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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Ruzname olmadığı için inikat perşembeye bırakıl 

mistir. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Yozgat Denizli 
Refet Avni Doğan Haydar Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 1932 senesi büt

çesine 10 000 liralık tahsisat konulmasına dair kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde 
167 931 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — Bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde 61 000 
liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

4 — 1933 senesi muvazenei umumiye kanunu lâyi
hasının 4 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

5 — Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 23 762 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

6 — Fahrî konsolosların aidatı hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

7 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 22 900 liralık münakale yapılması hak. 
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

8 — Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası (Gümrük ve inhisarlar, Ma. 
liye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

9 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi hava büt
çesinde 18 152 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

10 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1932 senesi bütçesinde 9 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

11 — Samsun sahil demiryolunun Hükümetçe satın 
alınmasına ve bunun için Maliye vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 130 000 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

12 — Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadan başla
yarak Divriki civarında bu hatla birleşecek iltisak 
hattntın yaptırılması hakkında kanun lâyihası (Nafıa, 
ve Bütçe encümenlerine) 

13 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1932 
senesi bütçesine 68 459 lira 25 kuruşluk tahsisat ko
nulmasına dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

14 — Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icra
sına dair olan kanuna müzeyyel kanun lâyihası (Sıh
hat ve içtimaî muavenet encümenine) 

Teklifler 
15 — Balıkesir mebusu Kâzım Paşanın, dahilî ni

zamnamenin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının de. 
ğiştirilmesi hakkında nizam teklifi (Teşkilâtı esasiye 
encümenine) 

16 — İdare heyetinin, Devlet memurları maaşatı-

nın tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı cetvel
de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi (Bütçe 
encümenine) 

Tezkereler 
17 — Malûllerle şehit yetimlerine verilen terfih 

zammı ile beyiye ikramiyelerine haciz konulup konul
mayacağının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Maliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
18 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 51 ve 53 

üncü maddelerinin tefsiri hakkında 3/62 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

19 — Balıkesir mebusu Kâzım Paşanın, dahilî ni
zamnamenin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında 2/71 numaralı nizam teklifi ve 
Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

20 — Bolu mebusu Şükrü Beyin teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında 3/220 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruz. 
nameye) 

21 — Devlet memurları maaşatmın tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna merbut 2 numaralı cetvele it
hal edilmeyen maaşlı memurlara uzaklık ve pahalılık 
zamlarının verilip verilmeyeceğinin tefsiri hakkında 
3/222 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

22 — Eskişehir mebusu Cafer Beyin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında 3/223 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 
(Ruznameye) 

23 — Eskişehir mebusu Emin Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında 3/224 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 
(Ruznameye) 

24 — Harp gemilerinin tamiri için yaptırılacak li
man ve tersane hakkında 1/525 numaralı kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

25 — Hususî hastaneler hakkında 1/400 numaralı 
kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Ad
liye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

26 — İnhisarlar idaresi 1933 senesi bütçesi hakkın. 
da 1/503 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

27 — Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Beyin, ver
ginin kolaylıkla alınması yollarına dair 2/50 numa-

; ralı kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz-
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hataları (Ruznameye) 

28 — Mersin mebusu Ferit Celâl Beyin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında 3/159 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazba
tası (Ruznameye) 

29 — Siirt mebusu Mahmut Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında 3/144 numaralı Başve
kâlet tez/keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruz
nameye) 

30 — Sivas mebusu Necmettin Sadık Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/230 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazba
tası (Ruznameye) 

REÎS — Celse açılmıştır efendim. 
DAHİLİYE ENCÜMENİ REİS VEKlLl FA

İK B. (Tekirdağ) — Efendim, Şûrayi devlet 
kanunu ile kazanç kanunu vardır. Adliye ve Da
hiliye encümenlerine havale edilmiştir. Adliye 

1 — Tokat mebusluğuna intihap edilen Re sal 
Beyin intihap mazbatam 

RElS — Tokat mebusluğuna yeni intihap edi
len arkadaşımız Resaî Beyin intihap mazbatası 

1 — Tokat mebusu Resaî Beyin tahlifi 
REİS — Buyurun Resaî Bey tahlifiniz icra 

edilecektir. 
[Resaî Beyin tahlifi yapıldı] 

(Bravo sesleri, alkışlar). 
DAHİLİYE ENCÜMENİ REİS VEKİLİ FA

İK B. (Tekirdağ) — Reis Bey ricamı reye koy
madınız. 

RElS — Faik Beyefendinin, iki kanun lâyi
hasının Muhtelit encümene tevdii hakkındaki 
tekliflerini reyi âlinize arzediyorum. 

REFlK B. (Konya) — Adliye encümeninin 
noktai nazan yok mudur? 

31 — Sovyet Rusyada bulunan ataşemiliter ve mu
avininin tahsisatlarına zam yapılması hakkında 1/616 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
32 — 23 nisan bayramı tebrikine dair Susığırlık 

çocuk heyetinden, Artvin belediye ve Halk fırkası re
isliklerinden, Anadolu kavağı Halk fırkası reisliğin
den, Bolu Halk fırkası belediye ve Gençler birliği reis
liğinden, Edirne Halkevi reisliğinden, Bolu valiliğin
den ve Cumhuriyet halk fırkası idare reisliğinden, 
Bodrum belediye ve Halk fıkrası reisliğinden, Diyar-
bekir Halk fırkası, reisliğinden, Silivri halk fırkası, 
Belediye reisliği ile kaymakamlığından, Bolu belediye 
reisliğinden, Aydın belediye reisliğinden, Adapazarı 
belediye reisliğinden, Ayancık Halk fırkası reisliğin
den gelen telgraflar. 

ve Dahiliye encümenlerinin- müştereken toplanıp 
ta bu kanunları tetkik etmesi, gerek sürat ve 
gerek intizam itibarile faydalıdır. Tensip bu-
yurulursa o suretle müzakere edilmelerinin tah
tı karara alınmasını rica ederim. 

gelmiştir ve bir ilişiği yoktur. Nizamnamei da
hiliye merbut cetvel, numunesine muvafıktır. 
Mazbatayı tasvibinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTlN 
B. (Kocaeli) — Arkadaşlarla görüşüp konuşul
muş bir şey yoktur. Bendeniz şahsen Dahiliye 
encümeni müzakere ettikten sonra Adliye encü
menine gelmesi mütaleasındayım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Şahsan * 
bu hususta mütaleada" bulunamazsınız. 

SALÂHATTlN B. (Kocaeli) — O hakkı 
sizden almadık. 

RElS — Mütalea var mı efendim? 
Faik Beyin, iki kanunun Muhtelit encümence 

tetkiki hakkındaki teklifini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

Reis — Esat Bey 
Kâtipler : Avni Doğan B. (Yozgat), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

4 — TAHLİFLER 
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2 — Rüsumu bahriye kanununa merbut tari

fenin 5 inci maddesinin tadiline dair olan kanun 
lâyihasının geri verilmesi hakkında Başvekâlet tez
keresi. 

REİS — Hükümetten gelmiş iki tezkere var 
efendim. Okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
27 - XII - 1930 tarih ve 6/4517 sayılı tez

kereye zeyildir. 
Bahriye resmi kanununun beşinci maddesinin 

değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının, gö
rülen lüzuma mebni geri alınması İktisat vekilli
ğinden rica edilmektedir. 

Bu lâyihanın geri gönderilmesine müsaadele
rini dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümetin talebi üzerine bu lâyi
hayı iade ediyoruz efendim. 

3 — Seyrisefain idaresi memurlarının tekaüt
lükleri hakkındaki kanun lâyihasının geri veril
mesine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
25 - VI - 1932 tarih ve 6/1743 sayılı tez

kereye zeyildir. 
Seyrisefain idaresi memurlarının tekaütlük

leri hakkındaki kanun lâyihasının, görülen lü
zuma mebni, geri alınması İktisat vekilliğinden 
rica edilmektedir. Bu lâyihanın geri gönderil
mesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Bu kanun lâyihasını da Hükümetin 
talebi veçhile iade ediyoruz efendim. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Balıkesir mebusu Kâzım Paşanın, dahilî 
nizamnamenin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında 2/71 numaralı nizam, 
teklifi ve TeşkiMiı esasiye encümeni mazba
tası [1] 

REİS — Efendim; dahilî nizamnamenin tadi
li hakkında Teşkilâtı esasiye encümeninden gel
miş bir nizam teklifi .vardır. Bu günkü ruzna-
memizde yoktur. Tensip buyurursanız en evvel 
ruznameye ithal edilmiş olarak müzakeresini tek
lif ediyorum (Muvafık sesleri). Bu teklifi ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

[Nizam teklifi okundu] 
REİS — Okunan bu kanun lâyihası hakkında 

mütalea var mı efendim? (Yok sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 1 — Dahilî nizamnamenin beşinci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

(En az ikisi münavebe ile Heyeti umumiye-
de bulunmak üzere altı kâtip), 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim; 
bu şekilde tadil doğru değildir. Bir madde tadil 
edilir. Bir madde ilga edilir. Yoksa bir madde
nin bir fıkrası ilga edilmez. Tensip buyurursanız 

fbu maddenin heyeti umumiyesinin tadili şeklin
de reye konsun. Fıkra tadil edilmez. 

REİS — Teşkilâtı esasiye encümeninin bir 
mütaleası var mı efendim? 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ M. M. 
HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim; bir 

[1] 149 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

maddenin heyeti umumiyesi tadil olunurda bir 
fıkrası tadil olunamaz şekil ve suretinde dahilî 
nizamnamemizde bir memnuiyete tesadüf etme
dik. Onun için teklif olunan metni muvafık bul
duk. Takdir Heyeti celilenizindir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu usule ait 
olduğu için takrir vermeğe tabiî lüzum yok. Te
essüs etmiş bir teamül vardır. Esasen tadil edi
len maddedir. Maddenin fıkrasını kül olan 
maddeden tefrik etmeğe imkân yoktur. Teamül 
de böyledir. Geçen gün Müdafaai Milliye encü
meni, bir kelime için Meclisi âlinin kararile bü
tün maddeyi tadil etti ve bu gayet doğrudur. 

İHSAN B. (Bayazıt) — Hatta maddenin için
de fazladan bir (ve) dahi olsa yeniden madde 
yazılmak lâzımgelir efendim. 

REİS — Başka bir mütalea var mı efendim? 
(Reye sesleri). Başka bir mütalea olmadığına gö
re maddeyi reyinize arzedeceğim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
maddeyi reye vazetmeden evvel, bendenizin şifa
hî teklifimi reye vazetmek lâzımdır. Çünkü bu, 
usul meselesi olduğu için takrire ihtiyaç yoktur. 
Usule ait olan meselelerde şifahî talepler reye 
konabilir. Şimdi maddenin tadili yolundaki be
nim şifahî teklifimin reye konması lâzımdır. 

REİS — Maddeyi reye koymazdan evvel Re
fik Şevket Beyin şifahî tekliflerini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Re
fik Şevket Beyin şifahî teklifleri kabul edilmiş
tir. O halde tensip buyurursanız şimdi Teşkilâtı 
esasiye encümenine verelim. Bu şekilde yazıp 
bize getirsinler. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Ona da ha
cet yoktur. O maddenin içinde filân maddenin 
filân fıkrası tadil edilmiştir deneceği yerde filân 
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madde tadil edilmiştir denir. 
REİS — Maddeyi bu şekilde okuyoruz: 

Dahilî nizamnamenin beşinci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında nizam teklifi 

MADDE 1 — Dahilî nizamnamenin beşinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Riyaset divanı: 
1 - Reis; 
2 - Üç reis vekili; 
3 - En az ikisi Heyeti umumiyede bulunmak 

üzere altı kâtip; 
4 - Üç idare âmirinden mürekkeptir. 

1 — Riyaset divanı için iki kâtip intihabı. 
REtS — Dahilî nizamnamenin 232 nci mad

desi mucibince dahilî nizamname tadilâtına ait 
olan kanunlar derakap tatbik olunur. Onun için 
gizli reyle ve mutlak ekseriyetle iki kâtip seçe
ceğiz. 

4 — Konya mebusu Haydar Beyin vefatının 
tebliği. 

REİS — Müsaade buyurursanız, ruznamenin 
müzakeresine geçmezden evvel vefat etmiş olan 
Konya mebusu Haydar Bey arkadaşımızın hatı
rasını taziz için bir dakika sükût edelim. 

[Bir dakika sükût edildi] 
REtS — Bir dakika oldu. 

REİS — Celse açılmıştır. 
Reylerin neticesini arzediyorüm efendim: 
Ali B. (Rize) 161» Hamdi B. (Mersin) 159, 

Şevket B. (Kırklareli) 3, Reşit Bey (Malatya) 1, 
Hüseyin B. (Elaziz) 1, Nafi Atuf B. (Erzurum) 1, 
Enver B. (Balıkesir) 1 rey almışlardır. Mutlak 
ekseriyeti haiz olan Ali B. (Rize) ve Hamdi B. 

REPÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Tamam. 
REİS — Maddeyi okunduğu şekilde kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu nizam tadili kabulü tari

hinden meridir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu nizam tadili, Büyük Millet 

Meclisi tarafından iora olunur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini reye arzediyorüm. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ruznamedeki kanunların müzakeresine geçe
ceğiz. Fakat alâkadar vekil Beyefendiler maze
retleri dolayısile gelememişlerdir. Namlarına 
kimse de yoktur. Bu itibarla gelecek içtimaa 
tehir edeceğiz. İntihap için lütfen reylerinizi 
kullanınız efendim. 

[Reyler toplandı] 
Rey vermeyen zevat var mı efendim? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir efendim. 
Reylerin tasnifi için kura ile üç arkadaş seçe

ceğiz. 
« Kâzım (Giresun), Mustafa (Konya), Sırn 

(Kocaeli) Beyler seçilmişlerdir). 
REİS — Tensip buyurursanız reylerin tasni

fi için celseyi 15 dakika tatil edelim. 
Kapanma saati: 14,25 

(Mersin) dir. İki kâtip intihap edecek olduğu
muza göre bu iki zat kâtipliklere intihap edil
mişlerdir. 

Ruznamemizde başka müzakere edilecek mad
de olmadığı için cumartesi günü saat 14 te top
lanılmak üzere içtimaa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 14,45 

6 — İNTİHAPLAR 

t K I N C I GELSE 
Açılma saati : 14,40 
REİS— Esat Bey 

Kâtipler : Avni Doğan B. (Yozgat), Haydar Rüştü B. (Denizli) 



T. B. M. M. Matbaası 



M U B B a i M İ 

Sıra No 149 
Balıkesir mebusu Kâzım Paşanın, Dahilî nizamnamenin 5 
inci maddesinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

271 numaralı nizam teklifi ve Teşkilâtı 
esasiye encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Riyaset divanına dahil dört kâtibin vazife, hastalık ve sair sebepler ile gaybubeti halinde Umumî 
heyetin teşekkül edememesi mahzuru hâsıl olmaktadır. Esasen altı iken dahilî nizamnamenin müza
keresi esnasında dörde tenzil edilen kâtip adedinin yine altıya iblâğı suretile bu mahzurun refedil-
mesi için dahilî nizamnamenin beşinci maddesinin üçüncü fıkrasının atideki şekilde değiştirilmesi
ni teklif ederim. 

26 - IV - 1933 Balıkesir mebusu 
A. Kâzmı 

Dahilî nizamnamenin beşinci maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında nizam 
teklifi 

MADDE 1 — Dahilî nizamnamenin beşinci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti 
rilmiştir: 

(En az ikisi münavebe ile Heyeti umumiyede bulunmak üzere altı kâtip). 

MADDE 2 — Bu nizam tadili kabulü tarihinden meridir. 

MADDE 3 — Bu nizam tadili Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı esasiye, encümeni 27 - IV - 1933 

Karar No. 3 
Esas No. 2/71 

Yüksek Reisliğe 

Dahilî nizamnamenin beşinci maddesinde yazılı dört kâtibin altıya çıkarılmasına dair Balıkesir 
mebusu Kâzım Paşa Hazretlerinin verdikleri değiştirme teklifi, havale üzerine encümenimizce tet 
kik ve müzakere edildi. 

Teklif sahibinin gösterdiği esbabı mucibe encümenimizce de varit görülmüş ve teklif edilen tadil 
olduğu gibi kabul olunmuştur. 

Heyeti umumiyenin tasyibine arzolunur. 
Tes. E. En. Reisi Na. 
M. M. Giresun 

//. Tank 

M. M. 
Aydın 
Tahsin 

Kâtip 
Zonguldak 
Celâl Sahir 

Aza 
Kırklareli 
Dr. Fuat 

Aza Aza Aza 
Denizli Aydın İzmir 

Necip AH Mazhar Mahmut Esat 




