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1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 55 

inci maddesinin tefsiri hakkında 3/153 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 27 

2 — Şûrayi askerî kanunu ile mezkûr kanu
nu muaddil kanunun tadiline dair 1/528 numa-
ralr kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası 27 

3 — Askerî muhakeme usulü kanununun 34 
üncü maddesinin değiştirilmesine ve 89 uncu 
maddesine bir frkra ilâvesine dair 1/521 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye 
encümenleri mazbataları 27:28 

4 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 39 un
cu maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/524 
numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Adliye encümenleri (mazbataları 28 

5 — 1 haziran 1929 tarih ve 1471 numaralı 
kanuna müzeyyel 1/418 numaralı kanun lâyi-

S*yrfa 
hası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri maz
bataları 28:29 

6 — Askerî mektepler talebesile ihtiyat za
bit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı 
fevkalâdeye dair olan kanuna müzeyyel 1/520 
numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 29 
7 — 18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı 

kanunun tadili hakkında 1/267 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 29 

8 — Ankara otomatik telefon kanununun 
7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/422 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 29 

9 — Demiryolları ile yük nakliyatı hakkın. 
daki beynelmilel mukavelenamenin imza proto. 
kolunda derpiş edilen 4 senelik muvakkat ted
birler müddetinin uzatılması hakkında 1/445 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa encümeni 
mazbatası 30 



1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Azayi kiramdan bazı zevatm mezuniyetleri kabul 

edildi. Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî senesi adî ve fev
kalâde bütçe hesabı katî kanun lâyihalarile 1932 se
nesi muvazenei umumiye kanununa bir kanun eklen
mesine lüzum olmadığına dair mazbata ve Evkaf 
umum müdürlüğünün 1928 malî senesi hesabı katî ka
nun lâyihası müzakere ve kabul olundu. 

Hükümetçe verilmiş olan imtiyazlara müteallik 
mukavelelerde yazılı vergi ve resim muafiyetinin me
riyeti hakkmda bir kanun tedvinine ihtiyaç görülme. 
diğine dair mazbata ile mektep kitapları mütedavil 

Lâyihalar 
1 — Adliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 46 500 

liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

2 — Altın ve petrol arama ve işletme idarelerinin 
teşkiline dair kanun lâyihası (tktısat ve Bütçe encü
menlerine) 

3 — Başvekâlet teşkilât ve vazifeleri hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Deniz ve hava ticareti umum müdürlüğü ile 
iç hatlar, dış hatlar ve fabrika ve havuzlar teşkilâtı 
hakkmda kanun lâyihası (tktısat ve Bütçe encümen
lerine) 

5 — Devlet demiryolları işletme umum müdürlü
ğü 1932 senesi bütçesine 65 000 liralık tahsisat ko
nulmasına dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

6 —- Devlet memurları maaşatmm tevhit ve tea
dülüne dair olan kanunun Evkaf umum müdürlüğü me
murları hakkmda da tatbikine dair kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

7 — Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadü
lüne dair olan kanunun 13 üncü maddesindeki 6 ay
lık kayitten Darülfünun müderris ve muallimlerinin 
istisnası hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

8 —• Hazineden taksitle gayrimenkul mal satın 
almış olanların taksit bedellerinin tecili hakkında
ki kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

9 — İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 nci 
faslı unvanmm değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 li
ralık tahsisat konulmasma dair kanun lâyihası (Büt
çe encümenine) 

10 — tstanbul darülfünunu 1931 senesi son he
sabı hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat en
cümenine) 

11 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan ka
nuna müzeyyel kanun lâyihası (Gümrük ve inhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

12 — Muntazam posta seferleri hakkında kanun lâ
yihası (İktisat ve Bütçe encümenlerine) 

13 — Mükelleflere vergi karnesi verilmesi hak
kmda kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

14 — Müzayede ve münakaşa kanunu lâyihası (Ma-

! sermayesine munzam tahsisat kayit ve mahsubuna, 
i Devlet kitapları mütedavil sermayesine, Afyon Kara-
I hisar - Antalya demiryolu ile Elâziz şube hattının 
| inşasına dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul 
] edildikten sonra nisanın onuncu pazartesi günü top

lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Yozgat 

j A. Kâzım Ruşen Eşref Avni Doğan 

Pazartesi günü ekseriyet olmadığından içtima per-
ı şembeye tehir edildi. 

liye ve Bütçe encümenlerine) 
15 — Seferde askerî ihtiyaçlarm temin sureti hak

kmda kanun lâyihası (Millî Müdafaa, Dahiliye ve 
Adliye encümenlerine) 

16 — Tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil muha
fızlığı teşkilâtına dair olan kanuna müzeyyel kanun 
lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

17 — Türkiye Cümhuriyetile Yoğuslavya Hükû-
I meti arasında aktedilen afyon itilâfnamesinin tasdiki 
! hakkında kanun lâyihası (Hariciye ve İktisat encü

menlerine) 
Teklifler 

18 — İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1932 
senesi bütçesine 2 000 liralık tahsisat konulmasına 
dair kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
19 — Devlet demiryolları işletme umum müdür

lüğü 1932 senesi bütçesine 65 000 liralık tahsisat ko
nulmasma dair 1/586 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

20 — Düyunu umumiye 1932 senesi bütçesine 
906 461 liralık fevkalâde tahsisat konulması hakkm
da 1/500 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

ı mazbatası (Ruznameye) 
I 21 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi büt-
{ çesinde 6 800 liralık münakale yapılması hakkmda 

1/538 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

22 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1932 senesi bütçesinde 500 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/547 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

; encümeni mazbatası (Ruznameye) 
j 23 — İstanbul darülfünunu 1932 senesi bütçesinde 

15 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1/579 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

24 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçe
sinde 40 000 liralık münakale yapılması hakkmda 
1/584 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

25 — 11 ağustos 1325 tarihli tekaüt kanununa gö
re tekaüde sevk ve istifaları kabul edilen 11 zabit hak
kında yapılacak muameleye dair 3/256 numaralı Baş-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

m-
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vekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 1 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
26 — Kurban bayramı tebrikine dair, Çatalca müs- -

tahkem mevki kumandanlığından, Dördüncü kolordu 
kumandanlığından ve Erzurum Cumhuriyet Halk Fır* I 

REİS — Bir tefsir mazbatası vardır, okuna
caktır. 

• / — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 55 
inci maddesinin tefsiri hakkında 3/153 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları fil 

REİS — Bütçe encümeni de bu fikre iştirak 
ediyor. Söz isteyen var mı efendim? 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Mazbata kabul edilmiştir. 

îki defa müzakereye tâbi olan lâyihalara ge
çiyoruz, ikinci müzakereye başlıyoruz efendim. 
Yedi, sekiz lâyiha vardır, sırasile okunacaktır. 

2 — Şûrayı askerî kanunu ile mezkûr kanu
nu muaddil kanunun 1 adiline dair 1/528 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası f2] 

636 sayılı Şûrayi askerî kanununun 4 üncü mad
desinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 636 sayı ve 22 nisan 1341 ta
rihli Şûrayi askerî kanununun 4 üncü maddesi 
aşağıda yazık şekilde değiştirilmiştir : 

Dördüncü madde — Âli Şûrayi askerî her se
ne şubat ayının başında ve Reisicumhurun veya 
Büyük erkânı harbiye reisinin ve Millî Müdafaa 
vekilinin lüzum göreceği her zaman toplanır. 

[1] 104 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] Birinci müzakeresi 34 üncü inikat zaptın-
dadır. 

kası idare reisliğinden mevrut telgraflar. 
27 — Demir yolunun Elftzize kadar temdidi hak

kındaki kanun münasebetile Elâziz ticaret odası reis
liğinden mevrut teşekkür telgrafı. 

28 — Ticaret odasmm 1933 yılı kongresinin saygı* 
larma dair Mersinden mevrut telgraf, 

REtS — Efendim, madde hakkında bir tadil 
teklifi vardır, okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin ikinci fıkrasındaki (Dördün

cü madde) ibaresi zaitir. Teamül de bu ziyade
yi göstermektedir. Bu ibarenin maddeden çı
karılmasını teklif eylerim. 

Yozgat 
A. Hamdi 

REtS — Söz isteyen var mı efendim? 
MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REÎSİ İH

SAN. Pş. (Giresun) — Tadil teklifi muvafıktır. 
« Dördüncü madde » fazladır. 

REÎS — Efendim, takriri encümen de kabul 
ediyor. Nazarı dikkate alanlar ... Almayanlar ... 
Nazan dikkate alınmıştır. Maddeyi muaddel 
şeklile reye arzediyorum, kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

3 — Askerî muhakeme usulü kanununun 34 
üncü maddesinin değiştirilmesine ve 89 uncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/521 numa-

B Î R Î N C I CELSE 
Açılma saati: 14 

REİS — Ref et B. 
KATİPLER : Avni Doğan B. (Yozgat), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

REÎS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
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ralı kanan lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye 
encümenleri meezbatedan fil 

REÎS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

Askerî muhakeme usulü kanununun 34 üncü 
maddesinin değiştirilmesi ve 89 uncu 

maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun 

MADDE 1 — 1631 sayılı 
askerî muhakeme usulü ka
nununun 34 üncü maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Askerî adlî hâkim Askerî adlî hâkim veya 
ve memurların yal- memurların muhakemeleri 
nız veya zabitlerle maaşça muadilleri olan za-
birlikte tâbi olduk- bitlerin tâbi olduğu man
ian mahkeme kemede görülür. 

Zabitlerin bunlarla işti
raki halinde mahkeme, rüt
be, sınıf ve derecesi büyük 
olan maznuna göre kurulur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkur 1631 sayılı kanunun 89 
uncu maddesinin sonuna aşağıda yazılı fıkra ilâ
ve edilmiştir: 

Millî Müdafaa vekili hukuku amme davası 
açmak için âmiri adlilere emir verebilir. Bunun 
üzerine âmiri adlî de ilk tahkikatın açılmasını 
emreder. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü neşri tari
hinden muteberdir. 

RElS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler v.. Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

4 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 39 
uncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/524 
numaralı keınun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Ad
liye encümenleri mazbataları [2] 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

[1, 2] Birinci müzakereleri 34 üncü inikat zap-
tındadır. 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 39 uncu 
maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1111 numaralı askerlik mükel
lefiyeti kanununun 39 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Numaralı veya numarasız asker edilmiş efrat
tan askere girmezden evvel hapsedilmiş olanlar 
hapisten çıkıncaya kadar sevkedilmezler. Askere 
girmezden evvel yaptıkları suçlardan üolayı u-
mumî mahkemelerce altı ay ve daha az hafif ha
pis, hapis veya para cezasından çevrilme hapse 
mahkûm olupta hükümleri askerde iken bildiri
lenlerin hapislikleri terhisleri zamanma bırakılır. 
Bunlar terhislerinde cezaları çektirilmek üzere 
kıta veya müesseseleri tarafından mahallî cumhu
riyet müddeiumumiliklerine teslim edilirler. Mah
kûmiyetleri altı aydan fazla olanlar hapislikle
rini umumî hapishanelerde geçirmek ve tahliye 
edildikten sonra geri kalan askerliklerini ta
mamlamak üzere keza bulundukları mahallin 
Adliyesine teslim olunurlar. 

İnfazları geri bırakılan mahkûmiyetler için 
müruru zaman cereyan etmez. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

"> — 1 haziran 1929 tarih ve 14"> 1 numeıredı 
kemana müzen yel 1/418 numeıredı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

REÎS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

29 mayıs 1929 tarih ve 1471 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Ahaliye ait olup seferberlik 
ve kısmî seferberlik haricinde ücretle askerî 
hizmetlerde kullanılmakta iken müsademe esna
sında eşkıya tarafından kaçırılan veya öldürü
len hayvanlar ile tahrip edilen veya kaçırılan 
nakil vasıtaları 29 mayıs 1929 tarih ve 1471 nu
maralı kanunun ikinci maddesi mucibince Devlet 
tarafından ödenir. 

fil Birinci müzakeresi 31 üncü inikat zap-
teneleıelır 
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REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

RElS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Millî Mü
dafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

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

6 — Askerî mektepler' talebesile ihtiyat za
bit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fev
kalâdeye dair olan kanuna müze yy el 1/520 nu
maralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları [1] 

REİS — îkinci müzakeresidir efendim. 

Mekâtibi askeriye talebesile ihtiyat zabit nam
zetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkalâ
deye dair olan 357 numaralı kanuna müzeyyel 

kanun 
MADDE 1 — Askerî tıbbiye mektebinin ihzari 

talebesi de birinci sınıf maaşını alır. Eczacı ve 
kimyager ve dişçi talebe bulundukları smıflann 
maaşlarım alırlar. 

REÎS — Birinci maddeyi reye arzediyorum, 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

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

7 — 18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı 
kanunun tadili hakkında 1/267 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları [2] 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir efen
dim. 

18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı kanunun 
tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 22 teşrinievvel 1339 tarih ve 

[1, 2] Birinci müzakereleri 34 üncü inikat zap-
tmdadır. 

360 numaralı kanunun beşinci maddesini tadil 
eden 18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı ka
nunun birinci maddesi aşağıda yazılı şekilde 
tadil edilmiştir: 

Vakti hazarda kıtaata memur ve hakkı rü
kube malik bulunan bölük kumandanından iti
baren müşüre kadar ( müşür dahil ) zabitlerle 
kıtaat harici geri hizmet ve teşkilâta memur 
erkân, erkâniharp ve süvari zabitlerinden hak
kı rükûbe malik bulunanların zatî birer binek 
hayvanları Hükümetçe iaşe olunur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum efendim. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler , . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa, Dahiliye Ne Maliye vekil
leri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

8 — Ankara otomatik telefon kanununun 7 
nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/422 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları [!]• 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir 
efendim. 

876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon 
kanununun muaddel 7 nci maddesine bir 

fıkra ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — 876 numaralı Ankara şehri 

otomatik telefon kanununun muaddel 7 nci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

Gümrük muhafaza umum kumandanlığına 
dört ve kumandanının evine bir telefon konulur 
ve,bu telefonlardan haricî tesisat ve mükâleme 
bedeli alınmaz. 

REİS — Birinci maddeyi reye arzediyorum 
efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmmı icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen-

[1] Birinci müzakeresi 34 üncü inikat zap~ 
tındadır. 

- 2 9 -



İ : 3 6 1 3 - 4 - 1 9 3 3 C : 1 
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 -— Demiryolları ile yük nakliyatı hakkında
ki beynelmilel mukavelenamenin imza protokolün
dü derpiş edilen 4 senelik muvakkat tedbirler 
müddetinin uzatılması hakkında 1/445 numaralı 
kanun lâyihası ve Nafıa encümeni mazbatası [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesini müzakereye 
başlıyoruz efendim. Söz isteyen var mı? (Yok
tur sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Demiryollarla yük nakliyatı için 2 - VI -1930 ta
rihli ve 1673 numaralı kanunla Hükümetimizin 
de iştirak ettiği 23 teşrinievvel 1924 tarihli 
beynelmilel mukavelenamenin imza protoko

lünde derpiş edilen dört senelik muvakakt 
tedbirler müddetinin uzatılması 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Demiryollarla yük nakliyatı 

için 2 - VI -1930 tarihli ve 1073 numaralı kanun
la Hükümetimizin de iştirak ettiği 23 teşrinievvel 

fi] 105 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

1924 tarihli beynelmilel mukavelenamenin imza 
protokolünde derpiş edilen ve bu defa müddeti 
biten muvakkat tedbirlerin, malî ve iktisadî za
ruretler dolayısüe 1 teşrinievvel 1932 tarihinden 
başlayarak, umumî surette mukavelenin gözden 
geçirilmesi için toplanacak konferansta kabul edi
lecek yeni metin meriyet mevkiine konuluncaya 
kadar, meriyet mevkiinde kalması tensip edil
miştir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? ( Yok
tur sesleri). Maddeyi reyi âlinize arzediyorum, 
maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 teşrinievvel 1932 
tarihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü Nafıa veki
li yerine getirecektir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanm birinci müzakeresi hitam bulmuş
tur efendim. İkinci müzakeresine geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Cumartesi günü saat 14 te toplanmak 
üzere celseye nihayet verilmiştir. 

Kapanma saati: 14,20 

\>m<i 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 104 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 55 inci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/153 numaralı Di. M. Riyaseti tezkeresi 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T.C. • . • ' ' , 
Di. Muhasebat 15-IH-1932 

U. 18599 
H. 15 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1683 numaralı tekaüt kanununun 55 inci madde inde (müteaddit cihetten maaşa müstahak olan 
yetimlerin maaşı en çok alacağı cihetten hesap olunur. 49 uncu ve muvakkat dördüncü maddeler mu
cibince tasfiyeye tâbi tutulmuş olan zevce, ana, baba ve zevçlere diğer cihetten daha fazla maaş tah
sisi lâzımgeldiği halde iki maaş arasındaki fark miktarı tahsis ve ita olunur) denilmekte ve binaena
leyh madde mutlak olarak yalnız maaş meselesinden bahsetmekte ve her iki cihetten vaki intikalde 
yüksek maaşın veya farkın tahsis ve itasını ancak maaşa münhasır tutmalktadır. Halbuki tatbikatta 
bir taraftan maaşı olanların diğer taraftan ikramiyeye veya evvelce bir taraftan ikramiye almış olan
ların tekrar ikramiye ahzma veyahut ta bir cihetten evvelce ikramiye almış olanların bilâhare baş
ka bir taraftan maaşa müstahak oldukları görülmektedir. Maddei kanuniye bu gibiler hakkında 
sakit bulunduğu cihetle muamelâtta tereddüde düşülmektedir. Bu itibarla 1683 numaralı kanunun 
salifülârz 55 inci maddesinin balâda arzolunan suveri muhtelifeye göre şekli tatbikinin Meclisi Âli
ce tefsiren tayin buyurulmasma müsaade Duyurulmasını arz ve istirham ederim efendim. 

D. M. Reisi 
Fuat 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni * 29 - 77/ - 1932 
Karar No. 9 

Esas No. 3/153 
Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 55 inci maddesinin tefsirine dair Divanı muhase
bat reisliğinin 15 - III - 1932 tarih ve 15/18599 numaralı tezkeresi; encümenimize havale buyurul-
makla Divanı muhasebat reisi beyle Millî Müdafaa ve Maliye vekâletlerinden gelen mahsus memur
lar hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 55 inci maddesinde (müteaddit cihetten maaşa müstahak olan 
yetimlerin maaşı, en çok alacağı cihetten hesap olunur. 49 uncu ve muvakkat dördüncü maddeler mu
cibince tasfiyeye tâbi tutulmuş olan zevce, ana, baba ve zevçlere diğer cihetten daha fazla maaş 
tahsisi lâzımgeldiği halde iki maaş arasındaki fark miktarı tahsis ve ita olunur) denilmektedir. Hal
buki bir taraftan maaşı olanların sonradan diğer bir taraftan ikramiye almağa veyahut evvelce bir 
taraftan ikramiye alanların bilâhare başka bir taraftan tekrar ikramiye veya maaş almağa müstahak ol-
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duklarc takdirde haklarında yapılacak muamele kanunda tasrih ve ifade edilmemiş bulunmaktadır. Di
vanı muhasebat; bu kabîl ahvalde kanunun ne suretle tatbik edileceğinin tefsir suretile tayinini iste
mektedir. 

Kaamnun 55 inci maddesinde zikredilen tasfiye muameleleri kanununun 49 uncu maddesinde de
ğil, 50 inci maddesinde mevcut ve 55 inci maddeyi ancak 50 inci maddeye atfetmek suretile anlamak 
mümkün itfe de 55 irtci maddedeki bu maddî hataîfrn tashihi usulüne tâbi olduğundan encümenimiz 
bu ciheti kayit İle iktifa ederek esas hakkında mütaleasmı ıberveçhi zir arzeyler: 

55 inci maddede ikramiyeye ait bir kayit yoktur ve maddenin ikinci fıkrasında, maaşı tasfi
yeye uğrayanlara diğer cihetten daha fazla maaş tahsisi lâzımgeldiği takdirde yapılacak muamele 
hakkında sarahatle hüküm konulmuş olduğu halde diğer haller üzerinde sakit kalınmış olması; 
ikramiye ile maaş veya ikramiye ile ikramiye karşılaştığı takdirde bu madde hükmünün tatbik 
edilmiyeceğine delâlet etmektedir. Maaş; ne zatî ve ne de maddedeki mevki itibarile kanunu 
vazedenin maksadında ikramiyeyi ihtiva etmemektedir. Maaş kelimesi bütün mevzuatta muay
yen bir tediye şeklinin sarih ifadesi olup bundan ikramiye kelinıeöini .mutazanımın addetmek 
kelimenin ifade etmediği bir tesise gitmek olur. Halbuki tekaüt kanunu mevzularında ve bil
hassa tediyeyi tazammun eden hükümlerde tevsi ancak tesisle olabilir. 

Binaenaleyh encümenimiz 55 inci maddedeki maaşlara ait hükmü ikramiyelere ve diğer ah
vale tatbik için ancak bir tedvin icap ettiğine ve keyfiyetin tefsir suretile halline imkân olma
dığına karar vermiştir. 

Havalesi mucibince bütçe encümenine tevdi Duyurulmak üzere takdim kılındı. 

Mâl. E. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Burdur Bayazıt İsparta Balıkesir İstanbul Aydın Balıkesir Manisa Diyarbekir 

M. Şeref ihsan Kemal Turan Pertev Hamdı M. Adnan Enver Tdhir Zülfü 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 30 - I İT - 1.933 
Mazbata No. 79 
Esas No. 3/153 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 55 inci maddesinin tefsiri hakkında olup encümenimize tev
di kılınan Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Maliye encümeninin bu baptaki mazbatası Divanı 
muhasebat reisi ve muhasebat umum müdürü beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olu
narak Maliye encümenince serdolunan mütaleaya eneümenimizee de iştirak edildiğinin Umumî he
yete arzına karar verildi. 

Reis 
Oümüşane Aksaray Çorum Elâziz Erzurum Kayseri Niğde Yozgat 
H. Fehmi A. Süreyya Mustafa H. Tahsin Aziz A. Hilmi Faik S. Sim 

Manisa 
M. Turgut 



SıraNo105 
Demiryolları ile yük nakliyatı hakkındaki beynelmilel muka
velenamenin imza protokolünde derpiş edilen 4 senelik 
muvakkat tedbirler müddetinin uzatılması hakkında İ/445 

numaralı kanun lâyihası ve Nafıa encümeni mazbatası 

..: 7 T, C. 
Başvekâlet 21 - XII - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/3099 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Demiryolları ile yük nakliyatı iğin 2 - VI - 1930 tarihli ve 1673 numaralı kanunla Hükümeti
mizin de iştirak ettiği 23 teşrinievvel 1924 tarihlî beynelmilel mukavelenamenin imza protokolünde 
derpiş edilen dört senelik. muvakkat tedbirler müddetinin uzatdması hakkında Nafıa vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18-XII-1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Es>babı mucibe 

S - VI -1930 tarihli ve 1673 numaralı kanunla iştirak etmiş olduğumuz 23 teşrinievvel 1924 tarih
li beynelmilel demiryollarla yük naMiyatı mukavelenamesinin imza protokolünün imzası esnasın
da, merbut varakada muharrer olduğu veçhile, muhtelif Hükümetlerde kullanılan paraların uğradığı 
mühim tahavvüller nazarı dikkate alınarak bu mukavelenamenin mevkii meriyete konulduğu tarih
ten itibaren dört seneden fazla sürmeyecek bir müddet zarfında her Devletin mezkûr mukavelename
nin 12. 19. 21. 29 ve 36'riıcı maddelerine muhalif olarak tedabir ittihaz edilmesi esası kabul edilmiş
tir. 1928 tarihinden itibaren başlayan bu müddetin müruruna rağmen malî ve iktisadî vaziyetin, pro
tokolün imzası tarihindeki vaziyetten daha müstakar olmaması hitam bulan bu dört senelik müdde
tin temdidini zarurî kıldığı cühetle bu hususun müzakeresi zımnında alâkadaranm müracaati ve is
viçre Hükümetinin daveti üzerine 1 eylül 1932 tarihinde Bern de Hükümetimizin bir mümessilinin de 
iştirakile toplanan konferansta hitam bulan dört senelik müddetin esrbabı mezkûre dolayısile 1 teş
rinievvel 1932 tarihinden itibaren umumî surette mukaveleyi gözden geçirmek üzere toplanacak 
konferansta kabul edilecek yeni metnin mevkii meriyete vazına kadar temdidi takarrür eylemiş oldu
ğundan bu bapta işbu konferansça tanzim ve mümessilimiz tarafından da imza olunan senedin nıev-
zubahs mukavelenameye iştirak eden Devletler gibi Hükümetimizce de tasdiki lüzumu hâsıl olmuş 
ve keyfiyetin kesbi kanuniyet etmesi zımnında merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 
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Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 19 • IH * 1933 
Karar No. 5 
Esas No. 1/445 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâleti Celileden gönderilip encümenimize havale Duyurulmuş olan 21-XII -1932 tarih 
ve 6/3099 numaralı kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Nafıa vekili beyefendinin hüzünle tetkik ve 
müzakere edildi: 

Beynelmilel yük, yolcu ve yolcu eşyası nakli hakkındaki 23 teşrinievvel 1924 tarihli muka
velenameye 2 -VI -1930 tarih ve 1673 numaralı kanunla Hükümetimiz de iştirak etmiştir. Mez
kûr mukavele birisi yolcu ve yolcu eşyası ve diğeri yük nakli hakkında olmak üzere iki kısımdan 
mürekkeptir. Yük nakliyatı hakkındaki kısmın dört senelik olan bazı maddelerinin hükümleri 
müddeti bitmiş ve malî ve iktisadî vaziyetin istikrarına kadar 1932 de hitam bulan müddetin tem
didi zarurî bulunmuş olduğundan işbu lâyiha yalnız yük nakliyatı protokolünün temdidini muh
tevi olarak ve o scrlâvha ile tanzim olunmuştur. 

Lâyiha muvafık görülerek aynen kabul edilmiş ve Heyeti ımmmiyeye arzedilmek üzere» Yüksek 
Reisliğe takdim olunmuştur. 

Nafıa E. Rs.» M. M. Kâ, Aza Aza Aza Aza 
Samsun Tekirdağ Mersin Samsun Antalya 
E t em A, Samih M, Rasim 8. Fikri Dr, -Âs%m> Rasıh 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Demiri/ollarla yük nakliyatı için 2 - 17 - 1.930 tarihlî ve 1673 numaralı kanunla Hükümetimizin de 
iştirak ettiği 23 teşrinievvel 1924'-tarihli beynelmilel mukavele namunin imza protokolünde derpiş edilen 

dört senelik muvakkat tedbirler müddetinin uzatılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 -— Demiryollarla yük nakliyatı için 2 - VI - 1930 tarihli ve 1673 numaralı kanunla Hü
kümetimizin de iştirak ettiği 23 teşrinievvel 1924 tarihli beynelmilel mukavelenamenin imza protoko
lünde derpiş edilen ve bu defa müddeti biten muvakkat tedbirlerin, malî ve iktisadî zaruretler dolayısile 
1 teşrinievvel 1932 tarihinden başlayarak, umumî surette mukavelenin gözden geçirilmesi için topla
nacak konferansta kabul edilecek yeni metin meriyet mevkiine konuluncaya kadar, meriyet mevkiinde 
kalması tensip edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 teşrini evvel 1932 tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 -— Bu kanun hükmünü Nafıa vekili yerine getirecektir. 

18 - XII - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. İk. V. S. 1. M. V. G. f. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 


