslahatın icaplarına daha 
uygun telakkisini ekseriyetle kabul eylemiştir. ,' j " „'' • , , , . 

Hükümet tarafından teklif edilip Maliye encümenince tadil edilen lâyihadan alınıp yeniden 
ihzar olunan lâyihaya ithal edilen hükümlerde dahi bazı tadilât yapılmıştır. Bu cümleden ola
rak hususî otomobillerden beher beygir kuvveti takat başına alınması teklif edilen yüz kuruş 
lüks mahiyetinde olan bu vasıtalar için kâfi görülmiyerek iki yüz kuruşa ve taksiler için beher 
beygir kuvveti mukabilinde Hükmetçe teklif edilen yirmi beş ve Maliye encümeni tarafından 
teklif edilen on beş kuruş elli kuruşa çıkarılmış ve daha ziyade halk nakil vasıtası olan oto-
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İnişler için o turma yeri adedine »'öre teklif edilen senevi 15, 20, 25 ve MO liralık resimler de 12, 
15, 20 ve 25 liraya indiri lmiştir . 

Demiryollar ına muvazi yolların millî ve iktisadî mülâhazaları dahi nazara alınarak layiııi de
miryol lar ının iki taraf ında otuzar ki lometrel ik bir mıntaka dahil inde bulunmak şarti le İcra 
Vekilleri Heyet ine b ı rakmağı muvafık bulan encümenimiz bu suretle tayin olunacak yollarda işliyen 
za tü lhareke vesait için teklif olunan % 50 zammı bunlar ın ika eyledikleri ve edebilecekleri zarar
ları ber ta raf etmeğe kâfi görmemiş ve bunla rdan al ınacak verginin, aslına iki mislinin zammile 
tahsilini kabul eylemiştir. 

B u n d a n başka metinlerin mukayesesinden anlaşı lacak ibareye ve müddet lere ait olup esası 
bir mahiyet arzetmiyen bazı tadi lâ t icra edilmiştir. 

Yüksek makamınıza hi taben yazılıp nakl iya t vergisi kanun lâyihasının müzakeresi esnasın
da nazar ı i t ibare a l ınmak üzere Arzuhal encümeni ta raf ından encümenimize tevdi olunan İstan
bul Şoförler cemiyetinin arzuhal i da okundu. Bu arzuhalda zatülhareke vesaitin makina taka
t inin nakl iyat vergisine ma t r ah itt ihaz edilmesi, bu vesaitin çalışma kabil iyet ve imkânlar ını 
ihata edemiyeeeği için âdi lâne olamıyacağından otomobil, otobüs ve kamyonlara makina lar in in 
takatlerine ve oturma yerlerinin adedine göre vergi tarhetmektense bunlardan her birini çalıştık
ları nisbette müteessir etmek üzere benzin üzerinden alınan gümrük resmine zam icrasının daha 
muvafık olacağından bahsile bu esasın kabulü istirham edilmektedir. 

Bu mütalea tatbikat itibarile daha kolaydır. Ancak gümrük tarifelerinin tadiline taallûk eden bu 
talebi nazarı dikkate alabilmek için encümenimizde tarife tadilâtına dair bir teklif mevcut olma
dığından ve tarifelerde yapılabilecek tadilât, günün bu vadideki iktisadî ve malî ihtiyaçları dolayı-
sile çok geniş bir mahiyet, arzedeceğine nazaran esaslı tetkikata ve uzun zamana mütevakkif ve tica
ret muahedeleri dolayısile de neşir ve ilânından ancak dokuz ay sonra tatbik sahasına geçebilmek 
kaydına tâbidir. Diğer taraf tan vergiye matrah olmak üzere makinaların takatinden ve oturma yeri 
adedinden başka bir esası da mevcut olmadığına ve oturma yeri beşten fazla olan vesait ol obüs 
mefhumuna ithal edilerek bir adedine göre hafif vergiye tâbi tu tulmuş olduğundan arzuhal sahip
lerinin diğer taleplerini tervice imkân bulunamamış ve arzuhal mazbatamıza rapteıı Yüksek maka
mınıza takdim kılınmıştır. 

Bu tadilât dairesinde yeniden hazırlanmış olan lâvihavi l 'mumi hevetiıı tasvibine arzeyleriz. 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLt 

Nakliyat vergisi kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nakliyat vergisi kanun lâyihası 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Türkiyede umumî yollarla su
larda ve havada seyrüsefer ettirilen zatülhareke nak
liye vesaiti, bu kanunun hükümleri dairesinde 
nakliyat vergisine tâbidir. 

Bu kanunda yazılı zatülhareke nakliye vasıtasın
dan maksat, buhar, elektirik, petrol, benzin ve { 
müştakkatı, gaz, tazyik edilmiş hava gibi kuvvetler 
yardı mile hareket eden makineli kara ve su ve ha
va nakliye vasıtalarıdır. Bu nevi zatülhareke va
sıtalar, kanunun maddelerinde (nakliye vasıtaları) 
kelim elerile ifade edilmiştir. 

İstisnalar 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı nakliye vasıtala
rı, nakliyat vergisinden müstesnadır: 

A) Makina kuvveti üç beygir veya üç beygirden 
daha az veya hacmi istiabı iki tonilâto veya iki toni
lâtodan daha az olan nakliye vasıtaları, 

B) inşaat, tesisat ve fennî ameliyat için lâzım-
gelen makina, alât ve edevat ile mücehhez ve on
ları lahrik eden nakliye vasıtaları, 

0) Orduya ait bilûmum kara, deniz ve hava va-
sıtalarile, Devlet, vilâyet, belediye ve nahiyelerin 
ve mülhak bütçeli idarelerin makam ve hizmet vası
taları, 

D) Hastane, sıhhiye, itfaiye, otomobil ve kam
yonla rile menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin 
kazanç temini maksadı olmaksızın kendi hizmetle
rinde kullandıkları vasıtalar, 

E) Köylerde ziraî istihsalâtta ve zürram kendi 
mahsulâtının köylerden şehir ve kasabalara naklin
de kullanılan nakliye vasıtaları, 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Türkiyede, karada, suda ve ha
vada seyrüsefer ettirilen makinalı nakil vasıtalarilu 
hayvanlı tramvaylar bu kanun hükümleri daire
sinde nakliyat vergisine tâbidir. 

Bu nevi vasıtalar, kanunun maddelerinde «na
kil vasıtaları » tabiri!e ifade edilmiştir. 

Türkiyeden ecnebi memleketlere ihraç edilen 
mevaddm nakil ücretleri bu vergi mevzuu haricin
dedir. 

İstisnalar 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı nakil vasıtaları, 
nakliyat vergisinden müstesnadır: 

A) Kara ve hava nakil vasıtalarında makina 
kuvveti üç beygir veya daha az ve sulardaki na
kil vasıtalarında istiabı hacmi iki tonilâto veya 
daha az olanlar, 

B) inşaat ve tesisatta ve fennî ameliyatta kul
lanılan alât ve edevat ve makina ile mücehhez ve 
onları tahrik eden nakil vasıtaları, 

C) Orduya ait bilûmum kara, deniz ve hava 
vasıtalarile, Devlet, vilâyet belediye ve nahiyelerin 
ve mülhak bütçeli idarelerin makam ve hizmet va
sıtaları, 

D) Hastane, sıhhiye, itfaiye, otomobil ve kam-
yonlarile menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin 
kazanç temini maksadı olmaksızın kendi hizmet
lerinde kullandıkları vasıtalar, 

E) Ziraî istihsalâtta kullanılan makinalı vasıta
larla zürram mahsulâtını nakilde kullandıkları 
kendi nakil vasıtaları, 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLÎ 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat 
eden yolculardan alınacak nakliyat resmi 
hakkında 10 nisan 1340 tarik ve 472 numa

ralı kanuna mikeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Karada seyrüsefer eden maki
nalı nakliye vasıtalarından: 

A) Her 'nevi hususî binek otomobilleri, 
B) Taksiler, 
0) Taksiye tâbi olmıyan umumî binek otomo

billeri, 
D) Otobüs, otokar ve emsali umumî arabalar, 
E) Resmî dairelere ve onlara merbut müessese

lere ait olup resmî hizmetlerde kullanılanlar hariç 
olmak üzere, 

Kamyon, kamyonet ve emsali, 
Dahilî nakliyat resmine tâbidir. 
Gümrük tarife kanununun 5 inci maddesinin 

14 üncü fıkrasına zeyledilen 1605 numaralı kanun 
mucibince Türkiye Turing kulübünün triptiki ile 
hudutlardan Türkiyeye girecek makinalı kara nak
liye vasıtaları, nakliyat resmine tâbi tutulmaz. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı nakliye 
vasıtalarının resim miktarları şöyledir: 

A) Her nevi hususî binek otomobillerinde be
her beygir kuvveti için senevî iki lira, 

B) Gerek taksi ile gerek taksiye tâbi olmaksı
zın çalışan otomobillerden beher beygir kuvveti 
için senevî yarım lira, 

C) Otobüs, otokar ve emsali makinalı umumî 
arabalarda nakliyat resmi, yolcu oturma yerlerinin 
adedine göre aşağıdaki miktarlar üzerinden hesap 
edilir. 

Bu nevi nakliye vasıtalarında oturma yeri ade
di : 

Altıdan sekize kadar olanlardan senevî 12 lira, 
Dokuzdan on ikiye kadar olanlardan senevî 15 

lira, 
On üçten on sekize kadar olanlardan senevî 20 

lira, 
On dokuz ve daha yukarı olanlardan senevî 25 

lira, 
Oturma yeri adedi, altıyı geçmiyen bu nevi ara

balar otomobil addile motörlerinin beygir kuvveti 
üzerinden resme tâbi tutulur. 

D) Münhasıran yolcu veya hem yolcu hem eşya 
taşıyan kamyonetlerin beher beygirlik motor taka
ti için senevî kırk kuruş, 
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Mükellef ve teklif mahalli 

MADDE 3 — Nakliyat vergisini: 
A) Devlet, vilâyet, belediye ve Devlet müesse-

selerile şirketler tarafından muayyen tarifeye te-
bean işletilen nakliye vasıtalarında yolcular ve eş
ya sahipleri veya anlar namına eşyayı tahmil eden 
şahıslar, 

B) Hakikî şahıslara ait nakliye vasıtalarında 
bu vesaitin sahipleri, sahibi ecnebi memlekette olan 
veya bu kanunun hükümleri dairesinde alâkadar 
mercie müracaatta bulunmıyan vaziyetlerde bu ve
saiti işleten şahıs veya şahıslar, 

C) Hükmî şahıslara ait olup, anların hizmet
lerinde kullanılan nakliye vasıtalarında, kanunen 
bu nevi hükmî şahısları temsil eden şahıs veya 
şahıslar, 

Tediye ile mükelleftirler. 

MADDE 4 —• Nakliyat vergisi, kara ve hava 
nakliye vasıtalarında bunların kayitli olduğu bele
diyelerin, su nakliye vasıtalarında bunların tescil 
edildikleri liman idarelerinin, bulunduğu mahal 
varidat idaresince tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Devlet, vilâyet, belediye ve Devlet müessesele
rde şirketler tarafından idare edilen nakilyat mü
esseselerine ait nakliyat vergisi, Maliye vekâletinden 
bidayeten müsaade istihsal edilmek şartile, bu mü
esseselerin merkezi idarelerinin bulunduğu mahal, 
varidat idaresince tahakkuk ettirilir. 

Verginin matrahı 

MADDE 5 — Nakliyat verginsinin matrahı: 
A) Devlet, vilâyet, belediye ve Devlet mües

seselerde şirketler ve fertler tarafından muayyen 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Nakliyat vergisi, kara, hava, ne
hir ve göllerdeki nakil vasıtalarında bunların ka
yitli olduğu belediyelerin ve deniz nakil 
vasıtalarında da bunların tescil edildikleri liman 
idarelerinin bulunduğu mahal varidat idaresince 
tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Devlet, vilâyet, belediye ve Devlet müessesele
rde şirketler tarafından idare edilen ve muamelâtı 
muhtlif tahakkuk idarelerine taallûk eden nakliyat 
m&'esseseleriııe ait nakliyat vergisi, Maliye vekâ
letinin muvafakati alınmak şartile, bu müessese
ler merkezi idarelerinin bulunduğu mahal varidat 
idaresince tahakkuk ettirilir. 

MADDE 5 Aynen 
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Ğ) Kamyon ile münhasıran yük taşımakta kul-1 

lamlan kamyonet ve emsali makinalı yük arabala
rından beher beygir kuvveti için senevi on kuruş. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince resme 
tâbi tutulan nakliye vasıtalarından, demiryolları
nın iki tarafında otuzar kilometrelik mmtakalar 
dahilinde bulunmak şartile îcra Vekilleri Heyetin
ce tayin olunacak yollarda seyrüsefer eden maki
nalı nakliye vasıtalarından nevilerine göre ikinci 
maddede yazılı resim miktarları aslına iki mislinin 
zammile tahsil olunur. 

Birinci fıkrada yazıldığı veçhile tayin olunacak 
yollarda seyrüsefer eden makinalı nakliye vasıta
larında yeşil renkte bir plâka kullanılması mecbu
ridir. 

MADDE 4 — Bu kanun mucibince nakliyat 
resmine tâbi tutulan nakliye vasıtaları sahipleri ve
ya bu vasıtaları işletenler, nakliye vasıtalarının 
beheri için, bunları kullanmağa başlamazdan ev
vel bir (resim karnesi) alırlar. Resim karnesi al
mak için bu vasıtaların kaydedildiği belediye daire
sinin merbut bulunduğu varidat idaresine beyanna
me verilmek mecburidir. Bu beyannamede, nak : 

liye vasıtalarının nevine göre, aranılan malûmat1 

tan sahibinin ismi veya nakliye vasıtasını kullana
cak şahsın ismi, adresi, nakliye vasıtasının nevi, 
motorun beygir kuvveti cinsinden takati, hangi 
belediye veya vilâyet idarei hususiyesinde kayitli 
bulunduğu, yolcu oturma yeri adedi ve 3 üncü 
madde mucibince tayin edilecek yollarda veya bun
ların haricinde çalıştırılacağı yazılır. Resim kar
nesinin müddeti, alındığı tarihten itibaren bir se
nedir. Devir ve terk hallerinde altıncı madde mu
cibince muamele olunur. Resim karnelerinin her 
talep vukuunda alâkadar vergi memuruna veya po
lis memuruna ibrazı mecburidir. Resim karneleri 
Maliye vekâletince tabedilerek meccanen verilir. ' 

MADDE 5 — Nakliye vasıtalarına bu kanun 
mucibince tahakkuk ettirilecek nakliyat resmi, ma
lî senenin hululünden on beş gün evvel, ihbarname \ 
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tarifeye ve muntazam seyrüsefere tebaan işletilen 
tren, tramvay, tünel, otobüs, tayyare gibi kara ve 
hava nakliye vasıtalarında, bilet veya nakliye ücre
tidir. 

B) Deniz, nehir ve göl nakliye vasıtalarında: 
1 - Muayyen tarifeye ve muntazam seyrüsefere 

tebean işleyen ve bilet istimal edilen nakliye vası
talarında bilet veya nakliye ücretidir . 

2 - Muayyen tarifeye istinat etmeksizin sey
rüsefer eden nakliye vasıtalarında bunların müsec-
cel tonilâtosudur. 

C) Bu maddenin (A) fıkrası haricinde kalıp 
lüzum ve ihtiyaca göre işletilen kara nakliye vası
talarında; 

1 - Umumî arabalarda ( Otobüs, Omnibüs, sey
yah otobüsleri gibi ) yolcu oturacak mahallin ade
didir. 

2 - Otomobil, taksi, motosiklet, kanuotomo-
bil, motorbot ve emsali ile karada eşya nakleyle-
yen nakliye vasıtalarında kayitli beygir kuvve
tidir. 

Verginin miktarı 
MADDE 6 —• Nakliyat vergisi aşağıda yazılı 

miktarlar üzerinden alnın-. 
A) Beşinci maddenin (A) fıkrasile ayni mad

denin (B) fıkrasının (l) numara altında gösteri
len kısmında yazılı nakliye vasıtalarında yolcu bi
let ücretinin lüks mevkilerde yüzde yirmisi, birinci 
mevkilerde yüzde on beşi, ikinci mevkilerde yüzde 
onu, üçüncü veya daha aşağı mevkilerde yüzde 
beşidir. 

Yataklı vagonlarda, yatak ücreti bilet bedeline 
dahildir. Deniz nakliye vasıtalarında yemek ücre
ti, bilet bedeline ithal edilmez. Yataklı vagon bi
rinci mevki, güverte üçüncü mevki addedilir. 

Türkiyeden ecnebi memlekttlere gidecek yol
culara ait biletlerde yukariki hükümler dairesin
de vergiye tâbi tutulur. 

Bu fıkraya dahi nakliye vasıtalarile Türkiye 
hudutları dahilinde icra edilen eşya nakliyatında 
vergi miktarı nakliye ücretinin yüzde ikisidir. 

B) Beşinci maddenin (B) fıkrasnın (2) numa
ra altında gösterilen kısmında yazılı nakliye va
sıtalarında vergi miktarı senevi, on tonilâtoya ka
dar maktuan on lira, on tonilâtodan fazlası için, 
on tonilâto için maktu olan miktara ilâveten beher 
fazla tonilâto üzerinden yirmi beş kuruş alınır. 

O) Beşinci maddenin (O) fıkrasının (1) numa
ra altında gösterilen kısma dahil kara nakliyi' ve-

Verginin miktarı 

MADDE 6 -— Nakliyat vergisi aşağıda yazılı 
miktarlar üzerinden alınır: 

A) Beşinci maddenin (A) fıkrasile ayni mad
denin (B) fıkrasının 1 numara altında gösterilen 
kısmında yazılı nakil vasıtalarında, bu maddenin 
(B) fıkrasında yazılı olanlar hariç olarak, yolcu 
bilet ücretinin lüks mevkilerde yüzde yirmisi, 
birinci mevkilerde yüzde onu, ikinci mevkilerde 
yüzde yedi buçuğu, üçüncü veya daha aşağı mev
kilerde yüzde beşidir. Yataklı vagonlarda yatak 
ücreti bilet bedeline ilâve olunur. Deniz nakil va
sıtalarında yemek ücreti bilet bedeline ilâve edil
mez. Yataklı vagon birinci mevki, güverte üçün
cü mevki addedilir. 

Türkiyeden ecnebi memleketlere gidecek yolcu
lara ait biletler de, yukarıdaki hükümler daire
sinde vergiye tâbi tutulur. Bu fıkraya dahil eşya, 
nakil vasıtalarında Türkiye hudutları dahilinde 
icra edilen eşya nakliyatında vergi miktarı, bilet 
ücretinin yüzde biridir. 

B) Tramvay, tünel ve banliyö trenlerile liman 
dahilinde çalışan yolcu vapurlarında seyahat eden 
yolcular için vergi miktarı birinci mevkide yüzde 
beş, ikinci ve üçüncü mevkilerde yüzde iki buçuk
tur. 

C) Beşinci maddenin (B) fıkrasının 2 numara. 
altında gösterilen kısmında yazılı nakil vasıtala-



ile alâkadarlara tebliğ olunur. Mükellefin, ihbar
namenin tebliği tarihinden itibaren on beş gün 
zarfında itiraz hakkı vardır. 

İtiraz vukuunda, itiraz evrakı mahallî kazanç, 
itiraz komisyonuna sev kol un ur. Bu komisyonlar 
itiraz evrakını vürudu tarihinden itibaren yirmi 
gün zarfında tetkik ve kati karara bağlar. 

Ttiraz edilmemesi ile veya itiraz edilipte, kazanç, 
itiraz komisyonu kararile katiyet kesbeden resimler, 
temmuz ve kânunuevvel aylarının birinci haftala
rında olmak üzere iki müsavi taksitte tahsil olu
nur. Tahsilat miktarları ve tahsil tarihleri resim 
karnelerinde kavdedilir. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince nakliyat 
resmine tâbi nakliye vasıtaları satılır veya ahara 
devredilirse, sahipleri veya işletenler satış veya de
vir tarihinden -itibaren on gün zarfında keyfiyeti 
alâkadar varidat idaresine haber vermeğe ve resim 
karnelerine satış veya devri kayit ettirmeğe ve ye
ni sahibinin isim ve adresini bildirmeğe mecbur
durlar. Bu vesaite ait olup henüz tediye edilme
miş taksit mevcut ise, yeni sahip bu ciheti deruhde 
eder ve alacağı resim karnesine kaydettirirse, dev
redene ait resim, devir alandan tahsil olunur, 



saitinde vergi, bu vesaitte mevcut yolcu oturma 
yerlerinin adedine göre aşağıdaki miktarlar üze
rinden hesap edilir. 

4 ve daha aşağı oturma yeri olan vasıtalardan 
senevî on iki lira, 

8 veya daha aşağı oturma yeri olan vasıtalardan 
senevî on beş lira, 

12 veya daha aşağı oturma yeri olan vasıtalar
dan senevî yimri lira, 

18 veya daha aşağı aturma yeri olan vasıtalar
dan senevî yirmi beş lira, 

18 den fazla oturma yeri olan vasıtalardan 
senevî otuz lira, 

D) Beşinci maddenin (O) fıkrasının (2) numa
ra altında gösterilen kısma dahil naıkliye vasıta
larından : 

Tarifeleri resmî bir merciden tayin kılınmış 
olan nakliye vasıtalarından (taksiler gibi) beher 
beygir kuvveti için senevî yirmi beş kuruş, 

Nakliye ücretleri serbest olan vesaitte beher 
beygir kuvveti için senevî elli kuruş, 

Hususî otomobil, kano otomobil ve emsalinde 
beher beygir kuvveti için senevî yüz kuruş, 

Bu fıkraya dahil eşya nakliye vasıtalarında 
(kamyon, kamyonet gibi) beher beygir kuvveti 
için senevî on kuruş, 

MADDE 7 — Altıncı maddede yazılı nakliye 
vasıtalarından demiryollarına muvazi yollarda 
muntazam seyrüsefer eden yolcu ve eşya nakliye 
vasıtalarının vergilerine, yüzde elli zammolunur, 

rında vergi miktarı senevî on tonilâtoya kadar 
maktuan on lira, on tonilâtodan fazlası için, on 
tonilâto için maktu olan miktara ilâveten beher 
fazla tonilâto üzerinden yirmi beş kuruş alınır. 

D) Beşinci maddenin (O.) fıkrasının 1 numara 
altında gösterilen kısma dahil kara nakil vasıta
larında vergi bu vesaitte mevcut yolcu oturma 
yerlerinin adedine göre aşağıdaki miktarlar üze
rinden hesap edilir: 

4 ve daha aşağı oturma yeri olan vasıtalardan 
senevî 12 lira, 

8 veya daha aşağı oturma yeri olan vasıtalar
dan senevî 15 lira, 

12 veya daha aşağı oturma yeri olan vasıta
lardan senevî 20 lira, 

18 veya daha aşağı oturma yeri olan vasıta
lardan senevî 25 lira, 

18 den fazla oturma yeri olan vasıtalardan 
senevî otuz lira, 

E) Beşinci maddenin (C) fıkrasının 2 numara 
altında gösterilen kısma dahil nakil vasıtala
rından: 

Tarifeleri resmî bir merciden tayin kılınmış 
olan nakil vasıtalarından ( taksiler gibi ) beher 
beygir kuvveti için senevî 15 kuruş, 

Nakil ücretleri serbest olan vesaitte beher 
beygir kuvveti için senevî 50 kuruş, 

Hususî otomobil, kano otomobil ve emsalinde 
beher beygir kuvveti için senevî 100 kuruş, 

Bu fıkraya dahil eşya nakil vasıtalarında 
( kamyon, kamyonet gibi ) beher beygir kuvveti 
için senevî 10 kuruş, 

MADDE 7 — Altıncı maddede yazılı nakil va
sıtalarından Hükümetçe tarifeleri mutedil görülen 
ve nakliyatı normal olarak temin eden demiryol
larının işledikleri yerler arasında işliyen kara 
nakil vasıtalarının vergilerine yüde elli zammo
lunur. 



MADDE 7 — Bu kanun mucibince resme tâbi 
nakliye vasıtalarından: 

A) Makinasının beygir kuvveti üzerinden resme 
tâbi tutulanlarda makina takatinin artmasını veya 
eksilmesini mucip olacak şekilde makina ve araba
larda tebeddül olursa, 

B) Oturma yeri adedine göre resme tâbi tutu
lanlarda, oturma yeri adedi artırılır veya eksilti-
lirse, 

C) Üçüncü madde mucibince tayin olunacak 
yollarda çalışmakta iken bu yollar hareinde çalış
mak istenir veya umumî yollarda çalışmakta iken 
üçüncü madde mucibince tayin olunacak yollarda 
çalışmak arzu edilirse, 

Bu vaziyetlerde, alâkadar varidat idarelerine iki 
ay zarfında beyanname verilmek mecburidir. Bu 
takdirde beyannamelerin verildiği tarihi takip 
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MADDE 8 — Muayyen tarifeli vesaiti nakliye
de tren, tramvay, tünel ve otobüslerde ve liman 
dahilinde çalışan yolcu vapurlarında vergi mikta
rı yirmi paradan noksan olmaz. 

Yirmi paradan sonra gelen kesirler, on para
dan noksan olursa on paraya iblâğ olunur. Bunla
rın haricinde kalan nakliye vasıtalarının vergile
rinde hâsıl olan kesirli neticeler, kuruşa iblâğ 
olunur. 

Mükelleflerin riayete mecbur olduğu hususat 

MADDE 9 — Beşinci maddenin (B) fıkrasının 
(2) numara altında gösterilen nakliye vasıtalarile 
(C) fıkrasında yazılı nakliye vasıtaları esbabı, 
sahibi oldukları nakliye vasıtalarının beheri için 
bunları istimale başlamazdan evvel, bir ( vergi 
karnesi ) alırlar. Vergi karnesi almak için alâka
darın, bir arzuhalle varidat idaresine müracaatı 
lâzımgelir. Bu arzuhalde verginin tarhı için nak
liye vasıtasının nevine göre aranılması lâzımgelen 
malûmattan sahibinin ismi, adresi, nakliye vasıta
sının nevi, motor kuvveti (veya tonilâto miktarı) 
hangi belediye veya liman idaresinde kayitli bu
lunduğu, yolcu oturma adedi ve hangi sahada ça
lıştırılacağı yazılır. 

Vergi karnesinin müddeti, alındığı tarihten iti
baren bir senedir ve her talep vukuunda alâkadar 
vergi memuruna ve polis memurlarına ibraz edilme
si mecburidir. Vergi karneleri Maliye vekâletince 
tabedilerek maliyet fiatile alâkadarlara verilir. 

Vergiden muaf olan nakliye vasıtalarından şir
ketlerle eşhasa ait olanlar için, bu kanunda yazılı 
müddetler zarfında usulen varidat idaresine müra
caat edilerek (meccani seyrisefer karnesi) alınması 
mecburidir. 

MADDE cS — Altıncı maddenin (B) fıkrasın
da yazılanlar hariç olarak nakliyat vergisinin hesa
bında yirmi paradan noksan kesirler yirmi paraya, 
yirmi para ve yirmi paradan fazla olan kesirler de. 
bir kuruşa iblâğ olunur. 

Altıncı maddenin (B) fıkrasında yazılı vesaitte 
seyahat eden yolcuların vergisi yalnız azimet bilet
lerinde 10 para, azimet ve avdet biletlerinde 20 pa
radan noksan olamaz. Bu itibarla 10 ve 20 paradan 
noksan olan kesirler bu miktarlara, ve bu miktar
ları tecavüz eden ve 10 paradan aşağı bulunan ke
sirler de daima 10 paraya iblâğ olunur. 

Yolcu biletleri azimet ve avdete şamil olduğu 
takdirde nakliyat vergisi defaten istifa olunacağı 
gibi, bir, üç, altı, on iki aylık abone bilet ve kart
larının nakliyat vergisi de abone ücretlerde birlik
te alınır. 

MADDE 1) — Aynen 
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eden taksit miktarı, tebeddülün icabına göre tezyit 
veya tenkis edilir. 

Malî sene içinde yeniden işe başlıyanların, dör
düncü madde mucibince verecekleri beyannamelerin 
tarihinden sonra «elen taksiti tam olarak vermeleri 
icap eder. 

MADDE 8 — 10 nisan 1340 tarih ve 472 numa
ralı kanunun birinci maddesinde yazdı müessese ve 
kumpanyalar taraflımdan bir ay zarfında tahsil 
olunan nakliyat resmi, o ay nihayetinden itibaren 
kırk besici günü akşamına kadar bir bordro ile alâ
kadar malsandığma teslim olunur. Teslimat bordro
ları, her mevki için alınan bilet ücretlerini ve nakli
ye resimlerini yekûnen irae eder. Maliye 'vekâletin
den bidayeten müsaade alınmak şartile, bu teslima
tın bir merkezden icrası caizdir. 

İşbu müessese ve kumpanyalar tarafından tahsil 
olunan nakliyat resmi, müddeti zarfında malsandı
ğına teslim edilmediği takdirde, resim miktarı yüz
de on zammile tahsil olunur. 

Nakliyat resminin müddeti zarfında malsandığı
na teslim edilmemesinden, müessese ve kumpanyala
rın müdür ve muhasebecileri de mesul ve zam in
dirler. 

MADDE 0 — Resim karnesi almaksızın, bu ka
nun mucibince resme tâbi nakliye vasıtalarını işle
tenlerden veya resim ziyamı mucip olacak hilafı ha
kikat beyanname verenlerden elli liradan aşağı ol
mamak üzere mahkeme kararile para cezası alınır. 

Resim karneleri münderieatı hilâfına olarak 
üçüncü madde mucibince tayin olunacak yollarda 
seyrüsefer edenlerden, bu yollarda çalışanlara mah
sus resim, iki kat olarak tahakkuk ettirilir. Evvelce 
kendilerinin vermiş olduğu resim mevcut ise, bu 
miktarın tenzilinden sonra bakiyesi tahsil olunur. 

Nakliye vasıtalarının makina takatlerinde veya 
oturma yerleri adedinde ve seyrüsefer edeceği yol
larda resmin artmasını müstelzim tebeddüller için 
müddeti zarfında beyanname vermiyenlerden te
beddül dolayısile alınması lâzımgelcn resim farkı, 
yüzde elli zammile tahsil olunur. Nakliye vasıtaları 
bu kanun mucibince alınancak resim için zaman ve* 
teminat hükmündedir. 



- 2 0 -
MADDE 10 — Bu kanun mucibince vergiye tâbi MADDE 10 — Aynen 

tutulan nakliye vasıtaları satışile iştigal eyliyen ta
cirler, nakliye vasıtalarını bir yerden diğer bir ye
re yürüterek nakletmek isterlerse, bulundukları 
mahallin varidat tahakkuk idaresine müracaatla 
(meccani vergi karnesi) alırlar. Bu karnenin müd
deti, nakliye vasıtasının nakli için atlep edilen müd
dete münhasır olup karne içerisine meriyet müd
detinin mebdei ve müntehası yazılır. 

MADDE 11 — Gümrük tarife kanununun be- MADDE 11 — Aynen 
şinci maddesinin 14 üncü fıkrasına zeyledilen 1605 
numaralı kanım mucibince Türkiye turing kulübü
nün triptiki ile hudutlardan Türkiyeye girecek 
nakliye vasıtaları için sahipleri, hudut gümrüğüne 
müracaatla (meccani vergi karnesi) alırlar. Bu ne
vi vergi karnelerinin müddeti, nakliye vasıtasının 
Türkiyede kalacağı müddet kadar olup karne üzeri
ne hudut gümrük memuru tarafından işaret edilir. 

Verginin tahakkuk ve tahsili 

MADDE 12 — Altıncı maddenin (A) fıkrasın- MADDE 12 — Aynen 
da yazılı vergiler müessese ve şirketler tarafından 
bilet veya nakliye ücretine ilâveten ve bilet ve nak
liye ücretlerile birlikte tahsil olunur. Bot suretle 
bir ay zarfında tahsil edilen mebaliğ, iki nüsha 
bordro ile ertesi ayın nihayet yirminci günü akşa
mına kadar alâkadar varidat idaresine teslim olu
nur. işbu bordrolar her mevki için alınan bilet ve 
nakliye ücretlerini ve tahsil olunan vergi mikta
rını yekûnen irae edecektir. Bu suretle tanzim 
olunacak bordrolardan bir nüshası varidat idaresin
ce saklanacak ve ikinci nüshası görüldüğü işaret 
edilerek alâkadarlara iade olunacaktır. 

Dördüncü madde mucibince nakliyat vergisini 
merkezi idarelerinin bulunduğu mahallin varidat 
idaresine teslim etmek vaziyetinde olan müessese ve 
şirketlere ait şubeler ve acentalıklar, bulundukları 
mahallin varidat tahakkuk idaresine nakliyat ver
gisinin merkezi idareleri tarafından verilmekte ol
duğunu her üç ayda bir tahriren ihbar etmek mec
buriyetindedirler. 



M ADÎ) E 10 — (Jerek 10 nisan 1340 tarih ve 
472 numaralı kanun ile ve gerek işbu kanun muci
bince tahakkuk edecek nakliyat resmi ve zam ceza
ları tahsili emval kanunu mucibince tahsil olunur. 

MADDE İ l — Bu kanun 1 haziran 1932* talihin
den muteberdir: 

MUVAKKAT MA DDK ~ Dördüncü madde 
mucibince resim karnesi almak üzere beyanname 
verme müddeti 1932 malî senesine münhasır olmak 
üzere, bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki 
aydır. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri H evet i memurdur. 
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MADDE 13 — Altıncı maddenin (B), (C), (D) 

fıkralarında yazdı nakliye vasıtalarının vergileri: 
Her sene malî senenin hululünden on beş gün ev

vel liman idareleri tarafından limana mensup nak
liye vasıtalarının müseceel tonilâtolarını ve bunla
rın sahiplerini ve adreslerini ve hangi sahalarda 
çalıştıklarını mübeyyin bir listesi tanzim olunarak 
mahallinin varidat idaresine teslim olunur. 

Her sene malî senenin hululünden on beş gün 
evvel belediye daireleri, belediyede kayitli ve ruh
satiyesi alınmış olan nakliye vasıtalarının sahiple
rini ve adreslerini, motor kuvvetlerini ve oturma 
yerleri adetlerini ve hangi sahalarda işlediklerini 
mübeyyin bir liste tanzim ederek mahallinin vari
dat idaresine tevdi eder. 

Varidat idareleri gerek liman gerek belediye 
idarelerinden aldıkları listeler üzerine nakliye vası
talarının vergilerini tarh ve ihbarname ile alâka
darlara tebliğ eder. Alâkadarlar tarafından ihbar
namelerin tebliği tarihinden itibaren on beş gün 
zarfında varidat, idaresi nezdinde itiraz olunabilir. 
İtirazlar maddî hataya taallûk eder. Bu suretle 
yapılan itirazlar aidiyetine göre liman idareleri 
ve belediye meclislerine sevkolunarak mezkûr merci
ler tarafından tetkik ve karara raptedilir. 

İtiraz edilmiyen veya itiraz üzerine karara ikti
ran eden tarhiyat kesbi katiyet eder. 

MADDE 14 — Liman ve belediye idareleri, 13 
üncü maddede yazılı senelik listelerden maada, ma
lî sene içinde yeniden kayit ve tescil edecekleri nak
liye vasıtaları ile bu vesaite ait devir ve tecdit mu
amelelerini de 13 üncü maddedeki izahatı ihtiva 
etmek şartile, kayit ve tescil tarihinden itibaren 
on beş gün zarfında mahallî varidat idaresine tah
riren bildirmek mecburiyetindedirler. 

MADDE 15 — 13 üncü madde mucibince ta
hakkuk edecek nakliyat vergileri haziran, teşrini
evvel ve şubat aylarının birinci haftalarında olmak 
üzere üç müsavi taksitte tahsil olunur. 

Tahsilat miktarları vergi] karneleri üzerine ka
yit ve tahsil tarihleri de işaret olunur. 

MADDE 16 — Onuncu madde mucibince ver
gi karneskalmak mecburiyetinde olan nakliye vasi- ( 

talan sahipleri bu vesaiti istimale nihayet verilirse, 
nihayet on beş gün zarfında alâkadar vergi idaresi
ne müracaatla keyfiyeti vergi karnesi üzerine kay
dettirdikleri takdirde mutahakkak vergileri müte
akip taksitten itibaren terkin olunur. Aksi tak-

MADDE 13 — Altıncı maddenin (B), (O), 
(D) fıkralarında yazılı nakil vasıtalarının vergileri: 

Her sene malî senenin hululünden on beş gün 
evvel: liman idareleri tarafından limana mensup 
nakil vasıtalarının müseceel tonilâtolarını ve bun
ların sahiplerini ve adreslerini ve hangi sahalarda 
çalıştıklarını mübeyyin bir listesi tanzim olunarak 
mahallinin varidat idresine teslim olunur. 

Her sene malî senenin hululünden on beş gün 
evvel belediye daireleri, belediyede kayitli ve ruh
satiyesi alınmış olan nakil vasıtalarının sahiplerini 
ve adreslerini, motor kuvvetlerini ve oturma yer
leri adetlerini ve hangi sahalarda işlediklerini mü
beyyin bir liste tanzim ederek mahallinin varidat 
idaresine tevdi eder. 

Varidat idareleri gerek liman gerek belediye 
idarelerinden aldıkları listeler üzerine nakil vasıta
larının vergilerini tarh ve ihbarname ile alâkadar
lara tebliğ eder. Alâkadarlar tarafından ihbarna
melerin tebliği tarihinden itibaren on beş gün zar
fında varidat idaresi nezdinde itiraz olunabilir. İti
raz hakkı münhasıran maddî hataya taallûk eder. 
Bu suretle yapılan itirazlar- aidiyetine göre liman 
idareleri ve belediye meclislerine sevkolunarak mez
kûr merciler tarafından tetkik ve karara raptedilir. 

İtiraz edilmiyen veya itiraz üzerine karara ik
tiran eden tarhiyat kesbi katiyet eder. 

MADDE 14 —Aynen 

MADDE 15 — Aynen 

MADDE 16 — Onuncu madde mucibince vergi 
karnesi almak mecburiyetinde olan nakil vasıtaları 
sahipleri bu vesaiti istimale nihayet verirlerse, ni
hayet on beş gün zarfında alâkadar vergi idaresine 
müracaatla keyfiyeti vergi karnesi üzerine kaydet
tirdikleri takdirde mütehakkak vergileri müteakip 
taksitten itibaren terkin olunur; aksi takdirde nak-
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dirde nakliyat vergisi kendilerinden alınmağa de
vam olunur. 

tşbu nakliye vasıtaları satılır veya ahara devre-
dilirse sahipleri satış veya devir tarihinden itiba
ren on gün zarfında alâkadar vergi idaresine keyfi
yeti haber vermeğe, vergi karnelerine satış veya 
devri kaydettirmeğe ve yeni sahibin isim ve adresi
ni bildirmeğe mecburdurlar. Bu vesaite ait olup, 
henüz tediye edilmemiş bulunan taksit mevcut ise, 
yeni sahip bu ciheti deruhte eder ve alacağı vergi 
karnesine kayıt.ve işaret ettirirse, devredene ait 
vergi devri alandan tahsil olunur. 

Malî sene iyin, mükellef sahip olduğu nakliye 
vasıtasını daha az vergiye tâbi tutulacak nakliye 
vasıtasile tebdil ederse, keza on gün zarfında alâ
kadar vergi idaresine müracaat ederek vergi karne
sinde keyfiyeti kaydettirdiği takdirde müteakip tak
sitten itibaren vergisi yeni nakliye vasıtası üze
rinden alınır. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 17 — Bu kanun mucibince nakliyat 
vergisinin bilet ve nakliye ücretleri üzerinden tah
sili lâzımgelen ahvalde, bu resmi tahsil etmekte olan 
şirket ve müesseselere tahsil ettikleri verginin yüz
de beşi Maliye vekâletinden tediye emri istihsaline 
lüzum kalmaksızın aidat olarak kendilerine terko-
lunur. 

MADDE 18 — 17 inci maddede yazılı şirket ve 
müesseseler tahsil ettikleri nakliyat vergilerini ka
nunî miadında varidat idarelerine teslim etmedik
leri takdirde vergi yüzde zam ile tahsil olunur. Şir
ket ve müesseselerce tahsil olunan nakliyat vergi
sinin malsandığına teslim edilmemesinden bunların 
müdür ve muhasebecileri de şahsan mesul ve za-
mindirler. 

MADDE 19 — Vergileri senelik olarak tahak
kuk ettirilen mükellefler tahsil müddetleri zarfında 
borçlarını tediye etmedikleri takdirde beher taksit 
yüzde on zam ile tahsil olunur. 

MADDE 20 — Bu kanunun kendilerine vazife 
tahmil ettiği liman ve belediye idareleri, miadında 
vazifelerini ifa etmedikleri takdirde bu idarelerin 
müdür ve reisleri sulh mahkemesi kararile yirmi beş 
liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezasile tec
ziye olunurlar. 

liyat vergisi alınmağa devam olunur. 
İşbu nakil vasıtaları satılır veya ahara devre-

dilirse sahipleri satış veya devir tarihinden itiba
ren on gün zarfında alâkadar vergi idaresine key
fiyeti haber vermeğe, vergi karnelerine satış veya 
devri kaydettirmeğe ve yeni sahibin isim ve adresini 
bildirmeğe mecburdurlar. Bu vesaite ait olup, he
nüz tediye edilmemiş bulunan taksit mevcut ise, 
yeni sahip bu ciheti deruhde eder ve alaeağı vergi 
karnesine kayit ve işaret ettirirse, devredene ait 
vergi devralandan tahsil olunur. 

Malî sene içinde, mükellef sahip olduğu nakil 
vasıtasını daha az vergiye tâbi tutulacak nakil va
sıtasile tebdil ederse, keza on gün zar
fında alâkadar vergi idaresine müracaat ederek 
vergi karnesinde keyfiyeti kaydettirdiği takdirde 
müteakip taksitten itibaren vergisi yeni nakil va
sıtası üzerinden alınır. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 17 — Nakliyat vergisini bilet ve nak
liye ücretleri üzerinden tahsil eden şirket 
ve müesseseler, bu vergileri kanunî mia
dında varidat idarelerine teslim etmedikleri 
takdirde vergi yüzde on zam ile tahsil olunur. Şir
ket ve müesseselerce tahsil olunan nakliyat ver
gisinin mal sandığına teslim edilmemesinden bun
ların müdür ve muhasebecileri de malen mesul ve 
zamindirler. 

MADDE 18 — Hükümetin 19 uncu maddesi ay
nen. 

MADDE 19 — Bu kanunun kendilerine vazife 
tahmil ettiği liman ve belediye idareleri, miadında 
vazifelerini ifa etmedikleri takdirde bu idarelerin 
müdür ve reisleri mahkeme kararile 25 liradan 
200 liraya kadar hafif para cezasile tecziye olunur
lar. 
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MADDE 21 — Bu kanunda yazdı vergi karne-1 MADDE 20 — Bu kanunda yazılı vergi karne

lerini kanunun tayin ettiği müddetlerde almaksızın lerini kanunun tayin ettiği müddetlerde almaksızın 
nakliye vasıtalarını işletenler elli liradan aşağı ol- nakil vasıtalarını işletenler 50 liradan aşağı olma-
mamak üzere hafif para cezasile tecziye edilirler. 

MADDE 22 — Bu kanun mucibince vergiye tâbi 
tutulan nakliye vasıtalarını işleten şirket ve mü
esseselerin hesaplarını alâkadar varidat tahakkuk 
ve tetkik memurları ve Maliye müfettişleri mahal
len tetkik etmek salâhiyetini haizdirler. 

MADDE 23 — Bu kanun mucibince tahakkuk 
ettirilecek nakliyat vergisi ve zamları tahsili em
val kanunu mucibince tahsil olunur. 

MADDE 24 — 10 nisan 1340 tarihli ve 472 nu
maralı nakliyat vergisi kanunu mülgadır. 

MADDE 25 — Bu kanun neşri tarihinden on beş 
gün sonra muteberdir. 

MADDE 26 — Bu kanunun icrasına Maliye ve
kili memurdur. 

20 - 4 - 1932 

Bş. V. 
İsmet 
Da, V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 

S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 

Ha. V. V 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ifilmi 

(i. I. 
Ali I 

V. 
'ana 

M. M. V. 

Zekâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
Ik. V. 

M. Şeref 
Zr. V. 
Muhlis 

inak üzere mahkeme kararile hafif para cezasile 
tecziye edilirler. 

MADDE 21 
aynen 

Hükümetin 22 inci maddesi 

MADDP] 22 — Hükümetin 23 üncü maddesi 
aynen 

MADDE 23 — Hükümetin 24 üncü maddesi 
aynen 

MADDE 24 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 25 — Hükümetin 26 inci maddesi 
aynen 



Sıra No 217 
Konya mebusu Kâzım Bey ve 2 arkadaşının belediye kanu
nunun NO uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının tefsiri hak

kında 4/28 numaralı takriri ve belediye kanunu muhtelit 
encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1580 numaralı belediye kanununun 110 unou maddesinin 6 IIOT fıkrasında (avarız ve hasılatı) 
belediyeler varidatı mey anında tadat edilmiştir. 

Avarız ve hasılatı tabiri eski ve yeni belediye kanunları ile belediyeler uhdesine tahmil edilmiş 
olan hidemat karşılığı olarak tesis ve tahsis kılınmış menkul ve gayrimenkul emvale şamil olmasına 
ve bu da vazii kanunun madde metnindeki katî ifadesi ve mezkûr maddenin Heyeti umumiyece 
müzakeresi esnasında encümen mazbata muharririnin sarih izahatile sabit bulunmasına göre öteden-
beri tapu sicillinde bu suretle mukayyet ve yahut bir mahalle ahalisine izafeten bir veya bir kaç 
şahıs namına müseccel ve yahut mahallât tarafından senetsiz tasarruf edilegelmekte olan emvale şamil 
olduğu şüphesiz ise de fıkra metninin gayrivazih olduğu mülâhazasile bu avarız ve hasılatının be
lediyeler namına tescil ve devrinde alâkadar devairce tereddüt gösterilmektedir. Tatbikat sahasın
daki bu tereddüt yüzünden belediyelerimiz avarız ve hasılatına kanunun neşrinden bu güne kadar ta
mamen ve filen vaziyet edememiş ve kanun hükmü yerine getirilmemiş olduğundan avarızlar 
hâlâ eşhas elinde fuzulî ve gayrikanunî olarak kalmakta ve belediye hidematı da sekteye uğramak
tadır. Binaenaleyh ruhu kanuna göre ( avarız olarak mukayyet veya bu maksat için tahsis 
edilmiş ve fert veya cemaat namına müsccel veya gayrimüseccel emvali gayrimenkulenin kanunun 
neşrinden itibaren belediye namına intikal ve tescilinin hükmü kanun iktizasından bulunduğunun) 
tefsiren hallini talep ve istirham eyleriz. 

9 - V - 1932 
Kanya Konya Konya 
Kâzım Ş. Sırrı T. Fikret 

Belediye kanunu muhtelit encümeni mazbatası 

23 - VI - 1932 

Yüksek Reisliğe 

1580 numaralı belediye kanununun 110 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının .tefsirine dair Konya 
mebusu Kâzım, §. Sırrı, ve Tevfik Fikret Beylerin 9 - IV - 1932 tarihli takriri havale edildiği 
Dahiliye encümeninden, tefsirin belediye kanununu müzakere etmiş olan Muhtelit encümen tara
fından yapılması lâzımgeleceği kararını havi 24 - V - 1932 tarihli mazbatası üzerine Heyeti 
umumiyeye kararile Muhtelit encümene havale buyurulmakla teklif sahipleri huzur ile tetkik ve 
müzakere edildi. 

T. B. M. M. 
Belediye kanunu 

muhtelit encümeni 
Krar No. H 

Esas No. 4/28 
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Tefsirin istenilen fıkra belediye kanununun 110 uncu maddesinin 6: ncı bendindeki (avarız ve 

hasılatı) cümlesidir. 
Avarızlar bir mahalle veya bir köyün çeşme, kaldırım inşa ve tamiri gibi müşterek ihtiyaç 

ve menfaatlerini temin maksadile teberru ve tahsis edilmiş nukut veya menkul ve gayrimenkul 
envama şamil vakıflar olup bu suretle temin ve ifası düşünülen hizmetler, belediye kanunile be
lediyelerin uhdesine tahmil edilmiş olduğundan avarız ve hasılatının hizmeti deruhde eden beledi
yelere intikal etmesi tabiî ve zarurî bulunduğu ve 83J numaralı sular kanunu mucibince kâf'fei 
müessesat ve menabii varidatile belediyelere devredilen vakıflar haricinde kalan avarızlar hiç bir 
teşkilât ve müessesenin murakabesi altında bulunmadığından eşhas elinde indî ve keyfî bir su
rette ve maksadı tesis ve tahsisleri haricinde ve sırf şahsî ve münferit menafi karşılığı olarak 
sarfedilmekte ve iyi muhafaza olunmadıklarından mahvu harap olmakta bulunduğu için hizmeti 
deruhde eden belediyelere belediye kanununun 110 uncu maddesile devredildiği ve şu kadar ki 
sahih ve lâzım vakıflarda vakfın şeraitini tağyire salâhiyet tanınmadığı gibi kanunu medenide aile 
tesisleri ile münhasıran diyanî olan tesislerin tebdil ve teftişine müsaade etmiyerek ayrıca bir tatbikat 
kanunu neşredileceğini tasrih ettiğinden vakfı sahih mahiyetinde olan vakıfların vazıı kanunun 
maksadı haricinde olduğuna ve asıl maksadın gayelerine göre belediyeye taallûk eden ve kanu
nu medeni mucibince teşkilâtını ve gayesini tebdil mümkün ve gayeyi tehlikeye koyan ve-
zaif ve şeraiti ilga caiz bulunan tesislerden olan avarız vakıfları ile hasılatı bulunduğuna ve 
bunların hakikî veya hükmî bir şahsı veya bir cemaat namında tapuca avarız veya muvazaa su-
retile mülk olarak mukayyet olsun kayitsiz ve senetsiz tasarruf edilmekte bulunsun hepsinin 
belediyelere intikali arzusu bulunduğuna ^övo fıkranın bu yolda tefsirine ve Heyeti umumiyeniıı 
tasvibine arzına 20 - VI - 1932 tarihinde ekseriyetle karar verildi. 

Yüksek Reisliğe takdim kılınır. 

Muhtelit E. Reisi M. M. Aza Aza Aza 
Samsun Kayseri Manisa Urfa Tokat 
Etkeni AS\ Azmi Dr. Saim Refct B. Lûtfi 

Aza Aza Aza Aza 
İsparta Konya Çorum Çanakkale 

Mükerrem Naim Hazini Mustafa Şükrü 

1580 numaralı belediye kanununun 110 tıncu maddesinin 6 met bendinde yazılı ( avarız ve hası
latı) tabiri 

Vakfı sahih mahiyetinde olmayıp avarız namile veya muvazaaten mülk sureti! e hakikî ve hükmî 
şahıslar uhdesine tapuca tescil edilmiş veya edilmemiş gayriınenkuller ile nukut olan bizzat avarızlar ve 
hasılatının belediyelere intikali manasını mutazammrndır. 

Aza 
Çorum 
ismail 



Sıra No 218 
Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hakkındaki kanu
nun bazı maddelerinin ilgasına dair I 306 numaralı kanun 

lâyihası ve Nafıa, İktisat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 24-IV-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/973 

B. M. M. Yüksek Reisliğine* 

Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hakkındaki 10 haziran 1326 tarihli kanunun bazı madde
lerinin ilgası hakkında Nafıa vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 20 - IV -1932 tarihli 
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olun
muştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hakkındaki 10 haziran 1326 tarihli kanunla menafii umu
miyeye müteallik bazı imalât imtiyazlarının doğrudan doğruya kuvvei icraiye tarafından verilmesi ve 
l)iı imtiyazlar zımnında imtiyaz sahiplerinin: 

(Varidat ve ihtiyat akçeleri ve imalâtın tesisi için muktazi emlâk ve arazi vergilerde hisse seneda-
tı ve tahvilâtı ve tesisatı iptidaiye ve tevsiiyeye muktazi edevat ve malzemei inşaiyeye ait ) vergi, 
rüsum ve tekâliften muaf tutulması salâhiyeti dahiyine kuvvei icraiyeye verilmiştir. 

Devletin umumî muvazenesine dahil bu gibi vergi ve resimlerden muafiyeti tazammun eden imti
yazların B. M. Meclisinin tetkik ve tasdikından geçmesi Hükümetçe daha faideli görülmüş olduğundan 
merbut kanun lâyihası tanzim edilmiş ve lâyihanın birinci maddcsilc imtiyaz sahiplerinin bazı resim 
ve vergilerden muaf tutulmaları salâhiyetini kuvvei eraiycye bahşeden imtiyazat kanununun (3) üncü ve 
(6) ncı maddeleri ilga edilmiş ve ikinci maddcsilc de bu gibi muafiyetleri havi imtiyazların verilmesi
ne Hükümetçe lüzum görüldüğü takdirde keyfiyetin B. M. Meclisinin tasdikına arzedileceği tanrih edil
miştir. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 2 - V - 1932 

Karar No. d 
Esas No. 1/306 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâleti Celileden 24 nisan 1932 tarih ve 973 numara ile vürııt edip encümenimize muhavvel 
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menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hakkındaki 10 haziran 1326 tarihli kanunun bazı maddele
rinin ilgası hakkındaki kanun lâyihası Maliye vekili Beyefendinin de huzurile encümenimizce müza
kere olundu. 

Esas itibarile teşkilâtı hazıramıza göre tadili icap eden diğer noktalan da mevcut olduğuna ka
ni olan encümenimiz mezkûr kanunun üçüncü ve altıncı maddeleri hakkında Hükümetçe teklif edilen 
dört maddelik lâyihasının aynen kabulü muvafık görülmüştür. Bermeibi havale iktisat ve Bütçe 
encümenlerine havale buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Nafıa E. 
Samsun 
Et/tem 

Aza 
Samsun 
?r. Asım 

Rs. M. M. Kâtip 
Erzincan Manisa 

A. Samih 

Aza Aza Aza 
Trabzon Mersin 
Hakkı S. Fikri 

Aza 
Antalya 

Nazifi Şerif 

Aza 
içel 

Hakkı 

Aza 
İsparta 

H. Hüsnü 

Aza 
Konya 
Ş. Sırrı 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat e?ıcümcni 

Karar No. 37 
Esas No. 1/306 

7 - VI -1932 

yüksek Reisliğe 

Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hakkındaki 20 haziran 1326 tarihli kanunun bazı mad
delerinin ilgası hakkındaki kanun lâyihası havaleleri veçhile ve Nafıa vekili Beyefendi huzurile 
encümenimizde müzakere ve tetkik olundu: 

Halî muafiyetleri ta zammını eden menafii umumiyeye müteallik imtiyazatm Büyük Millet Mec
lisinin nazarı tasvibine arzına encümenimiz de teşkilatı hazmımız noktasından muvafık ve zarurî gö
rerek maddeleri Hükümetin teklifi ve Nafıa encümeninin kabulü veçhile aynen kabul eylemiştir. 

Bcrmucibi havale Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

ısa t E. Reisi 
İzmir 

M. IiaJımi 
A'/Al 

Eskişehir 
Emin 

Bu M. M. 
Aksaray 
Yanar 

Aza • 
Trabzon 

Danis 

Kâ. Aza 
Bursa 

Dr. 11. Ferit 

Aza 
Ankara 
Eşref 

Aza 
Maraş 
Nuri 

Aza 
İstanbul 

A. Hamdi 

Aza 
Konya 

A. Hamdi 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. ir>6 
Esas No. 1/306 

Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

22 - VI -1932 

Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hakkındaki 1.0 haziran 1320 tarihli kanunun bazı madde
lerinin ilgası hakkında Nafıa vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 20 nisan 1932 tarihli 
İçtimai uda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile esbabı mucibesinin takdim edildiğine 
dair olan Başvekâletin 24 nisan 1932 tarih Ve G/973 numaralı tezkeresile bu lâyiha hakkında iktisat ve-
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kâletince yazılan mütaleaname suretinin takdim edildiğine dair olan Başvekâletin 4 mayıs 1932 tarih 
ve 6/1133 numaralı tezkeresi ve bu lâyihanın Hükümetin teklifi veçhile kabul edildiğini mutazammın 
Nafıa ve İktisat encümenlerinin mazbataları encümenimize havale buyurulmuş olduğundan Muhasebatı 
umumiye müdürü Bey hazır bulunduğu halde raütalea ve tetkik olundu. 

Menafii umumiyeye müteallik imtiyazlar hakkındaki 10 haziran 1326 tarihli kanunun üçüncü ve al
tıncı maddeleri zaten teşkilâtı esasiye kanunile takyit edilmiş bulunmak itibarile bunların halen meri 
olan mevzuatımız içinde yaşaması bazı yanlış telâkkilere sebep olabileceği mülâhazasile encümenimiz 
lâyihayı kabul eylemiştir. 

Ancak maddelerin gerek tertip sırasını ve gerek ifade tarzlarını taknin usul ve üslubuna muvafık 
bulmadığınndan lâyihada bu cihetten bazı tadilâtın icrasını lüzumlu bulmuştur. Bundan başka Hükü
metin teklifinde ikinci ve teklifimizde birinci madde olarak arzolunan maddeye "mukavelenin akti ta
rihinde mevcut veya atiyen ihdas edilecek" kay dile "atiyen bütçelerden tediyatı istilzam" kayitlerini 
ilâve eylemiştir. Bu kayitlerden birincisindeki maksat her hangi bir imtiyaz mukavelesine, akti o ta

rihte mevcut olan vergi ve resimler üzerinden muafiyeti tazammun eden hükümlerin ithali mevzubahs 
olduğu takdirde böyle bir mukavelenin Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzedilmesi lâzımgeleceği 
gibi o tarihte mevcut olmayıpta atiyen üıdas edilebilecek olan vergi ve resimlere dair muafiyeti 
tazammun eden hükümleri ihtiva eden mukavelelerin dahi Büyük Millet Meclisinin tasvibine arze-
dilmesidir. 

İkincisindeki maksat ise mukavelenin imzası tarihinde bütçelerde evvelden derpiş edilmedikçe 
ve bahusus bir kanunla salâhiyet alınmadıkça mukavele dolayısile bütçeden sarfiyat icrası mümkün 
olamıyacağına nazaran gelecek seneler bütçelerinden tediyat taahhüdünü ifade edecek bir hükmü ih
tiva eden mukavelelerin dahi Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzedilmesidir. 

Bu nevi mukavelelerin haricinde ecnebi veya yerli şirketler ve yahutta ecnebi veya yerli müte
hassıslarla aktedilecek hizmet mukavelelerinde mevcut vergilerin âkit vekâlet veya dâire tarafından 
deruhde edilmesi dahi mükellefin tebdili mahiyetinde olduğundan mevzuat ile kabili telif değildir. 
Badema aktedilecek mukavelelerde buna meydan verilmemesi için encümenimizce tedvin edilen 
madde ikinci madde olarak lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Ancak ecnebilerle aktedilecek bu kabîl mukavelelere ileride ihdas edilecek vergilerin dahi 
mükellef âkide raci olacağı hakkında kuyudat konulması tereddütleri ve anlaşamamazlıkları ve 
dolayısile belki de Hazineyi mutazarrır edeceği için ileride ihdas olunacak vergiler kabul edilme
diği takdirde mukavelenin feshi veya Hükümetçe lüzum görüldüğü takdirde tecdidi mümkün 
olabileceğini nazara alarak maddeye bu hususta ayrıca bir kayit ilâvesi faydalı görülmemiştir. 

Bu esasat dairesinde yeniden hazırladığımız kanun lâyihasını Umumî heyetin yüksek tasvibine 
arzeyleriz. 

Reis Reis vekili M. M. Kâtip 
Gümüşane Konya Konya Tokat Afyon Karahisar Çorum İsparta 
/ / . Fehmi K> Hüsnü K. Zaim ğüreyi/a Ali Mustafa Mükerrem 

Bursa 
Dr. Galip 

Niğde 
Faik 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hakkın
daki 10 haziran 1326 tarihli kanunun bazı mad

delerinin ilgasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Menafii umumiyeye müteallik 
imtiyazat hakkındaki 10 haziran 1326 tarihli ka
nunun üçüncü ve altıncı maddeleri ilga edilmiştir. 

MADDE 2 — Devletin umumî muvazenesine 
dahil her hangi bir resim veya vergi muafiyetini 
havi bir imtiyazın verilmesine Hükümetçe lüzum 
görülüyorsa keyfiyet B. M. Meclisinin tasdikına 
arzedilecektir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

20 - IV - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

Ş, Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 
tk. V. S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

HL Şeref Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

4 -
I BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLt 

Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hak
kındaki 10 haziran 1326 tarihli kanuna bazı 
maddeler tezyiline ve bu kanunun bazı mad

delerinin ilgasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Muvazenei umumiyeye ve mül
hak bütçelere dahil ve mukavelenin akti tarihinde 
mevcut veya atiyen ihdas edilecek olan her hangi 
bir vergi veya resim muafiyetini tazammun ve ati
yen bütçelerden tediyatı iltizam ederek verilmesine 
Hükümetçe lüzum görülen" imtiyaz mukaveleleri 
Büyük Millet Meclisinin tasdikına arzolunur. 

MADDE 2 — Mahiyet ve mevzuu ne olursa ol-
I sun atiyen aktedilecek mukavelelerde, aktin ic
rası tarihinde mevcut olan ve aktin neticesinde 
mükellefiyet altına giren âkide terettüp eden vergi 

I ve resimler Devlet devairi tarafından deruhde 
edilemez. 

MADDE 3 — Menafii umumiyeye müteallik 
imtiyazat hakkındaki 10 haziran 1326 tarihli kanu
nun üçüncü ve altıncı maddeleri mülgadır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 



Sıra No 221 
Münhal bulunan Şûaryi devlet azalıkları için intihap yapıl
ması hakkında 3/IOI ve münhal bulunan Şûrayi devlet aza
lıkları için intihap yapılması hakkında 3/156 numaralı Baş
vekâlet tezkereleri ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

Münhal bulunan Şûrayi devlet azalıkları için intihap yapılması hakkında 3/101 numaralı 
! Başvekâlet tezkeresi 

T. C. { 
Başvekâlet 14 - XI - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4025 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Yaşının altmış beşi doldurması dolayısile mecburî tekaüde tâbi tutulmuş olan Şûrayi devlet aza
sından Haydar ve ahiren Tapu ve kadastro umum müdürlüğüne tayin olunan azadan Cemal Bey
lerden münhal kalan iki azalığa Büyük Meclisçe münasiplerinin intihap buyurulmasını arzoderim 
efendim. 

Başvekil 
; İsmet 

Münhal bulunan Şûrayi devlet azalıkları için intibap yapılması hakkında 3/156 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/689 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

21 - XI - 1931 tarihinde tekaüdü icra olunan aza Abdullah Sabri Beyin infikâki ile Şûrayi 
devlet azalığı münhallâtmın üçe baliğ olduğunu arz ve bu azalıklara Yüksek Meclisçe münasip
lerinin intihabına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

21 - III - 1932 
Başvekil 

İsmet 
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Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Dahiliye 
Muhtelit encümeni 

Esas No. 3/156, 3/101 

23 - VI - 1932 

Yaşı dolayısile mecburî tekaüde tâbi tutulmuş olan Şûrayı devlet azasından Haydar ve Abdul
lah Sabri Beylerle Tapu ve kadastro umu müdürlüğüne tayin olunan Cemal Beyden münhal ka
lan üç azalığa Büyük Millet Meclisince aza intihap edilmesi hakkında Başvekâletin 14 - XI -1931 
tarih ve 21 - IH -1932 tarih ve 6/4052 ve 6/689 numaralı tezkereleri Şûrayi devlet kanununun 
3 üncü maddesi mucibince Dahiliye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Müşterek encümene 
tevdi edilmekle Dahiliye ve Adliye vekilleri Beyefendilerin huzurile toplanan encümende mezkûr 
tezkereler okundu: 

Şûrayi devlet kanununun 5 inci maddesinde yazılı şerait ve evsafı haiz bulunan zevat arasın
dan yapılan intihap neticesinde münhal üç azalık için aşağıda ihzar ettikleri rey adedi isimleri 
sırasına yazılan üç misli dokuz zatın ekseriyetle namzetlikleri anlaşılmış olmakla mezkûr kanu
nun 3 üncü maddesi mucibince Meclisi Âlice namzetler arasında münhal azaların intihabı icra 
buyurul.ni.ak üzere tanzim kılınan mazbata Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Sabık (Jümüşaııe valisi Hüsnü I>ey 
Şûrayi devlet başmuavinlerinden Muammer Bey 
Şûrayi devlet muavinlerinden Talât Bey 
Maliye vekâleti hukuk müşaviri Salâhattin Bey 
Kayseri valisi Fuat Bey 
Kütahya valisi Nusrat Bey 
Şûrayi devlet başmuavinlerinden Ferit Bey 
Sabık Ankara mebusu Sami Bey 
Aydın valisi Fevzi Bey 

18 
17 
17 
16 
16 
16 
15 
12 
12 

Muhtelit E. Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Ordu 

Ahmet İhsan 

Aza 
Çorum 
/ . Kemal 

M. M. 
Kocaeli 
Salâhattin 

Aza 
Kars 

Baha Tali 

Aza 
Tekirdağ 
M. Fayik 

Kâ. 
Kayseri 
S. Azmi 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

Aza 
Şebin Karalı işar 

Vasfi Basit 

Aza 
Antalya 

Rasih 

Aza 
Elâziz 

Hüseyin 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Aza 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Kocaeli 

Ragıp 

Aza 
Malatya 
M ut talip 

Aza 
Çanakkale 

O anımı Niyazi 

Aza 
Bursa 

Emin Fikri 

http://buyurul.ni.ak


Sıra No 219 
Konya ovası sulama idaresinin Maliye vekâletinin kefalet ile 
aktedeceği istikraz hakkında 1376 numaralı kanun lâyihası 

ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet . 22—V-LD32 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1350 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Konya sulama idaresinin istikrazına ait Nafıa vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 

17 - V -1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte tak
dim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasıın rica ederim efendim, 
Başvekil 

tsmet 

Konya sulama idaresinin istikrazına ait kanun lâyihası esbabı nuıcibesi 

Takriben 5H0 000 dönüm dahilinde yapılan Konya sulama tesisatı bu gün ancak bu sahada senevi eki
lebilen 150 bin dönüm miktarında tarlalara su vermekte bulunduğundan lesisatın işletme masrafını 
temin etmek için sulanan her bir dönüm başına alınması muktazi su ücretinin yüksek tutulması icap 
eder. Halbuki; senede bir tek ekin veren Konya ovası ve bilhassa buhranlı senelerde yüksek' ücret ver
mesine mütehammil olmadığından su ücretinin lâyık olduğu hadde indirilmesi zarurî görülmüştür. 
Bu zaruretten mütevellit halihazır mezru araziden alınan senevi varidat işletme masrafına kifayet 
edemiyecek bir raddeye dşümüş ve bittabi Konya sulama idaresi nezareti altında bulunan müteaddit 
tesisatın muhafazası imkân haricinde kalmıştır. 

Anadolunun kurak mmtakasıımda vaktile bir milyon altın ile vücude getirilmiş olan işbu büyük 
tesisatın bu günkü ziraat miktarına nazaran tenakus etmiş olan varidatını artırmak ve icabı halde 
halka daha ehven bir su tarifesi tesbitine imkân bulabilmek için sulama sahasının halihazır nüfus ke 
saf etine göre tesisatında bazı tadilât yapmak suretile pek noksan kalan ziraat in tezyidi lâzımdır. 

Bu hususun temini için idare lâakal 90 bin liralık ilâvei tahsisat bulmağa mecburdur. Sulama ida 
resinin varidatı açık bulunmakla beraber böyle zimmetini de geçen senelerden kalan takriben 140 bin 
liralık alacağı bulunduğu ve köylünün tediye kabiliyetine göre senevi tahsisatın tamamen tahsisile 
mezkûr 90 bin lirayı bir sene zarfında tahsili mümkün olamıyaeağından ve idarenin bütçesine göre 
mahdut seneler zarfında mukassatan ödenmek imkânı olup bu suretle yine kendi varidatile karşılamak 
üzere millî bir bankadan 90 bin liralık bir istikraz akt.i sulama idaresinin düşmüş olduğu bütün müş
külâttan kurtulmasına yegâne çare görüldüğünden Maliye vekâlet ile beş senede ödenmek üzere mezkûr 
istikrazın alınması için merbut kanun lâyihası tesbit olunmuştur. 

Kanun lâyihasının birinci maddesine göre: 
Konya sulama idaresinin sulama varidatının tezyidi zımnında umum sulama tesisatının ova köyle

rindeki gayri muntazam şebekesinde ve Konya civarındaki kanallarda tadileıı yapılacak işlere sarfe-
dilmek üzere Maliye vekâletinin kefaletile sulama idaresi bir bankadan 90 bin lira istikraz etmeğe 
mezundur. 
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İkinci maddesine yöre: 
Mezkûr 90 bin Jira idare bütçesine merbut varidat cetvelinde açılacak bir fasla irat ve ayni suretle 

masraf bütçesinde açılacak fasla tahsisat kaydolunarak müteallik olduğu bidemata sarfolunur. 
Üçüncü maddesine »öre: 
İstik faz miktarı Konya ovası sulama idaresinin her sene maJÎ bütçesinde konulacak taksitlerle beş 

senede tediye olunur. 
I )ördüncü madde : 
İşbu kanun 1 haziran 1932 tarihinden muteber olacaktır. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 30 - V - İU32 
Karar Nu. 6 
Esas No. 1/374 

Yüksek Reisliğe 

başvekâleti ('elilenin 22 - V - 1932 tarih ve 6/1350 numaralı tezkeresile makamı sarililerinden 
encümenimize ınuhavvel Konya ovası sulama idaresinin istikraz teklifine ait kanun lâyihası ve 
esbabı mııcibesi Nafıa ve Ziraat vekilleri Beyefendilerin huzurile müzakere ve tetkik olundu: 

Ova köylerindeki yirmi sekiz kilometre tulünde olan ana kanaldan ikinci ve üçüncü derecede 
tali kanallar tesisi suretile halen <_>'ayrimımtazanı bir haldeki şebekenin ıslahı ve bu sahadaki yir
mi köyün de mukim 12 526 nüfusa ait 306 548 dönüm arazinin sulanması ve Konya civarındaki 
kanallarda tadilât icrası hem ova köylerinin hasılatının tezyidi ve hem de sulama idaresi vari
datı çoğaldıkça, sulama ücretinin tenkisi imkânını husule getireceği cihetle faydalı görülmüştür. 
Lâyihai kanııniyenin isminin Konya sulama, idaresi istikraz kanunu şeklinde yazılması münasip 
«••örülmüş ve birinci madde vuzuh ve selâset kastile atideki şekle konmuştur. 

« I - Konya sulama idaresi mrntakasmda bulunan ova köylerindeki gayrimuntazam kanal şebe
kelerinin muntazam hale konulması ve Konya civarındaki kanallarda tadilât icrasile sulama işlerinin 
1-anzim ve tevsii ve varidatın tezyidi için iktiza eden inşaata sarl'edilmek üzere Maliye vekâletinin 
kefaleti I e sulama idaresi 90 000 lira istikraz etmeğe mezundur.». 

Konya ovası sulama idaresinin 1932 senesi bütçesi hakkındaki 26 - V - 1932 tarih ve 1981 numa
ralı kanunun 9 uncu maddesi mezkûr kanunun hükümlerini icraya Maliye, Nafıa ve Ziraat vekil
lerini memur etmiş olduğundan ayni mevzuda olan bu kanunun da icrayi ahkâmına Ziraat vekilinin 
ilâvesi muvafık görülmüş ve 5 inci maddeyi o suretle tadil etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

uzy d\%v\{ ı\[ I\[ ısırır •[•[ mj/t;>r 
Samsun Krzinean Manisa Samsun 
FAcm A. Samih Ömer Asım 

A aza Aza 
İçel. Mersin 
Hakkı S. Fikri 

Aza 
Kütahya 
İbrahim 

Aza 
Konya 

AŞ'. Sim 

Aza 
İsparta 

/ / . Hüsnü 

Aza 
Antalya 
Nazi fi Şerif 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Konya sulama idaresinin istikraz teklifine ait 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Konya sulama idaresinin sulama 
varidatının tezyidi zımnında umum sulama tesisatı
nın ova köylerindeki gayri muntazam şebekesinde ve 
Konya civarındaki kanallarda tadilen yapılacak iş
lere sarfedilmek üzere Maliye vekâletinin kefaletile 
sulama idaresi bir bankadan 90 bin lira istikraz et
meğe mezundur. 

MADDE 2 — Mezkûr (90,000) lira idare bütçe
sine merbut varidat cetvelinde açılacak bir fasla irat 
ve ayni suretle masraf bütçesinde açılacak fasla tah
sisat kaydolunarak müteallik olduğu hidemata sar-
folunur. 

MADDE 3 — istikraz miktarı Konya ovası sula
ma idaresinin her sene malî bütçesinde konulacak 
taksitler ile beş senede tediye olunur. 

MADDE 4 — işbu kanun (1 haziran 1932) tari
hinden muteberdir. 

MADDE 5 — işbu kanunun icrasına Maliye ve 
Nafiıı vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
ismet 

Da, V. 
*Ş\ Kaya 
Mi\ V. 
Esat 
S. 1. M. 

Dr. R 

D 

V. 
efik 

Ad. V. 

İla, V. 
\ '/'. küstü 

Na. V. 
Hilmi 

(i. I. 

17 - V - 1932 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal. V. 

M. Abdülhalik 
Ik. V. 

Mustafa Şeref 
V. Zr. V. 

Ali Hana Muhlis 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADtLt 

MADDE 1 — Konya sulama idaresi mmtakasında 
bulunan ova köylerindeki gayri muntazam kanal şe
bekelerinin muntazam hale konulması ve Konya ci
varındaki kanallarda tadilât icrasile sulama işlerinin 
tanzim ve tevsii ve varidatın tezyidi için iktiza eden 
inşaata sarfedilmek üzere Maliye vekâletinin kefale
tile Sulama idaresi 90 000 lira istikraz etmeğe me
zundur. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

MADDE 5 — İşbu kanunun icrasına Maliye, 
Nafıa ve Ziraat vekilleri memurdur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 22 - VI - 1932 

M. No. 157 
Esas No. 1/377 

Yüksek Reisliğe 

Konya ovası sulama idaresinin aktedeceği istikraz hakkında olup encümenimize havale buyurulaıı 
kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Konya ovası sulama idaresinin Büyük Meclisin kabulüne iktiran eden 1932 malî senesi bütçe ka
nununun 6 ve 7 nci maddelerile ve bu maddelerde musarrah kayit ve şartlar dahilinde istikraz akti 
salâhiyeti verilmiş olduğundan bu lâyihanın tedvinine maıhal kalmadığının Umumî heyete arzına 
karar verildi. 

Reis V. M. M. Kâ. 
Aksaray Afyon Karahisar Bursa (Jorum 

A. Süren\ja Ali Dr. Galip Mustafa 

Reis 
(Jümüşane 
JF. Fehmi 

İsparta 
Mükerrem 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 

Niğde 
Faik 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya. 



Sıra NQ 2 2 0 
İ l nisan 1336 tarihinden itibaren İstanbul hükümetince 
aktedilen bilcümle rnukavelât, uhudat ve sairenin keenlem-
yekün addi hakkındaki kanuna bir madde tezyilinedair 1/369 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22 - V - 1932 

Muamelât müdürlüğü • • . • 
Sayı: 6/1345 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

7 - 6 - 1326 t a r ih ve 7 numaral ı kanuna zeylen Maliye vekâletince hazır lanan ve t c r a Vekilleri 
Heyetince 17 - V - 1932 ta r ih inde Yüksek Meclise arzı kararlaşt ır ı lan kanun lâyihasr esbabı nıacibe
si le birlikte takidm olunmuştur . 

Muktazasımn ifasına müsaade buyurulmasniT rica ederim efendim. 
Başvekil 

• , . - . . ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Diyanet işleri müşavere heyeti azasından Bahat t in Efendinin t ekaüde sevkedilmesi hakkında 
vaki talebi üzerine yapılan tahsis muamelesinin Divanr muhasebatça mumaileyh Bahatt in Efen
dinin 1338 senesinde istanbul Hükümet ince neşrolunan temmuz 1338 tarihli mecburî mezuniyet 
kararnamesi le t ekaüde sevkedilmiş o lduğundan bahisle tescil edilmemesi üzerine, Başvekâletçe 
Bahat t in Efendiye İH83 numaral ı tekaüt kanunu, ahkâmına »'öre maaş tahsisi icap edip etmiyece-
ğinin tefsiri ta lep edilmiş idi. 

Bu hususta Meclisi Âli Maliye encümenince itt ihaz buyuru lan 27 -111-1932 tar ih ve 39 nu
maral ı karar la , Baha t t in Efendiye 1683 numaral ı kanun ahkâmına tevfikan maaş tahsis edilmesi 
lâzrmgeleceği hakk ında arzuhal encümenince, mumaileyh Bahat t in Efendi ile ayni vaziyette bu
lunan Cemal Paşa hakkında İstanbul Hükümet ince verilen t ekaü t ka ra r ın ın B ü y ü k Millet Mecli
since 7 haziran 338 tarih ve 7 numaral ı kanuna tevfikan keenlemyekûn addedilmiş olmasr ha-
sebile Baha t t in Efendiye de 1683 numaralr kanuna «öre tekaüt maaşı tahsisi muvafık olacağı, 
yolunda itt ihaz olunan ka ra r ile Cemal Paşa hakk ında Meclisi Âl inin ikinci devresinin 21 mayıs 
1927 tar ihl i yetmişinci inikadının birinci celsesinde Heyet i umumiyece kaimi olunan ve arzuhal 
encümeninin Baha t t in Efendi hakkındaki noktai ist inadını teşkil eden tefsirin mevzularına kasre-
d i I erek diğerler ine teşmil edilmemesi muvafık ve zarurî görülmüş ve yine bu hususta Bütçe encüme
nince 2 7 - I V - 1932 tarih ve 9Ü numaral ı ka ra r la »erek Baha t t in Efendi hakkında Arzuhal encü
menince itt ihaz olunan karar ın ve gerek Cemal Paşa hakkında Meclisi Âlice itt ihaz buyurulan 
tefsir karar ın ın bu iki zatın hususî vaziyetlerine kasredilmesıi ve Hükümeti sakıta zamanında 
t ekaüde .sevkedilerek bu muameleyi tekabbiil etmiş ve o tar ih ten beri maaş almakta bulunmuş olan 
bu kabil mütekai t le re teşmil edilmemesi zarurî ve bu itibarla tevali edebilecek bu kabil müraca-
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atlarda ayrı ayrı kararlar ittihazı muvacehesinde kalmamak ve hududu tevessüü malûm olmıyan 
muamelâtı muayyen ve sarih ahkâma tâtoi kılmak üzere Hükümetçe 7 haziran 1338 tarih ve 7 numa
ralı kanunu tadilen Büyük Meclise bir teklifte bulunması lüzumlu görülmüş ve gerek Maliye 
ve gerek Bütçe encümeninin bu kararları Büyük Millet Meclisi Heyeti umumiyesince aynen kabul 
edilmiş bulunduğundan merbut kanun lâyihası bu sebep ve maksatla tanzim kılınmıştır. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. li. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 64 
Esas No. 1/369 

31 193.2 

Yüksek Reisliğe 

7 - VL - 1336 tarihli ve 7 numaralı kanuna zeylen Maliye vekâletince hazırlanıp Başvekâlet
ten gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmekle Muhasebatı umumiye umum mü
dürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Zati mesele, 16 mart 1336 tarihinden itibaren İstanbul Hükümetince aktedileıı bilûmum mu-
ahedat, mukavelât, ukudat ve sairenin keenlemyekün addedilmesine dair olan mezkûr kanun 
ahkâmının, tekaüt muamelâtına teşmil edilmemesini teminden ibarettir. 

Esasen diyanet işleri müşavere heyeti azasından Bahattin Efendinin İstanbul Hükümetince te
kaüt edildikten sonra mezkûr azalığa tayin olunup bilâhare tahdidi sinne uğraması üzerine Mer
sinli Cemal Paşa hakkında tatbik edilen muameleye kıyaseıı ve bu günkü ahkâma tevfikan yeni
den kendisine tekaüt maaşı tahsisi meselesi dolayısile encümenimizce ittihaz edilen karar da 
bu muameleyi İstanbul Hükümetince tekaüde sevkedilmiş ve tahsis olunan tekaüt maaşlarını 
almak suretile yeniden tekaüt vaziyetine geçmiş olanlara teşmil edilmek ihtimali nazarı dikkate 
alınarak, yalnız mumaileyhimanm hususî vaziyetlerine hasrı yolunda serdedilen mütaleaya Bütçe 
encümenince de iştirak olunarak kararı vakiin Meclisi Âlice 2 - V - 1932 tarihli inikadının bi
rinci celsesinde kabul buyurulması üzerine mezkûr kanun lâyihasının Maliye vekâletince ihzar 
edildiği anlaşılmış ve lâyiha encümenimizce de aynen kabul edilmiş olmakla havalesi mucibince 
Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

aliye E. Reisi N. 
Bayazrt 
ihsan 

M. M. 
Bayazrt. 
İhsan 

Kâ. 
İstanbul 
M. Ziya 

Aza 
Aydın 
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T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 158 
Esas No. 1/369 

Bütçe encümeni mazbatası 

22 - VI - 1932 

Yüksek Reisliğe 

16 mart 1336 tarihinden itibaren İstanbul Hükümetince aktedilmiş olan bilcümle mukavelât ve u-
kudat ve sairenin keenlemyekün addi hakkındaki 7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanuna zey
len tanzim olunup Maliye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi krlrnan kanun lâyihası 
Muhasebei umumiye müdürü Faik Bev hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
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îşbu lâyihanın, istanbul Hükümetince tekaüdü icra edilmişken Diyanet işleri müşavere heyeti 

azalığına tayin edilen ve bilâhare tekaüdü icra kılman Bahattin Efendi hakkında encümenimizce 
yazılıp Umumî heyetin 2 - V - 1932 tarihli inikadında tasvip edilen mazbatası nazarı itibara alı
narak badema bu kabîl müracaatlara meydan vermemek ve hududu tevessüü malûm olmıyan bu 
gibi muamelâtı muayyen ve sarih ahkâma tâbi tutmak maksadile tanzim edildiği anlaşılmıştır. 

Bu bapta Maliye encümeninin mütaleasma encümenimizce de iştirak olunarak lâyiha teklif veç
hile kabul edilmiş ve Umumî heyetin tasvibine arzedilmiştir, 

Reis Reis vekili M. M. Kâtip 
Gümüşane Konka Konya Tokat Aksaray Afyon Karahisar Elâziz 
/ / . Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya A. Süreyya Ali H. Tahsin 

Bursa İsparta Çorum Niğde 
Dr. Galip Mükerrem Mustafa Faik • • _ . . . , , , . ^ 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ T 

7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sakıt Hükümetçe 16 mart 1336 tarihinden sonra her ne suretle olursa olsun tekaüde 
sevkedilipte tahsis edilen tekaüt maaşını almak suretile filen mütekait vaziyetine geçmiş olanların teka
ütlükleri muteberdir. ( 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. ' 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da, V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 
îk. V. S. 1. M. V. (İ. î. V. Zr. V. 

M. Şeref Dr. Refik Ali Ram Muhlis 




