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Miinderieat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 2 
2 — Havale edilen evrak 2 
3 — Riyaset divanının Heyeti umumiyeye 

maruzatı 3 
1 — Divanı muhasebat encümenine bir aza 

seçilmesi hakkında (mezkûr encümen reisliği tez
keresi. 3,10 

2 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 
kanuna müzeyyel kanun lâyihasının geri veril
mesi hakkında Başvekâlet tezkeresi. 3 

4 — Sualler 3 
1 — Denizli mebusu Mazhar Müfit Beyin, 

Razgrat vakası hakkında Hariciye vekâletinden 
şifahî sual takriri. 3 

5 — Müzakere edilen maddeler 3 
1 — Devlet memurları maaşatınm tevhit ve 

teadülü hakkındaki kanuna merbut 2 numaralı 
cetvele ithal edilmeyen maaşlı memurlara uzak
lık ve pahalılık zamlarının verilip verilmeyeceği
nin tefsiri hakkında 3/222 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları 3 

2 — Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Beyin, 
verginin kolaylıkla alınması yollarına dair 2/50 
numaralı kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları 3 

3 — Riyaseti Cumhur filârmonik orkestra 
şef muavinliğmde bttltman ecnebi mütehassısı 

Sayıfa 
ücretinin arttırılması hakkında 1/4G5 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 6 

4 — Ankara şehri otomatik telefon kanunu
nun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir 
madde ilâvesine dair olan kanunun 2 nci madde. 
sinin kaldırılması hakkında 1/497 numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 6 

5 — Dahiliye memurlarının tahdidi sinlerine 
dair 1/243 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 7 

6 — Tiflis başkonsolosluğu binasının Batum 
konsolosluğu binasile değiştirilmesi haklımda 
1/432 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 8 

7 — Vaiz ve dersiam maaşları .hakkında 1/618 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası 9 

8 — Harp gemilerinin tamiri için yaptırıla
cak liman ve tersane hakkında 1/525 numaralı 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları 9 

9 — Sovyet Rusyada bulunan ataşemiliter ve 
muavininin tahsisatlarına zam yapılması hak
kında 1/616 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası . 9 

10 — Muvazene vergisi kanununun bir sene 
uzatılması hakkında 1/562 numaralı kanun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 10 



1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Birinci celse 

Ankara şehri İmar müdürlüğü, 
Van gölü idaresî, 
Yüksek mühendis mektebi 1933 nenesi bütçelerile 
İnhisarlar idaresi hakkındaki 1660 numaralı ka

nuna müzeyyel kanun lâyihası müzakere ve maddeleri 
kaabul ve heyeti umumiyeleri tayini esamile reye ko
nuldu ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
İnhisarlar idaresi 1933 senesi bütçesi müzakere ve 

kabul edildi. 
Birinci celsede tayini esamile reye konulan kanun-

Lâyihalar 
1 — Ankarada yapılacak polis mektebi hakkında 

kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 
2 — Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 

inci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyi
hası (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Hayvanlar vergisi kanununun 19 uncu madde
sinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Polis teşkilâtı kanununun 39 uncu maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası (Dahi
liye encümenine) 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Felemenk Kırallığı a-
rasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem mu. 
ahedenamesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası (Ha
riciye ve Adliye encümenlerine) 

6 — Türkiye Cümhuriyetile Macaristan Kırallığı 
arasında aktedilen iadei mücrimin ve Adlî muzaheret 
mukavelenamesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(Hariciye ve Adliye encümenlerine) 

7 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri ittihadı arasında hudutta çıkan ihtilâfların 
tetkik ve halli usulü hakkında aktedilmiş olan muka
velenamenin 6 ay uzatılmasına dair olan protokolün 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ( Hariciye, Dahiliye 
ve Millî Müdafaa encümenlerine ) 

8 — Katî ticaret muahedeleri akti için müzakereye 
başlanmış veya başlanacak devletlerle muvakkat tica
rî itilâflar akti hakkındaki 1679 numaralı kanunu mu-
addil kanuna müzeyyel kanun lâyihası (İktisat ve Ha
riciye encümenlerine) 

Tezkereler 
9 — A<;ık bulunan Şûrayi devlet azalığı için seçme 

yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ( Adliye ve 
Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
mene) 

10 — 1928 senesi Hazine hesabı umumisine dair 
olan mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ( Divanı 
muhasebat encümenine) 

11 — Evkaf umum müdürlüğü 1929 senesi son he
sabına dair yapılan mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında Divanı muhasebat riyaseti tez. 

ların kabul edildiği tebliğ olundu. 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun iki maddesinin 

tefsirine, azayi kiramdan bazı zevatın teşriî ma
suniyetlerine dair mazbatalarla askerî izin kanunu 
lâyihası ve 

Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun 
bazı maddelerinin tadiline dair kanun lâyihaları mü
zakere ve kabul edildi ve pazartesi günü toplanılmak 
üzere celse tatil olundu. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Rize 

Refet Avni Doğan Ali 

keresi (Divanı muhasebat encümenine) 
Mazbatalar 

12 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1929 senesi son hesabına dair yapılan mutabakat be
yannamesi hakkında 3/286 numaralı Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresile Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1929 senesi hesabı katisi hakkında 1/363 
numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encüme
ni mazbatası (Ruznameye) 

13 — İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 in
ci faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 
liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâ
leti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/604, Hariciye vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 4 200 liralık münakale yapılması hakkında 
1/607, Maliye vekâletile gûrayi devlet 1932 senesi büt
çelerinde 4 300 liralık münakale yapılması hakkında 
1/613, Düyunu umumiye 1932 senesi bütçesinden 
3 113 281 liranın tenzilile bazı devairin ayni sene büt
çelerine munzam ve fevkalâde tahsisat olarak veril
mesine dair 1/621, Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi 
hava bütçesinde 18 152 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/630, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesin
de 23 762 liralık münakale yapılması hakkında 1/632, 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1932 sene
si bütçesinde 9 000 liralık münakale yapılması hak. 
kında 1/634, bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde 
167 991 liralık münakale yapılması hakkında 1/635, 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
22 900 liralık münakale yapılması hakkında 1/636, 
bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde 61 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/638 ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti 1932 senesi bütçesine 68 459 
lira 25 kuruşluk tahsisat konulmasına dair 1/639 nu
maralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

14 — llgazın Karacaören nahiyesinin Köprülü kö
yünden Alioğlu Hatip Hasan Efendinin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/226 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Adliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

15 — Konya ovası sulama idaresi 1933 senesi büt
çesi hakkında 1/506 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

E: 2 _ HAVALE EDİLEN EVRAK 
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16 — Seyrisefain idaresinin 1928 senesi hesabı ka

tisine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/203 numaralı Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresile Seyrisefain idaresinin 1928 senesi 
hesabı katisi hakkmda 1/162 numaralı kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası ( Ruzna. 
meye) 

1 — Divanı Muhasebat encümenine bir aza se
çilmesi hakkında mezkûr encümen reisliği tezke
resi. 

Yüksek Reisliğe 
Encümenimiz mazbata muharriri Rize mebu

su Ali Bey divan kâtipliğine intihap edildiğin
den yerine bir azanın umumî heyetçe intihabına 
müsaade buyurulmasmı arz ve rica ederim efen
dim. 

Di. Mu. E. Reisi 
Konya 
Refik 

REİS — Bir aza intihap edeceğiz. 
2 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 

1 — Devlet memurları maaşatıntn tevhit ve te
adülü hakkındaki kanuna merbut 2 numaralı cet
vele ithal edilmeyen maaşlı memurlara uzaklık ve 
pahalılık zamlarının verilip verilmeyeceğinin tef
siri hakkında 3/222 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları fi] 

[1] 144 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

17 — Seyrisefain idaresi 1929 senesi son hesabına 
dair yapılan mutabakat beyannamesi hakkında 3/287 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Seyri
sefain idaresinin 1929 senesi hesabı katisi hakkmda 
1/428 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

kanuna müzeyyel kanun lâyihasının geri verilmesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 

sayılı kanuna zeylen hazırlanarak 2 - IV -1933 
tarihinde 6/887 sayılı tezkere ile yüksek huzur
larına sunulmuş olan kanun lâyihasının yerine 
kaim olmak üzere yeniden lâyiha hazırlanarak 
takdim kılınmış olduğundan hükmü kalmayan 
eski lâyihanın geri gönderilmesine yüksel müsa
adelerini dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümetin talebi üzerine geri veri
yoruz. 

(Maliye encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Bütçe encümeni de Maliye encümeni 

gibi ayni mütaleada bulunuyor. Okunan Maliye 
encümeni mazbatası hakkında söz isteyen var 
mı? (Yok sesleri) O halde mazbatayı reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 — Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Beyin, 
verginin kolaylıkla alınması yollarına dair 2/50 

B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati: 14,5 

REİS — Esat Bey 
KATİPLER: Mamdi B. (Mersin), Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

4 — SUALLER 
1 — Denizli mebusu Mazlıar Müfit Beyin, fiaz-

grat vakası hakkında Hariciye vekâletinden şifahî 
sual takriri. 

REİS — Kendileri buradalar mı? (Yoktur 
sesleri). O halde sualleri sakıt olmuştur. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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numaralı kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları [2] 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Efendim, 

üzerinde fazla söz söylemek lâzım değildir ki 
işlerimizi daha düzgün yürütmek için mebusla
rın teklif haklan üzerinde daha çok geniş bir 
saha açmış olmakta her halde daha çok bir 
fayda mütalea etmek lazımdır. Hasan Fehmi 
Bey arkadaşımız, benim gördüğüme göre çok 
ehemmiyetli bir mevzu üzerinde bir teklif ha
zırlamış ve vermiştir. Şimdi encümenin buna 
ait olan ret mazbatasını dinlediğimiz zaman 
çok kıymetli, çok hayatî bir mevzua ait olan 
bir teklifin, Hükümetten gelecek olan, ayni 
mevzu üzerindeki bir teklife intizaren reddi ka
bul edilmektedir. Bendenizce bu ret sebebi kâ
fi değildir. 

REFÎK B. ( Konya ) — Doğru. 
HAKKI TARIK B. ( Devamla ) — Ve Bü

yük Millet Meclisi Azasının teklif haklarına 
karşı zannediyorum ki bizzat mebuslardan te
rekküp eden Bütçe encümeni arkadaşlarımızın 
daha çok bir ehemmiyet atfetmeleri icabile 
kabili telif olamaz. Arkadaşımız düşünmüş ta
şınmış ve büyük bir hüsnü niyetle, hulûs ile 
vergilerin şu şekilde toplanmasında daha çok 
fayda vardır demiştir. Bu bahis üzerinde Ma
liye vekâletinin de düşündükleri olabilir, hazır
ladığı bir kanun lâyihası olabilir, fakat böyle 
bir kanun lâyihası hazırlanıyor, gelecektir di
ye bir mebus arkadaşın bir teklifini Heyeti Umu-
miyenin reddinden geçirmekte zannederim ki 
isabet olamaz. 

REFÎK B. (Konya) — Bravo. 
HAKKI TARIK B. (devamla) — Mevzuatı 

kanuniyemizle kabili telif olmadığı söyleniyor. 
Demek ki teklifi kanunînin içinde bazı şeyler 
söylenmiştir ki onlar belki şu ve bu kanunun 
maddelerini de tadil etmek vaziyetinde olabilir. 
Yine B. M. M. azası her hangi bir ka
nunun her hangi bir maddesini tadil edi
ci bir teklif vermek hakkmdan elbette 
mahrum değildir. Bu karar olsa olsa Maliye 
vekâleti memurlarından gelebilir. Çünkü onlar 
ellerine aldıkları kanunu tatbik ile mükellef
tirler. Onun haricinde; mevzuatı kanuniyemizi 
tadil edici bir tekliftir, yolunda olan mütalealan 
yine zannediyorum ki bir mebus arkadaşımızın 
teklifi için hiç bir zaman ret edici, redde hak ver-
dirici, redde inandırıcı sebepler olamaz. Bunun 
için bendeniz bu noktai nazardan bu esbabı muci-
benin redde kâfi olamiyacağı kanaatindeyim. 
Kaldı ki teklif haddi zatinde çok yerindedir. Biz 
bunun karşısında rakamlar dinlemek isteriz. 
Biz bunun karşısında Maliye vekâletinin nasıl bir 

[2] 146 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

' mülâhazada olduğunu Öğrenmek isteriz. Nihayet 
j böyle bir vaziyette denebilir ki arkadaşımızın 

teklifi, Hükümetten gelmek üzere bulunan tek-
j lifile müzakere edilmek üzere encümenimizde 

kalacaktır. Ve böyle bir karar Maliye vekâleti
nin böyle mühim bir mesele üzerindeki kararını 
daha süratle Meclise getirmesi için iyi bir müey
yide olur. Maliye vekâleti diyebilir ki; bunun 
üzerinde bir teklif vardır, binaenaleyh bunu da
ha mükemmel bir hale getirmek için çalışayım. 
onun için bendeniz bu mazbatanın bu şeklini mu-* 
vafık görmüyorum. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Bendeniz söyleye
yim Ondan sonra encümen cevap versin. 

RBÎS — Encümen reisinin hakkıdır. Ne vakit 
isterse söyler. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSİ HASAN B. (Gü
müşhane) — Efendim, reddini Heyeti celilenize 
arzettiğimiz teklifi kanuni Maliye encümeninde 

de ayni noktai nazarı takip etmiş, ret mazbatası 
esas itibarile Maliye encümeninden çıkmıştır.. 
Bütçe encümeni de aynı fikri tervicen Heyeti 
celilenize şevketti. Evvelâ şunu arzedeyim ki Teş
kilâtı esasiye kanunu mucibince teklif hak ve 
salâhiyetini haiz olan İcra Vekilleri Heyetile 
mebus beylerden - ister müştereken ister münfe
riden - her hangi biri tarafından gelecek tekli
fin ulviyet ve kutsiyeti arasında zerre kadar bir 
fark arayanlardan değiliz. İcra Vekilleri He
yetinin müştereken yaptıkları kanun tekliflerin-
deki ulviyet ve kutsiyet ne ise her hangi bir me
bus arkadaşımızın teklif ettiği kanun lâyihası 
arasındaki hukuk, ulviyet ve kutsiyetini de ayni 
derecede mahfuz addederiz. Teklif hakkının 
mebusluğun en esaslı hakkı olduğunu encümeni
niz takdir eder. Bu itibarla Hükümetten ge
len lâyiha esbabı mucibesi başka cihetlere ma
tuftur. Şimdi onu da izah edeceğim. 

Hasan Fehmi Bey arkadaşımız teklifinde di
yorlar ki; tahsildarlar kaldırılsın, vergi borçla
rını taksit gününde vermeyenlerin evinin önüne 
bir memur gitsin, davula tokmağı vursun. Şu 
kadar müddet versin, üç gün sonra da nesi yar 
nesi yok satılarak vergi almsın. Bu teklifin di
ğer bir ciheti daha vardır. Vergiler birleştiril-
sin, karne verilsin, diyorlar. Teklif bu iki esası 
takip ediyor. Vergi mükelleflerine vergi cüz
danı verilmesi daha geçen senelerde mevzubahs 
oldu. Hükümet nazarı dikkate aldı, lâyihayı 
şevketti. Maliye encümeni tetkik etti. Lâyi
hada karne usulü Hasan Fehmi Bey arkadaşımı
zın teklifinden daha geniş, daha şümullü olmak 
üzere encümenimize geldi, ruznamemizdedir. 
Binaenaleyh karne hakkındaki arzulan f azlasile 
bu lâyiha ile halledilmiş olacaktır. Tahsildar-
lan kaldıralım diyorlar, zannederim ki bizde 
vergi toplamak için başka bir vasıtamız yoktur. 
icra dairelerine mi gideceğiz. Bunların işleri 
haddini aşmıştır. Adliye bütçesini müzakere 
ederken göreceksiniz ki Adliye vekâleti daha 

- 4 -
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bir çok icra memurlukları ilâvesini istiyor ve i 
bizim alışkanlığımıza, âdetimize göre tah
sildar tarafından ya yazı ile veya şifahî bir teb
liğ, tenbih olmadıkça götürüp kendiliğinden 14 
milyon nüfus içinde eğer 3 milyon mükellef varsa 
bu vatandaşlar taksit gününde vergilerini kasa
lara teslim edecekler. Memleketimizde bnuun ka
biliyeti tatbikıyesi yoktur arkadaşlar. Hayal 
peşinde koşmayalım. 

Mevzuatı kanuniyemizle kabili telif değil de
mişiz. Bu noktaya da işaret buyurdular. Evet 
efendim, nesi var nesi yoksa satılsın diyor, icra 
kanunu buna müsait midir, nesi satılabilir, nesi 
satılamaz? Akşam yiyeeeği yemeği ve yatağı, 
yorganı da satılamaz a? satılabilecek şeyleri ka
nun tayin etmiştir. 

Teklifte nesi var nesi yok satılır denmek
tedir. Mazbatamızdaki cümle oraya işarettir. 
gerek tahsili emval, gerek icra kanunu bir borç
lunun hangi kısım mallarının satılabileceği
ni, hangilerinin satılamıyacağım tayin ve tef
rik etmiştir. Bu teklifte mutlak olarak davul 
çalındıktan sonra nesi var nesi yok satılsın 
deniyor. Mevzuatı kanuniyemizle kabili telif 
değildir diyoruz. Mevzuatı hukukiyemizle, mev
zuatı esasiyemizle de kabili telif değildir deni
lebilirdi. Fakat mevzuatı kanuniyemiz demekle 
kanunen her hangi bir borçlunun satılması ca
iz olmayan ve hayatı için elzem olan hasis eş
yasının istisna edildiği ve teklifin onlara da şa
mil olduğuna işarettir. 

Yine tekrar ediyorum. Her fikir kıymetli
dir, her fikrin ehemmiyeti vardır, hususile 
mebusların kanun teklifi hakkı; salâhiyet ve 
sıfatı teşriiyelerinin en esaslarından biridir. Bu
nun üzerinde zerre kadar tereddüde, şüpheye 
mahal yoktur ve bu lâyihanın içinde bizim gö
rüşümüze göre kanun olması lâzımgelen bir 
cümle bulunsaydı bunu tedvin ederek Heyeti 
Oelilenize arzederdik. Fakat bünyemize uy
gun gelmeyen bir teklif gördüğümüzden naza
rı dikkate almadık. 

Hükümete tevdi edelim buyurdular. Arka
daşlar, bu; bunu nazarı dikkate al demektir. 

itiraf edeyim ki nazarı dikkate almaklığı 
tavsiye etmeği de muvafık görmedik. 

RElS — Buyurun Kemal Turan Bey. 
MALİYE E. N. KEMAL TURAN B. (İspar

ta) — Teklif doğrudan doğruya Maliye encü
menine ilk defa gelmiş ve encümenimiz bu me
sele üzerinde çok meşgul olmuştur. Binaen
aleyh burada Maliye encümeninin mazbatası 
okunmuş olsaydı belki bu kadar yanlış bir şe
ye de mahal kalmayacaktı. Maliye encümeni 
teklifi bir kaç noktadan tetkik etti. Bir defa 
teklifin amelî faydası. Mükelleflere vereceği 
amelî fayda, ikincisi Devlet bütçesine yapaca
ğı fayda. Üçüncüsü bütün bu teklifin tatbik 
mahiyeti. 

Hasan Fehmi Beyefendinin izah buyurduğu 1 

veçhile bu teklifin mükellef cephesinden hiç 
bir faydasını görmedik. Evvelâ mükellefleri 
bu günkü gibi evinde yahut tarlasında işini gö
rürken vergisini vermek varken ta nahiye mer
kezine kadar gidip vergisini vermeğe mecbur 
ediyordu, ikincisini güzel izah buyurdular. Mü
kellefin her malının satılması. Üçüncüsü teş
hir ; burada yalnız mevzuatı kanuniye değil Tür
kiye Cumhuriyetinin beynelmilel hayatta al
mak istediği mevki nazarı itibare alınmıştır. 
Hiç bir komşu memlekette böyle vergi yüzün
den teşhir yoktur ve bu münasebetle vergi tah
sili hakkında komşu memleketlerde, ileri mem
leketlerde neler yapıldığı hakkında encümeni
niz kâfi mütaleayı almıştır, alınan mütalealar, 
tetkikler içerisinde böyle teşhir mahiyetinde 
vergi almak yoktur. Mükellefe vergiyi gecik
tirdiği zaman kendisine ayrıca bir çok masraf 
yükletilmektedir. Halbuki vergi mükelleften 
daha müsait şekilde alınmaktadır. 

Bunun Hükümet bütçesine yapacağı şey: 
Tahsildarları kaldıralım. Tahsildarların kalk
ması bidayeten tasarruf mahiyetinde görüle
bilir. Fakat teklifin ruhuna bakılırsa öyle de
ğildir. Her nahiyede bir sandık açılacaktır, 
bazan nahiye uzak olduğundan bu sandıklar 
köylere de açılacaktır. Bu suretle biz tahsil
darlar yerine bir sandık teşkilâtı yapmış ola
cağız. 

Binaenaleyh bu daha masraflı olacaktır. Bu
rada Bütçe encümeninin Hükümetten gelmesini 
beklediği bir şey varsa bu da zannederim cüzdan 
yüzünden neşet etmiş olacaktır. Hasan Fehmi 
Bey arkadaşımızın söylediği gibi bu lâyiha Büt
çe encümeninüzce müzakere edilmiş ve sonra ruz-
nameye alınmıştır. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, Hakkı 
Tank Beyin beyanı mütaleası zannedersem şe
kil üzerine değildir. O şekil genişletikbilir da
ha başka bir şekle sokularak burada müzakere 
edilebilirdi. Bunu Hükümetin teklifi ile de bir
leştirmek kabil olabilirdi. Bu encümenin salâ
hiyeti dahilindedir. Halbuki bu böyle olmadı, ge
rek Maliye gerekse Bütçe encümenlerinin bu hu
susta derpiş ettiği bir kanun lâyihası varmış 
onun için bunun reddi lazımmış, bu vaziyette bir 
mebusun teklifine bakılamazmış, bu ne demektir 
efendiler? (Böyle şey yoktur sesleri). 

Encümende birleşir, Maliye vekilini de ça
ğırır ondan sorardınız, bunun için bir şekli hal 
bulabilirdiniz. Şekli ağırmış gibi bir esbabı 
mucibe ile bir mebusun teklifini reddetmek ve 
buna lüzum yoktur demek doğru bir şey midir? 
(Reddi o sebepten değil sesleri). Ne olursa ol
sun, bu şekilde bir mebusun teklifini reddetmek 
hâkimiyeti milliye esasma zıttır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Beye
fendi, usul hakkında bir şey söyleyeceğim. Tek
lif sahibi arkadaşımız burada mıdır? (Yok ses
leri). O halde tensip buyurursanız onun kendi 
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teklifinin reddolunması hakkındaki müdafaası
nı dinlemek zannederim ki daha iyi olacak. 

REİS — Efendim, bunun bu gün müzakere 
edilmesinde bir mahzur yoktur. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Arkadaşımı
zın teklifinin teferruatı üzerinde müdafaa etmek 
vazifesini bittabi üzerime alamam. Bütçe encü
meni muhterem reisinin sözlerinden burada şu
nu anladım ki Kastamonu mebusunun verdiği 
bir teklifin içinde, istediği noktalardan birisi 
bu gün bir kanun lâyihası halinde Bütçe encü
meninde bulunmaktadır ve Maliye encümenin
den de geçmiştir. Bir nokta üzerinde. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — O nokta
nın da şekli, mahiyeti başkadır. 

HAKKI TARIK B. (Devamla) — O karne de
miş, siz cüzdan, kâğıt demişsiniz. 

Maksat, vergi ile mükellef olanların mükellef 
oldukları miktarları kendisine haber vermekten 
ibarettir. Bunun adı cüzdan imiş, karne imiş ya
hut kâğrtmış diye isim değiştirmekle müdafaa 
ettiğim noktayı çürütmek imkânı yoktur. Esas 
itibarile bir mebusun teklifinin ruhu nazarı dik
kate alınır. Teklif sahibi arkadaşlarımızı; köy
leri ve köylüleri çok iyi tanıyan bir adam olarak 
tanırız. Belki davuldan, dümbelekten de bahset
miş olabilir. Esbabı mucibe mazbatasında böyle 
de olabilir diye bahsetmiştir. Fakat kanun 
teklifinin içinde zannetmiyorum ki davuldan, 
dümbelekten bahsetsinler. Yalnız tatbikat saha
sında bir fikir olarak söylemek istediği her hangi 
bir noktayi vesile ittihaz ederek bütün teklifi 
reddetmek olamaz. Hasan Fehmi B. vergi cüz
danları teklif etmiş. Bu teklifinde tamamen hüs
nü niyet hâkimdir. Binaenaleyh diğer lâyiha ile 
birleştirilmek üzere encümene verilmesini teklif 
ederim. (Bravo sesleri) 

REİS — Başka söz varmı? (Hayır sesleri). 
Divanı muhasebat encümenine aza intihabı 

için rey vermiyen varsa reylerini versin
ler... Rey toplanma muamelesi bitmiştir. Reylerin 
tasnifi için kura ile aza intihap edeceğiz. REMZİ 
B. (Sivas), FUAT ŞAHİN B. (Aydın), Nebizade 
HAMDİ B. (Trabzon) rey tasnifine memur edil
mişlerdir. 

Hakkı Tank Beyin takririni okuyacağız: 
Yüksek Reisliğe 

Vergi cüzdanları hakkındaki lâyiha ile müza
keresi birleştirilmek üzere mazbatanın encümene 
verilmesini teklif ve rica ederim. Giresun 

Hakkı Tank 
REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmiştir. 
,7 lîiıjaseli Cumhur filârmonik orkestra şef 

muavinliğinde bulunan ecnebi mütelıassısı ücre-
linin ar ti iri I m ast hakkında 1/165 numaralı ka
ntin lâyihası re Bütçe encümeni mazbatası fil 

111 Birinci müzakeresi 10 inci inik al zıt] > tın
dadır, 

REİS — Efendim, bu kanunun ikinci müzâ
keresini yapıyoruz. 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununun 
beşinci maddesine merbut cetvelde tadilât yapıl

ması hakkında kanun 

MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei 
umumiye kanununun beşinci maddesine merbut 
(D) cetvelinde Riyaseti Cumhur Filârmonik or
kestra heyeti şef muavinliğinde bulunan ecnebi 
mütehassısı için konulan 250 lira ücret miktarı 
333 liraya çıkarılmıştır. 

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

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü 1932 malî 
senesi iptidasından itibaren tatbik edilmek üze
re neşri tarihinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

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

•1 — Ankara şehri otomatik telefon kanununun 
bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir 
madde ilâvesine dair olan kanunun 2 nei madde
sinin kaldırılması hakkında 1/197 numaralı ka
inin lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası j tj 

REİS — Bu kanunun da ikinci müzakeresini 
yapıyoruz efendim. 

876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon ka
nununun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanu
na bir madde ilâvesine dair olan 1901 numaralı 

kanunun ikinci maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 876 numaralı Ankara şehri oto
matik telefon kanununun bazı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bir madde ilâvesine dair 
olan 1901 numaralı kanunun ikinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ankaradan başka şehirlerde Posta telgraf ve 
telefon idaresi santralına bağlı telefonlardan gö
türü olarak şu suretle senelik ücret alınır: 

A - Büyük şehirlerde 25 lira; 
B - Küçük şehirlerde 15 lira; 
O - Hususî santrallardan büyük şehirlerde 75 

lira, küçük şehirlerde 40 lira; (Resmî ve gayri-
resmî yüz abonesi olan yerler büyük ve bu mik
tardan az abonesi olan yerler küçük şehir sayı
lır). 

Umumî merkezlerden yapılacak konuşmala
r/Z IHrin< i müzakeresi. 10 inci inikat zaptın-

iladır. 
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rm her üç dakikası için beş kuruş ücret alınır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye vekili memurdur. 

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

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

İki defa müzakereye tâbi olan kanunların 
birinci müzakerelerini yapacağız. 

5 — Dahiliye memurlarının tahdidi sinlerine 
dair 1/243 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Söz istiyo
rum. 

DA. E. M. M. SÜRÜ B. (Çanakkale) — Reis 
Bey bazı tashihler arzedeceğim. 

REİS — Buyurun Şükrü Bey; 
ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Belki Hüsnü Be

yefendiye cevap vermek lâzımgelecektir. 
REİS — Buyurun Hüsnü Bey; 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 

bu kanun binnetice tekaüt kanununu tadil edi
yor. Böyle ayrı unvanlı bir kanun ile mevcut 
kanunu tadil etmektense tekaüt kanununun 
3 üncü maddesini tadil etmiş olması itibarile 
doğrudan doğruya filân numaralı mülkî ve as
kerî tekaüt kanununu tadil eden kanun dersek 
daha iyi olur. Çünkü tekaüt kanunu 65 yaşını 
tekaüt için esas olan sin olarak kabul etmiştir. 
Şimdi biz memurini mülkiyenin bir kısmı mü
himini olan bir sınıf hakkında bu sinni tenkis 
ediyoruz ve bundan dolayıdır ki lâyihada 3 ün
cü madde olarak şu mühim hükmü koyuyoruz. 

(İşbu kanun mucibince tekaüt edilmesi icap 
eden dahiliye memurlarının tekaüt maaşları mül
kî ve askerî tekaüt kanununun 26 ncı maddesi 
hükmüne tâbidir). 

Zaten bu böyle olacaktır. Bu şüpheden va
restedir. Binaenaleyh bunu tekaüt kanununu 
tadil eden kanun diye yasarsak daha iyi olur. 

İkinci olarak anlaşılıyor ki idare memur
luğu fazla yıpratıcıdır. Binaenaleyh 65 yaşın
dan daha az da tekaüde sevkedilmeleri kabul 
ediliyor. Yalnız tekaüt kanununu tetkik eder
ken görülüyor ki beşinci maddesinde polisler

di 1 130 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur . 

den merkez memurlarına kadar - merkez memur
ları da dahil olmak üzere - 22 sene hizmet eden
ler 25 sene hizmet etmiş gibi telâkki ediliyor. 

Bundan istidlal ettiğim netice şudur: Em
niyet müdürlerinden ziyade polis memurlanndan 
merkez memurlarına kadar olan kısım daha me
şakkatli işlerle meşguldür. Bu tahdidi sin ka
nununu koyarken kabul edilmiş olan hüküm
lere ona göre de bazı hükümler dahil etmek lâzım 
mıdır, değil midir? Bu bizim doğrudan doğ
ruya uğraştığımız bir iş değildir. Yalnız ka
nunun ahkâmından istidİâl ettiğim bir şeydir. 
Binaenaleyh tenevvür etmek için vekil Beyefen
di izah buyursunlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Her meslekin kendine hâs bir takım 
müşkülâtı vardır. Memuriyet meslekleri ara
sında bunların en müşkülü arkadaşımızın dediği 
gibi en yıpratıcı olanı mülkiye memurluğudur. 
Bahusus mülkiye memurluğu eski devirde oldu
ğu gibi temsilî ve timsali olmaktan çıkmıştır. 
Memleketimizin muhtaç olduğu bir çok imar ve 
bir takım asayişi, doğrudan doğruya idare me
murları teminle mükelleftirler. Bu vaziyet, ken
dilerini zamanından evvel yıpratıyor ve yoru
yor. Yıpranmanın ve yorulmanın miyan ve mik
yası, henüz bulunmuş değildir. Fakat bir çok 
esaslarda olduğu gibi burada da yine miyar ola
rak sin kabul edilmiştir. Biz de düşündük, idare 
arkadaşlarımızın uzun müddet yıpranmaması ve 
işlerine sekte vermemek için bu sinne geldikle
rinde şereflerile, haysiyetlerile tekaüde sevke-
derek milletin ve Devletin kendilerine tahsis 
edeceği nimetten müstefit olsunlar ve bunun için 
bu kanunu takdim ediyoruz. Kanunu, büyük 
kanuna yani mülkî ve askerî tekaüt kanununa 
zeyil yapmak ta mümkün olabilirdi. Fakat 
sırf mülkiyelilere yani idare âmirlerine mahsus 
olduğu için ayn bir kanun yapmağı teknik nok
tasından daha muvafık bulduk. 

İkinci cihet: Mülkî ve askerî tekaüt kanununda 
polisler -merkez memurlarına kadar -kendileri 
hali sulhta bir çok mücadelelere maruz kaldık
ları için - müddeti muayyeneden daha kısa bir 
müddette kendilerini tekaüt etmek için bu esası 
kabul ettik ki bu da onlar için tergip ve teşvik 
olduğu gibi maişetlerine de medar olur. İdare 
âmirlerine de böyle bir şey yapmağı gönülden 
arzu ederiz ve Meclisi âli de bunu şüphesiz di
riğ etmez. Fakat maliyet üzerindeki reperküs-
yonun ne olacağım düşünerek bundan sarfı na
zar ettik. Bahusus mülkiye âmirinin hayatta bu 
günkü şeraiti nazan itibare alarak daha diğer 
yerlere şamil olacak, dal budak salacak bir şe
kilde tamim etmeği muvafık bulmadık. Sebebi 
de budur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (îranir) — Benim sö
züm iki cihete de şamildir. Maliyeye yapacağı 
tesir dolayisile doğrudur. Yalnız onlarm da çok 
yorucu bir vazife ifa ettiklerini görüyoruz. 
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Bunu onlara da teşmile lüzum yok mu? bunu 
anlamak isterim. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, onların ne kadar hizmet 
edeceklerine dair kendi kanunlarında, kendi 
talimatnamelerinde ahkâm vardır. Burada da 
polis müdürleri vardır. Binaenaleyh polis mes
lekinde bulunanların kaç yaşına kadar hizmet 
edecekleri tahdit edilmiş oluyor. Polis mü
dürlerini alıyoruz. Yani muayyen bir sinne 
kadar hizmet eden polis müdürleri şayet tered
düdünüz varsa kanuna tekrar bakarız. 

KAZIM Pş. ( Diyarbekir ) — Polisin ken
di kanunu vardır. 

DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanak
kale ) — Efendim, Hüsnü Beyefendinin sual
lerine Dahiliye vekili Beyefendi cevap verdiler. 
Bendeniz maddenin tarzı tahriri ve maddeye 
sehven yazılmamış olan bir şey hakkında maru
zatta bulunacağım. Malûmu âlileri polis teşkilâtı 
kanununa nazaran polis müdürlükleri kalkmış ve 
yerlerine emniyet müdürlükleri ikame edilmiş
tir. Binaenaleyh kanunun ibaresindeki polis 
müdürleri kelimelerinin emniyet müdürleri şek
linde tashihlerini arzediyorum. Birde mülkiye 
başmüfettişleri mevzubahs olduğu halde seh
ven tabedümemiştir. Onun için birinci mad
denin bu şekilde tashihini bendeniz encümen 
namına teklif ediyorum. Buna göre ikinci 
madde de şöyle olacaktır: 

MADDE 2 — Nahiye müdürleri için sin had
di (55), mülkiye başmüfettiş ve birinci sınıf 
müfettişlerle birinci srmf kaymakam ve emni
yet müdürleri için (60), ikinci srmf kaymakam, 
mülkiye müfettiş ve emniyet müdürleri için 58, 
üçüncü smrf kaymakam ve mülkiye müfettiş 
ve emniyet müdürleri için (56) dır.... 

Yine tarzı tahrir değişmiyecektir. Yalnız 
polis müdürleri yerine, emniyet müdürü ko
nacaktır. Malûmu âliniz, polis müdürlükleri 
üç sınıftı. Emniyet müdürlükleri de böyle ola
caktır. Bunun bu şekilde tashihini rica ediyo
rum. 

REİS — Başka söz isteyen varmı efendim? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi 
sinlerine dair kanun 

MADDE 1 — Nahiye müdürleri, kaymakam
lar ile emniyet müdürleri ve mülkiye başmüfet
tiş ve müfettişleri aşağıdaki maddede yazılan 
yaşlan bitirince tekaüt olunurlar. 

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

MADDE 2 — Nahiye müdürleri için sin 
haddi (55), mülkiye başmüfettiş ve birinci sınıf 
müfettişlerle birinci sınıf kaymakam ve emniyet 
müdürleri için (6<0), ikinci sınıf kaymakam, 

mülkiye müfettiş ve emniyet müdürleri için (58) 
üçüncü sınıf kaymakam ve mülkiye müfettiş ve 
emniyet müdürleri için (56) dır. 

Bunlardan hizmetlerinin devamında fayda ol
duğu mafevklerinin vereceği ve Dahiliye vekâ
letinin kabul eyleyeceği sicil ile anlaşılanlar İcra 
Vekilleri Heyetinin kararile daha beş seneye ka
dar istihdam edilebilirler. 

REİS — Maddeyi okunan şekilde kabul eden
ler ... Etmeyenler .... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanun mucibince tekaüt 
edilmesi icap eden dahiliye memurlarının tekaüt 
maaşları mülkî ve askerî tekaüt kanununun 26 
ncı maddesi hükmüne tâbidir. 

REİS — Söz isteyen varmı efendim? (Hayır 
sesleri) maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 29 birinci teşrin 
1933 tarihinden muteberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

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

6 — Tiflis başkonsolosluğu binasının Batum 
konsolosluğu binasüe değiştirilmesi hakkında 
J/432 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen varmı efendim? (Hayır sesleri) maddelere 
geçilmesini kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümetimize ait mülga Tiflis başkonsolosluğu 
binasının Batum konsolosluğunun işgal etmekte 

olduğu bina ile mübadelesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Hükümetimize ait mülga Tiflis 

konsolosluğu binasının Batum konsolosluğunun 
işgal etmekte olduğu Sovyet Hükümetine ait 
bina ile mübadelesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme-

[1] 132 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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yenler .. Kabul edilmiştir. 
Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bitmiş

tir. 
7 — Vaiz ve dersiam maaşları hakkında î/618 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz-
baası fi] 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmişir. 

Vaiz ve dersiam maaşları hakkında kanun 
MADDE 1 — Diyanet işleri reisliği kadro

sunda dahil bulunan vaiz ve dersiam sınıfların
da vnkubulacak münhaller kadrodan çıkarılır. 

REİS — Madde hakkmda söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince kad
rodan çıkacak vaiz ve dersiam maaşlarının nıs
fı kadroda mevcut ve maaşları on liradan aşa
ğı bulunan vaiz ve dersiam maaşlarına bu ma
aşlar on liraya iblâğ edilinceye kadar zam ve 
diğer nısfı tasarruf olunur. 

BEİS —İkinci madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri). Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 —. Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kânunun hükmünü icra
ya Başvekil ile Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim 

8 — Harp gemilerinin tamiri için yaptırılacak 
liman ve tersane hakkında 1/525 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları ]2] 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Harp gemilerinin tamiri için Gölcükte tamir li
manı ve tersane yaptırılması hakkında kanun 

MADDE 1 — Harp ve yardımcı harp gemile
rinin tamir, idame ve barınmaları için izmit kör-

fl, 2] 141, 145 numaralı matbualar zaptın 
sonuna merbuttur. 

fezindeki Gtökiikte,bir tamir liman ve tersane
sinin mühim kısımlarının yaptırılmasına karşı
lık olmak ve her sene tedibe edilecek miktarı 
o sene bütçesine konulmak şartile ve İcra Ve
killeri Heyetinin tensibile dört milyon liraya ka
dar taahhüdat icrasına ve .taahhüt .miktarına 
kadar Hazine bonosu ihracına Millî Müdafaa ve 
Maliye vekilleri mezundur. 

REİS — Madde hakkmda söz isteyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler ...Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 —' Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya MUlî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

9 — Sovyet Rusyada bulunan ataşamiliter ve 
muavininin tahsisatlarına zam yapılması hakkın
da 1/616 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası fil 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkm
da söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Sovyet Rusyada bulunan ataşemiliter ve muavi
ninin tahsisatlarına zam yapılması hakkm

da kanun 
MADDE 1 — Sovyet Rusyada bulunan ataşe

militer ve muavininin beş liradan fazla olan tem-
: sil tahsisatlarına, üç misli kadar zam icrasına 
Millî Müdafaa vekili, mezundur. 

REİS — Madde hakkmda söz isteyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 kânunusani 1933 
tarihinden 31 mayıs 1933 tarihine kadar tatbik 
edilmek üzere neşri tarihinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

fi] 147 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur, +•--••> 
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10 — Muvazene vergisi kanununun tir sene u-

zatilması hakkında 1/562 numaralı kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları [İl 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? (Yoktur sesleri) Madde
lere geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
kabul edilmiştir. 

1980 numaralı ve 26 - V -1932 tarihli muvazene 
vergisi kanununun 10 uncu maddesinde mevcut 
bir sene müddetin bir sene daha uzatılması hak

kında kanun 

MADDE 1 — 1980 numaralı ve 26 - V -1932 
tarihli muvazene vergisi kanununun 10 uncu 
maddesinde bahsolunan bir sene müddet, bir se
ne daha uzatılmıştır. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı kanu
nun birinci maddesinin istisnalara ait kısmının 
(5) numaralı fıkrasında gösterilen zat maaşı sa
hiplerinden muvazene vergisinin alınabilmesi için 
verginin kesilmesinden sonra kalacak istihkakın 

İl I 148 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

yirmi liradan aşağı düşmemesi şarttır 
REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 

efendim? (Yoktur sesleri) Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

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

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

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

Divanı muhasebat encümenine bir aza seçil
mesi hakkındaki reylerin neticesini arzediyorum 

Divanı muhasebat encümeni azalığına, müza
kereye başladığımız zaman 169 mevcudumuz var
dı. Bu mevcuttan 155 izafî reyle Burdur me
busu Halit Bey intihap edilmiştir. Yani izafî rey 
malûmu âliniz mevcudun, müzakereye iştirak e-
den azanın ekseriyeti mutlakasıdır. Celse açıldı
ğı zaman 169 kişi vardı. Bunlardan 155 i rey ver
miştir (Tamam sesleri). Muamele tamamdır 
efendim. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad
de yoktur. Perşembe günü saat 14 te toplanmak 
üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15 

TASHİH 

144 numaralı matbuanın 3 üncü sayfasının 24 üncü satırmdaki (39 uncu maddede) ibaresi (13 
üncü maddede) olacaktır. 

• " • ^ • 3 * - » « • C <C ' g »--

T, B. M. M. Matbmı 



Sıra No 144 
Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna merbut (2) numaralı cetvele ithal edilmeyen ma
aşlı memurlara uzaklık ve pahalılık zamlarının verilip veril
meyeceğinin tefsiri hakkında 3/222 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 3 - IX - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/2265 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Teadül kanununa merbut « 2 » numaralı cetvele ithal edilmeyerek bu kanunun mevzuu haraicinde 
bırakılan maaşlı memurlara pahalılık ve uzaklık zamlarının verilip verilmeyeceğinin tefsiri hak
kında Maliye vekâletinden yazılan 20 - VIII - 1932 tarih ve 144 numaralı tezkere sureti lef fen gön
derildi. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulması rica olunur efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Maliye vekâleti Kavanin müdürlüğünden yazılan 14 - VIII - 1932 tarih ve 144 numaralı 
tezkere suretidir 

Başvekâleti Celileye 

Memurin kanununun 37 nci maddesinin maaşa ta müteallik hükümleri 1452 numaralı teadül ka
nunu ite ilga ve kadroları 1929 bütçesine merbut cetvelde ayrıca gösterilen maaşlı memurlar 11 in
ci madde ile bu kanunun mevzuundan hariç bırakılarak bunların maaş ve tahsisatlarının tekaüt tev
kif atma ve vergilerle munzam kesirlerine tâbi olmaksızın ahkâmı mevcudeye göre verilmesi kabul 
edilmiş ve 1929 malî senesi bütçe kanunu da teadül kanunu mevzuu haricinde bırakılan ve uzak
lık ve pahalılık zammına tâbi olan mıntakalarda ifayi vazife eden maaşlı memurlara maaş ve tah
sisatı fevkalâdelerine ilâveten verilmesi lâzımgelen zamların maaş tertiplerinden tesviye edilece
ğini göstermiş ise de müteakip seneler bütçe kanunlarında buna dair ahkâm vazedilmemiş oldu
ğundan bu hükmün 1930, 1931 senelerinde tatbikine imkân görülememiş ve bu mıntakalara bilâhare 
tayin edilecekler şöyle dursun evvelce müstahdem olanlara da ancak teadül kanunu esasatı dahi
linde zamaimi mezkûrenin iki sene müddetle ve hakkı müktesep olarak tesviyesi maksadı ka
nuna daha uygun olacağı mütleasile bu gibi memurlar hakkında bu suretle muamele tatbik etti

rilmişti. 
Dahiliye vekâleti celilesince, uzaklık ve pahalılık zammına tâbi olan mahallere yeniden tayin 

edilenlere uzaklık ve pahalılık zammı verilip verilmeyeceği sorulmuş ve vekâleti müşarüileyhaya 
salifülârz esasat dairesinde cevap verilmiş ise de mezkûr cevaba ademi kanaatle Divanı muhasebata 
müracaat edilerek zamaimi mezkûrenin tesviyesinde mahzur olmadığına dair Divanca ittihaz edilen 
karar üzerine keyfiyet Dahiliye vekâletine merbut devaire tamim ve maaşlarının o suretle tesvi
yesi cihetine gidilmiş ve vaziyet vekâleti acizice tafsilâtile Divanı muhasebata yazılarak bu hu-
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susta tekrar bir karar ittihazı talep edilmiş ise de Divanı muhasebattan cevaben alınan 2 - V - 1932 
tarih ve 21266/2538 numaralı tezkerede, teadül kanununun neşrinden evvel veya sonra uzaklık 
ve pahalılık zammına tâbi mahallerde ifayi vazife edenlerin maaşlarının hesabında mezkûr zamla
rın da nazan itibare alınması lâzımgeldiğine dair evvelce verilen kararın tebdiline mahal görülme
diği bildirilmiştir. Bu şekle göre bir vilâyette müsavi maaş alan ve ayni şeraiti haiz olan memur
lardan bir kısmının mevzubahs olması kısmı diğerinin bu haktan istifade edememesi gibi bir vazi
yet tehaddüs etmekte ve bu hal Devletçe takip edilen adalet prensiplerile kabili telif olmadığı 
gibi bir kısım memurlar lehine kısmı diğerinin mutazarrır olması neticesini tevlit eylemek
tedir. Teadül kanunu mevzuu haricinde kalan memurlar hakkında seyyanen muamele tatbik ve 
keyfiyet alâkadarana tebliğ edilmek üzere 1929 senesi bütçe kanununun 13 üncü maddesi muci
bince uzaklık ve pahalılık zamlarının müteakip seneler zarfında da tesviyesi icap edip etmediği
nin ve mezkûr mahallere teadül kanununun tatbiki tarihinden sonra tayin edilen memurların da 
bu zamdan istifade edip etmeyeceklerinin tefsiren halli hususunun Meclisi âliye arzına müsaadei 
celilerini rica ederim efendim, 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 4 - III -1933 

Karar No. 13 
.Esas No. 3/222 

Yüksek Reisliğe 

Teadül kanununa merbut iki numaralı cetvele ithal edilmeyerek maaşları bu kanun mevzuu 
haricinde kalan memurlara uzaklık ve pahalılık zammı verilip verilemeyeceğinin tefsiri hakkında, 
Başvekâletin 3 - IX -1932 tarih ve 6/2265 numamaralı tezkeresi encümenimize havale buyurul-
makla keyfiyet Divanı muhasebat reisi beyle Maliye vekâletinden gelen mahsus memur hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Tefsiri istenilen cihet şudur: 
Memurin kanununun 37 inci maddesi bazı mıntakalardaki memurlara Heyeti Vekile kararile 

uzaklık ve pahalılık zamları verilmesine ait hükümleri havidir. Ancak bu hükümleri Devlet memur
ları maaşatının tevhit ve teadülüne dair kanun, son maddesile ilga etmiştir. Yalnız 1452 numaralı 
teadül kanununun 11 inci maddesi şu hükmü koymuştur. 

(Kadroları 1929 bütçesine merbut cetvelde ayrıca gösterilen maaşlı memurlar bu kanun mev-
zuundan hariçtir. Bunların maaş ve tahsisatlarıbirleştirilerek üçüncü madde mucibince tekaüt 
tevkifatına ve vergilerle munzam kesirlerine tâbi olmaksızın ahkâmı mevcudeye göre kendilerine 
verilir. Bir sene zarfında bu kabil maaşın tanzimi için muktazi kanun lâyihaları ihzar ve Büyük 
Millet Meclisine takdim edilmek mecburidir.) 

Bu madde teadül kanununun çerçevesi haricinde bıraktığı memurlar için 1929 bütçe kanununun 
cetvelinde gösterilen maaş ve tahsisatlarının birleştirilip mevcut ahkâm dahilinde verilmesi hük
münü koymuştur. 

Bu maddedeki tahsisat kelimesinin muhtevasında uzaklık ve pahalılık zamlarının bulunup 
bulunmadığı ve ahkâmı mevcudeden maksat teadül kanununun ihdas ettiği vaziyet veyahut kanunun 
vazradan evvel mevcut hükümler olup olmadığı ve binaenaleyh bu kabil memurlar hak
kında elan ayrı bir kanun tedvin edilmediğine göre pahalılık ve uzaklık zamlarının verilmesine 
devam edilip edilemeyeceği; tefsirin mevzuunu teşkil etmektedir. 

Teadül kanununun 11 inci maddesinde zikredilen 1929 malî senesi bütçe kanununda 13 üncü 
madde olarak şu hüküm vardır: ( Devlet memurları maaşının tevhit ve teadülüne dair olan ka
nun ile zabitan ve askerî memurlar maaşı hakkındaki kanun mucibince verilecek hakkı mükte-
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sepler, hususî tertibi olmayan dairelerde maaş ve ücret tertipleri tsarrufatından; ve mezkur 
kanunların meriyetleri tarihine kadar geçecek müddet zarfmda 1928 bütçesile kabul ve tat
bik olunan ahkâm dairesinde maaş, tahsisatı fevkalâde, uzaklık ve pahalılık zammı ve tayin 
zammı, zammı mahsus, makam ücreti, ihtisas ücreti, tahsisatı maktua namlarile verilmesi 
iktiza eden mebaliğle Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 11 
inci ve zabitan ve askerî memurlar maaşatına ait kanunun 8 inci maddeleri mucibince mez
kûr kanunlar mevzuundan hariç tutulan ve haklarında ahkâmı sabıkanın devamı lâznngelen-
lere maaş ve tahsisatı fevkalâde, tayin zammı, uzaklık ve pahalılık zammı namlarile verilecek 
mebaliğ maaş tertiplerinden tesviye olunur. ) 

Bu madde teadül kanununun 11 inci maddesile kendi mevzuundan hariç bıraktığı memurlar 
hakkında ahkâmı sabıkanın devamı lâzımgeldiğini ifade etmekte ve maaş ve tahsisatı fevkalâ
de, uzaklık ve pahalılık zammı verileceğini tadadı bir şekilde sarih olarak göstermektedir. 

Bu maddenin sarahatine binaen bu kabil memurlara 1929 senesinde pahalılık ve uzaklık zam
mı verilmesi Maliye vekâletince de kabul edilmiştir. Ancak müteakip senelerde bütçe kanunla
rına ayni hükmün konulmaması ve bütçe kanunlarının hükümlerinin bir seneye maksur olması; Ma
liye vekâletini bu zamlarm ancak 1929 senesinde verilebileceği mütaleasına sevketmiştir. 

Filhakika 1929 bütçe kanununun 13 üncü maddesinin hükümsüz bitmiş olduğu aşikâr ise de 
madde; elan meri olan teadül kanununun 11 inci maddesini tavzih etmesi itibarile mütaleaya 
şayandır. Vazıı kanunun her iki maddeyi hemen hemen ayni zamanda tedvin etmesi ve 11 inci 
maddeyi bu kanuna atfetmesi bu maddedeki tefsire lüzum görülen tahsisat ve ahkâmı mevcude 
tabirleri hakkındaki maksadı tamamen tenvir edecek mahiyettedir. 

Encümenimiz 11 inci maddedeki tahsisat kelimesinin maddenin matuf olduğu 1929 bütçe ka
nununun 13 üncü maddesinde tadadı surette sayılan uzaklık ve pahalılık zamlarını da ihtiva etti
ğini ve 39 uncu maddede (haklarında ahkâmı sabıkanın devamı lâzımgelenlere bu zamların veri
leceği tasrih edildiğine göre de 11 inci madde metnindeki (ahkâmı mevcude) den maksat teadül 
kanununun ilga etmeyip mahfuz bıraktığı hükümler olduğu neticesine vâsıl olmuştur. 

Binaenaleyh teadül kanununun on birinci maddesi mevkii meriyette olduğuna göre ahkâmı sa
bıka ile vazedilmiş uzaklık ve pahalılık zamlarının bir sene için değil bunlar hakkında yeni bir ka
nun tedvin olununcaya kadar hükmü daimiye binaen müteakip senelerde de verilmesi ve tah
sisatı fevkalâdelerde olduğu gibi bu zamlar hakkında da ayni muamelenin tatbikına devam edil
mesi encümenimizce kanunun zarurî ve ihmali gayricaiz hükümleri icabından addedilmiş ve madde 
tefsire muhtaç görülmemiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere takdim kılındı. 

Maliye E. Reisi 
Burdur 

M. Şeref 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Kâtip 
İsparta 

Kemal Turan. 
istanbul 

llamdi Mustafa 
içel 

Emin 
Kastamonu 

Refik 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümen i 26 - IV -1933 

M. No. 109 
Esas No. 3/222 

Yüksek Reisliğe 
Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun mevzuu haricinde kalıp ta memurin kanunu

nun 37 nci maddesinde gösterilen yerlerde bulunan memurlara 1929 senesi bütçe kanununun 13 
üncü maddesi mucibince verilmiş olan uzaklık ve pahalılık zammznm müteakip seneler zarfında da 
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tesviyesi icap edip etmediğinin ve mezkûr yerlere teadül kanununun tatbiki tarihinden sonra tayin 
edilen memurlann da bu zamdan istifade edip etmeyeceklerinin tayin ve tefsiri hakkındaki 
3-IX-1932 tarih ve 6/2265 numaralı Başveklet tezkeresile Maliye encümeni mazbatası Divanı 
muhasebat reisi ile Maliye vekâleti muhasebat umum müdürü beyler hazır bulundukları halde 
encümenimizce de tetkik ve müzakere edildi. 

Tefsiri istenilen iş hakkında Maliye encümeni mazbatasında izah olunan mütaleaya encümeni
mizce de iştirak olunmuştur. 

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. Aza Aza Aza Aza 
(lünıüşane Konya Çorum İstanbul İsparta Kırklareli 
II/Fehmi K. Hüsnü Mustafa Sadettin Mükerrem M. Nahit 

Aza Aza Aza Aza 
Kırklareli Manisa Niğde ' Sivas 

Şevket M. Turgut Faik M. Remzi 



Sıra No 146 
Kastamonu mebusu H. Fehmi Beyin, verginin kolaylıkla 

alınması yollarına dair 2/50 numaralı kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Büyük Millet Meclisinin Yüksek Reisliğine 

Efendim, beyefendiler; 
Bu gün tarla, orman, yapılar, sayım, kazanç gibi doğrudan doğruya köylü, şehirlimizden al

makta olduğumuz vergilerin tutan 31 600 000 liradır. Bu vergileri kasamıza koymak için 
vilâyet kazalanmızda süvari, piyade 3252 tahsildara bir ayda 150 781 lira aylık verdiğimize göre bir 
yılda 1 808 172 lira gibi büyük bir para Devlet kasasından çıkıyor. Tutarını bilmiyorum. Göz 
karan olarak yazıyorum. Belki yarım milyon lirayı da hususî idarelerin tahsildarlanna veriyoruz 
dersek kasamızdan 2 308 172 lira veriyoruz demektir. Tahsildarlarımızın ikide bir köylüyü topla-
malannı, işten güçten alıkoymalarını gözden kaçırmak doğru olmadığı gibi tahsildarlann kendi
lerini, atlarını köylüye besletmeleri de ayn bir derttir. Ne söylesek, ne yazsak tahsildarlann 
ekmeğini, atlarının yemini köylü veriyor. 

Bu vergileri kolaylıkla toplamak için düşündüklerim: 
(1) Yeni yazı köylünün de elinden tutmuş önlerini aydınlatmıştır. Çobanlarımız bile bir eline 

kavalı, bir eline kalemi almış, akı karayı seçmiştir. Bu gün köylümüz verginin bir dert belâ de
ğil, yurt borcu, yarma, öbür güne bırakılmayan bir borç, boyun borcu olduğunu gereği gibi öğ
renmiştir. 

(2) Devlet vergisile hususî idarelerin vergilerini birleştireceğiz, hazineye akacak olan paralar
dan hususî idarelerin payım ayrnp hususî idarelerin kasalarına yatıracağız. 

(3) Devlet hazinesine borçlanan herkesin eline kabı sağlam üç beş yapraklı birer defter vere
ceği!!. 

(4) Deftere kimsenin ağız açmasına yer bırakmayacaklayin, sayım, yol, yapı, tarla, kazanç, 
mektep vergilerinden borçlandırdığımız ne varsa parasına varıncaya kadar bir bir yazacağız, ra
kamla tutanın göstereceğiz. 

(5) Borçlu hangi ayın kaçında kaç kuruş verecektir dersek defterine yazacağız. 
(6) Hazine borcu savsaklanır, yanna, öbür güne atılır bir borç olmadığını yazacağız. 
(7) Vergi derlemesini düzenine koymak için içimizin ağlamasına, yüreklerimizin dağlanmasına 

bakmayacağız, -hiç çekinmeyeceğiz, paranm nasıl alınacağını, ne yapılacağını söyleyeceğiz ve 
yapacağız. Köylü şehirlinin uslusunu, ileri gelenlerini, kulağı delik olanlannı yer yer toplayaca
ğız, bundan böyle kendilerinden vergilerinin nasıl alınacağını Devlet kasasına ne yolda yatmlaca-
ğmı yaşı yedi, oğlumuza, kızımıza anlatır gibi anlatacağız ve anlatmanın yolunu bulacağız, 
kimsenin anlamadık, işitmedik demesine açık kapı bırakmayacağız, anlatacağız. 

(8) Gününde o günün borcunu sandığa yatırmayanın bir sözü dinlenmeyeceğini, sızlanmasına ba
kılmayacağım, elinde, evinde nesi varsa tellâl elile satılacağını deftere geçireceğiz. 

(9) Borçlu vergisini yatırmada güçlük çekmemek, işinden gücünden geri kalmamak için her na
hiyede bir sandık, başına da bir memur dikeceğiz. 

(10) Sandık emini vergiyi getirenin eline makbuz yerine defterine kaç kuruş yatırdığını günü, 
saatile yazacak, mühürlendikten sonra imzasını atacaktır. 

(11) Gününde vergisini yatırmayan kimsenin kapısı önüne başlarında yüreği katı bir memur, iki 
jandarma, elinde dümbelek bir tellâl dikilecektir, aman dilemesine, gün istemesine bakılmaya-
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cak, hemen dümbeleğe tokmak vurulacak, varı yoğu satılacaktır, borçlunun kapısına kadar giden
lerin ayak kiraları dahi satılan dünyalığın parasından alınacaktır. 

(12) Benim görüşüme göre adım adım arkasını bırakmaz, üç beş köy, mahallede verginin bu 
yolda alındığı görülür, görülmez, duyulur, duyulmaz verginin, derlenmesi düzenine girecek saat gibi 
işleyecektir, Bir yılın borcu öbür yıla kalmayacaktır. • Bu işi düzenli bir saat gibi işletmeyen mal 
müdürü, defterdar kendiliğinden masası başından çekilmiş sayılacak, yerine başka biri gönde
rilecektir. 

Beyefendiler; kendim de bir köylüyüm, köylü ile çok düşmüş, kalkmış bir arkadaşınız olduğum
dan köylümüzün düşünüşünü, anlayışını, görüşünü ve şu yapalım dediğim kanunu nasıl karşılaya
cağını ben sizden daha iyi bilirim dersem kabalık etmiş olur muyum? Uzun sözün kısası: bence 
bu yolu tutmakla yanlış bir adım atmış olmayacağımızı söyler ve siz de uygun bulur iseniz şu aşa
ğıda yazılı maddelere el kaldırmanızı dilerim; son söz sizindir efendim. 

K.-ıstaınonıı mebusu 
'< . Hastın Ftlııııl 

KASTAMONU UKIirST HASAN FUIIMİ VA<) V İN TKKLİFİ 

MADDE 1 — Herkes vergiye borçlu olduğu parayı gününde elile götürüp sandığa yatıracaktır. 
MADDE 2 — Eline verilen defterde yazılı borcunu gününde sandığa yatırmayan kimsenin ele 

geçen para edecek nesi varsa aman demesine bakılmayacak, satılacak parası sandığa yatırılacaktır. 
MADDE 3 — Borçlunun kapısına giden memur, jandarma, tellâlın ayak kiraları dahi satılan 

maldan alınacaktır. 
MADDE 4 — Bu kanun 1933 yılı haziranın birinden işlemeğe başlar. 
MADDE 5 — Bu kanunu Maliye vekili yürütecektir. 

Maliye encümeni mazbatası 

11) - III - U):i:i 

Yüksek Reisliğe 

Verginin kolaylıkla alınması yollarına dair Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Bey tarafından 
verilip encümenimize havale buyurulan 7 - XI - 1932 tarihli kanun teklifi, Hasan Fehmi ve 
Maliye Vekili Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifin hulâsası, Devlet ve hususî idareler vergilerinin birlikte olarak tahakkuk ettirilerek 
mecmuunun mükellefler ellerine verilecek cüzdanlara yazılması, tahsildarların lâğvi ve mükellefle
rin her nahiye merkezinde bulunacak sandık eminlerine ellerindeki cüzdanlarla müracaat ederek 
vergilerini kendiliklerinden vermeleri, vergilerini vaktüzamanında vermeyen kimselerin kapısı 
önünde başlarında yüreği katı bir memur, iki jandarma elinde dümbelek bulunan bir tellâl dikile
rek aman dilemesine, gün istemesine, bakılmaksızın hemen dümbeleğe tokmak vurularak varının 
yoğunun satılması ve ihtiyar edilen masarifin de mükelleften ayrıca alınması hususlarından iba
rettir. 

Gerek Devlet gerek başka kimselere borcu olanların mal ıtlakına seza her nesi varsa satıl
masına ahkâmı kanuniyemiz katiyen mesağ vermemektedir. Bundan başka muasır ceza sistem
lerinde ve bahusus bizim ceza kanunumuzda yeri kalmamış olan teşhir usulünün yeniden ihdasına 
da imkân görülememektedir. Maahaza bu günkü vergi mevzuatımız, mükellefin vergisini vakit ve 

T. B. M. M. 
Maliye cııriinu'ni 

Karar \o. î î 
Esas \o. ;j/r>o 
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zamanile kendiliğinden Maliye veznesine vermesine müsaittir. 

Teklif veçhile nahiye merkezlerinde bulundurulacak sandık eminlerile icra muamelâtını yapa
cak memurların teşkilâtı masarifi de esasen bu gün verilmekte olan tahsildar maaşlarından az 
olmayacağından bu yoldaki masraftan da bütçede bir istifade temin edilemeyecektir. 

Mükelleflerin eline borçlarını gösterir birer karne verilmesi teklifine gelince; bu kanun mevzuu 
olmayıp vergilerin miktarında istikrar hâsıl olduğu zamanda bu usulün tatbikında fayda melhuz 
olduğu ve ileride tatbik edilmesinin düşünüldüğünü Maliye vekili Bey söylemiştir. 

Karne usulünden başka diğer tekliflerin kabiliyeti tatbikıyesi olmadıktan başka mevzuatı ka
nuniyemizle telif kabiliyeti görülemediğinden encümenimizce reddine karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi 
Burdur 

M. Şeref 
Aza 

İzmir 
Kâmil 

M. M. 
Bayazıt 

ihsan 
Aaza 

Diyarbekir 

Kâtip 
İsparta 

Kemal Turan 
Aza 

İstanbul 
Zülfü Hamdı Mustafa 

Aza 
Balıkesir 

Enver 
Aza 

İçel 
Emin 

Aza 
Balıkesir 
Pertev 

Aza 
Konya 

Kazım 

Aza 
Aydın 

Adnan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No 110 
Esas No. 2/nO 

Yüksek Reisliğe 

26 - IV -1933 

Vergilerin kolaylıkla toplanmasına dair Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Bey tarafından 
verilip Maliye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun teklifi encüme* 
nimizce de mütalea ve tetkik edildi: 

Vergilerin alınması usullerinde ıslahat yapılması esasen Maliye vekâletince derpiş edilmekte 
olduğu ve teklifte dermeyan olunan hususattan bir kısmı da Maliye encümeni mazbatasında da 
işaret edildiği üzere mevzuatı kanuniyemizle kabili telif görülemediği cihetle encümenimizce de 
lâyihanın reddine karar verilmiştir. Umumî Heyetin Yüksek tasvbine arzolunur. 

Reis Reis V. 
Crümüşane Konya 
H. Fehmi K. Hüsnü 

Kırklareli Manisa Niğde 
Şevket M. Turgut Faik 

Çorum 
Mustafa 

Sivas 
M. Remsi 

İstanbul 
Sadettin 

İsparta 
Mükerrem 

Kırklareli 
M. Nahit 





Sıra NQ 130 
Dahiliye memurlarının tahdidi sinlerine dair I 23 numaralı 

kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 28 - 11 - 1932 

Muame lât müdii rlüğü 
Sayı: 6/422 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Dahiliye memurlarının tahdidi sinlerine dair Dahiliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 20 - II -1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

tdare amirliği dimağ ve vücut sağlamlığını iyi bir görgüyü ve bilgiyi istilzam eden zahmetli, 
mesuliyetti bir ihtisas meselesidir. 

Bu mesleğin müfettişlik, kaymakamlık, polis ve nahiye müdürlüğü gibi hareket ve faaliyeti 
istilzam eden kısmında rükûp ve nüzule muktedir bulunmayanların muvaffakiyetleri memul bu
lunmadığından sinleri muayyen hadlere vâsıl olanların rızalarına bakılmaksızın tekaüt edilme
leri pek zaruridir. Ancak bunlardan istisnaî olarak zindegisini muhafaza edenlerin istihdamları
na devam edebilmek için vekâlet tekaüde sevk hususunda tahyir edilmiştir. 

Nahiye müdürleri, kaymakamlar, polis müdürleri, mülkiye müfettişleri için konulan azamî 
sin kendilerinden alınacak randıman için en azamî bir haddir. Bu hadlere vâsıl olan idare âmir
lerinden ve mülkiye müfettişlerinden hizmet ve istifade beklemek imkân haricinde olduğu gibi 
bulunduğu derece ve sımflann da icap ettirdiği ehliyeti ve zindegiyi tamamen kaybetmiş sayı
lırlar. Binaenaleyh nahiye müdürleri için azamî sin 50, kaymakamlar için 56, mülkiye müfet
tişleri için 58 olarak tesbit edilmiştir. 

Valiler bu tertibe ithal edilmemiştir. Zira 1851 numaralı kanunun 3 üncü maddesi valilerin 
her yaşta îcra Vekilleri Heyeti kararile tekaüt edilebileceklerini tayin ve tasrih etmiştir. 

Kanunda tayin edilen sinlere vâsıl olanların tekaütlüklerinde tekaü maaşları için mülkî ve 
askerî tekaüt kanunu hükümleri esas ittihaz edilmiş ve bir maddei kanuniye ilâve edilmiştir. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. M. M. M. 
Dahiliye encümeni 31 - İH - 1932 

Karar No. 19 
Esas No. 1/243 , < 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye memurlarının tahdidi sinlerine dair Dahiliye vekâletince hazırlanıp İcra Vekilleri 
Heyetinin 20 - II - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibesile birlikte gönderildiğini mübeyyin Başvekâleti celilenin encümenimize havale 
buyurulan 28 - II - 1932 tarih ve 6/422 numaralı tezkeresi ve merbutatı mütalea ve müzakere 
olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında: (İdare amirliğinin dimağ ve vücut sağlamlığım, iyi bir 
görgüyü ve bilgiyi istilzam eden zahmetli ve mesuliyetli bir ihtisas meselesi olduğu ve bu meslekin 
müfettişlik, kaymakamlık, polis ve nahiye müdürlüğü gibi hareket ve faaliyete ihtiyaç gösteren 
kısımlarında rükûp ve nüzule muktedir bulunmayanların muvaffakiyetleri memul bulunmadığı be-
yanile yaşlan muayyen hadlere vâsıl olanların tekaütlerinin icrası zarureti dermeyan edilmekte 
ve bu sınıflarda muayyen yaşı ikmal etmelerine rağmen vücutları hizmetlerinin istilzam eylediği 
hareket ve faaliyeti tatmin edecek hali zindeğinde bulunanların daha bir müddet devamı memuri
yetleri kabul edilmektedir. 

Valiler 1851 numaralı kanunun 3 üncü maddesi mucibince her yaşta tekaüde sevkolunabilecekle-
rine mebni işbu kanuna onlar hakkında hüküm konmadığı zikrolunmaktadır). 

Memleketin her tarafında ve bilhassa köyler arasında hasta olmayan her yaşta her kimsenin 
seyrü seyahatini mümkün kılacak nakil vasıtalarının mürur ve uburuna müsait yollar bulunmama
sına binaen vazifeleri her zaman köylerde devir, teftiş, takip yapmak olan kaymakam ve nahiye 
müdürlerinin bu meşakkatli işleri ifa edebilmesi için zinde ve mukavemetli bir halde bulun
malar, Devlet umur ve vezaifinin bihakkın icrası ve halk hukukunun ve memleket asayişinin te
mini noktai nazarından elzem olduğuna ve mülkiye müfettişlerinin de ekseriya köylere gidip tah
kikat ve teftişat yapmak mecburiyetinde bulunduğuna binaen bu sınıflarda bulunanların muayyen 
bir yaş haddine tâbi tutulmasını encümenimiz de ittihazı lâzım zarurî bir tedbir olarak telâkki ey
lemiştir. 

Şehir ve kasabalar asayişinin ve âmme selâmetinin doğrudan doğruya veya maiyetindeki un
surları geceli gündüzlü murakabe suretile temin vazifesile mükellef bulunan polis müdürleri hak
kında işbu tedbirin lüzumu ise varestei arz ve izahtır. 

Ancak sırf idare makinesinin selâmeti devri namına ittihaz olunan bu zarurî tedbir yüzünden bu 
sınıflarda bulunan memurların diğer bir kısım Devlet memurlarına nazaran çok fazla müteessir 
olmaması mülâhazasile Hükümetçe teklif olunan yaş hadleri tezyit edilmiştir. 

Müfettişler, kaymakamlar, polis müdürleri tedbirin hikmeti ittihazı noktai nazarından ayni 
hal ve vaziyette bulunduklarından bunlar hakkındaki hükümlerin de tevhidi muvafık görülmüştür. 

Valiler hakkındaki hüküm, vilâyet idaresi kanununun bazı maddelerini muaddil 26 temmuz 1931 
tarih ve 1851 numaralı kanunun üçüncü maddesinde musarrah olduğundan ve bu hükmün tebdiline 
de bir zaruret görülmediğinden onlar hakkında işbu lâyihaya bir şey dercedilmemiştir. 

Tekaüt maaşlarının sureti hesabına ait madde işbu tedbirin tabiî bir neticesi olduğundan aynen 
kabul olunmuştur. 

Maruzatı mebsutaya binaen tadilen kabul edilen lâyihai kanuniyenin Yüksek Reisliğe takdimine 
29 - III - 1932 tarihinde karar verilmiştir. 

Da. E. Reisi Reis V. M. M. Na. Kâ. Aza Aza 
Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale Muş Rize ' Adana 

Cemil M. Faik Şükrü Hasan Reşit Ahf Ali Münif 



Aza 
Çorum 
1. Kemal 

Aza 
Malatya 
Vasıf 

Aza 
Ordu 

Ahmet İhsan 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

Aza 
Ordu 

ismail 

Aza 
Kars 

Baha Tali 

Aza 
Amasya 
Esat 

Aza 
Elâziz 
Hüseyin 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 100 
Esas No. 1/243 

19 - IV - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye memurlannın tahdidi sinlerine dair olup Dahiliye encümeni mazbatasile birlikte encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası Dahiliye vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere 
olundu. 

Alınan izahata göre encümenimiz dahi lâyihayı Dahiliye encümeninin tadilâtı dairesinde kabul 
eylemiştir. Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüışane 
H. Fehmi 

Niğde 
Faik 

Rs. V. 
Konya 
K. Hüsnü 

Sivas 
M. Remzi 

Çorum 
Mustafa 

Edirne 
Faik 

İsparta 
Mükerrem 

Kayseri 
A. Hilmi 

Manisa 
M. Turgut 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dahiliye memurlarının tahdidi sinlerine dair 
kanun lâyihası 

1 — idare rüesasmdan nahiye müdürleri, 
kaymakamlar ile polis müdürleri ve mülkiye mü
fettişlerinden sinleri aşağıdaki maddede muhar
rer hadlere vâsıl olanlar rızalanna bakılmaksızın 
tekaüde sevkolunabilirler. 

2 — Nahiye müdürleri için azamî sin elli, bi
rinci sınıf kaymakamlar için azamî sin elli altı, 
ikinci sınıf kaymakamlar için 54, üçüncü sınıf
lar için 52, birinci sınıf polis müdürleri için 
azamî sin 56, ikinci sınıf polis müdürleri için 54, 
üçüncü sınıf polis müdürleri için 52, başmüfettiş
ler için 58, birinci sınıf müfettişler için 56, ikinci 
sınıf müfettişler için 54, üçüncü sınıf müfettiş
ler için 52 olarak tesbit edilmiştir. 

3 — İşbu kanun mucibince tekaüt edilmesi 
icap eden dahiliye memurlarının tekaüt maaşları 
mülkî ve askerî tekaüt kanununun 26 ncı madde
si hükmüne tâbidir. 

4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

5 — Bu kanunun icrasına Dahiliye vekili me
murdur. 

20 - II - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. 
K. Kaya M. Abdülhalik Ksai 
Na. V. Ik. V. S. f. M. V. V. 
Hilmi M. Şeref M. Abdülhalik 
(i. î. V. Zv. V. 
Ali Bana Muhlis 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi 
sinlerine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Nahiye müdürleri, kaymakam
lar ile polis müdürleri ve mülkiye müfettişleri 
aşağıdaki maddede yazılan yaşlan bitirince te
kaüt olunurlar. 

MADDE 2 — Nahiye müdürleri için sin 
haddi (55) birinci sınıf kaymakam, mülkiye mü
fettiş ve polis müdürleri için (60) ikinci sınıf 
kaymakam, mülkiye müfettiş ve polis müdür
leri için (58) üçüncü sınıf kaymakam ve mülkiye 
müfettiş ve polis müdürleri için (56) dır. 

Bunlardan hizmetlerinin devamında faide ol
duğu mafevklerinin vereceği ve Dahiliye vekâle
tinin kabul eyleyeceği sicil ile anlaşılanlar İcra 
Vekilleri Heyetinin kararile daha beş seneye ka
dar istihdam edilebilirler. 

MADDE 3 — tşbu kanun mucibince tekaüt 
edilmesi icap eden dahiliye memurlarının tekaüt 
maaşlan mülkî ve askerî tekaüt kanununun 26 
ncı maddesi hükmüne tâbidir. 

MADDE 4 — Bu kanun 29 birinci teşrin 
1933 tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 



Sıra No 132 
Tiflis başkonsolosluğu binasının Batum konsolosluğu 
binasile değiştirilmesi hakkında I 432 numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/2803 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hükümetimize ait mülga Tiflis başkonsolosluğu binasının Batum konsolosluğunun bulunduğu bi
na ile değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 16 - XI - 1932 toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzolunmuştur 
efendim. 

Başvekil 
s , İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

İçinde bulunduğumuz malî buhran dolayısile ve bütçenin muvazenesini temin edebilmek üzere 
son iki sene zarfında bazı konsoloslukların ilgasına mecburiyet hâsıl olmuş ve Tiflis başkonsoloslu
ğu da bu meyanda bulunmuştur. Mezkûr başkonsolosluğun işgal eylemiş bulunduğu hükümete ait 
bina bu suretle bir buçuk seneye yakın bir müddettenberi hali bulunmaktadır. Muhafazasına lü
zum görülmeyen bu binanın satılmasına Rusyamn dahilî ahvali müsait olmadığından Sovyet Hü
kümeti ile cereyan eden müzakerat neticesinde bunun mezkûr Hükümete devri ve buna mukabil el-
yevm Batum konsolosluğunca işgal edilmekte olan binanın Hükümetimize devri takarrür eyle
miştir. 

Sovyet kuyudatına nazaran Batum konsolosluğu binası Tiflis konsolosluğu binasının hemen he
men iki misli kıymetindedir. Her iki haneyi gören memurlarımız da bunu tasdik eylemektedirler. 
Bundan maada Batum konsoloshanesi için elyevm verilen kira bedeli de bu suretle tasarruf edilmiş 
olacaktır. Binaenaleyh arzedilen sureti tesviye her veçhile menafiimize muvafıktır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni g± . XII - 1932 

Karar No. 7 , 
Esas No. 1/432 ' ' •> ;"";" Ü "*.'""'*'~ 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetimizin malı olup ilga edilen Tiflis başkonsolosluğu binasile, Sovyet Hükümetine ait 
olup konsolosluğumuz tarafından işgal edilmekte bulunan binaların mübadelesi hakkındaki kanun 
lâyihası encümenimizce tetkik edildi. Hükümetin esbabı mucibe lâyihasından ve verilen mütemmim 

21 - XI - 1932 
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izahattan anlaşıldığına göre mevzubahs mübadele muamelesi hem maslahata hem de menfaate mu
vafık görüldüğü için işbu kanun lâyihası kabule şayan görülmüş ve Yüksek Meclisin tasvibine arze-
dilmiştir. 

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Siirt Bolu istanbul Kocaeli Erzincan 

Mahmut Falih Rıfkı Salâh Cimcoz t. Süreyya Ahmet Saffet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. : " ; "'/ ' 
Bütçe encümeni I 22 - IV - 1033 

Esas No. 105 ..••".."• , .. -, r. -
M. No. 1/432 ••'"•;'" - .. - r - . - - . 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetimize ait mülga Tiflis başkonsolosluğu binasının Batum konsolosluğunun işgal etmekte 
olduğu Sovyet Hükümetine ait bina ile mübadelesi hakkında olup Hariciye encümeni mazbatasile 
birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Maliye vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
mütalea edildi: 

Tifüste halen boş bulunan Hükümete ait binayı satmak Rus rejimine göre imkânsız bulundu
ğundan ve Hazinenin Batumdaki konsolosluk binası için de kira verilmemesi malî menfaatimize daha 
muvafık bulunduğundan işbu binaların mübadelesi teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Eeis Reis V. 
Gümüşane Konya Çorum. Edirne Elâziz İsparta Kayseri 
H. Fehmi K. Hüsnü Mustafa Faik II. Tahsin Mükerrem A. Hilmi 

Kırklareli Manisa Yozgat 
M. Nahit M. Turgut S. Sırrı l , • ' ,' .' " . 

H Ü K Ü M E T İ N T E K L İ F İ 

Hükümetimize ait mülga Tiflis başkonsolosluğu binasının Batum konsolosluğunun işgal etmekte 
olduğu bina ile mübadelesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetimize ait mülga Tiflis başkonsolosluğu binasının Batum konsolosluğu
nun işgal etmekte olduğu Sovyet Hükümetine ait bina ile mübadelesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

16 - XI - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi S. Kaya Dr. T. Büstü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 



Sıra No 141 
Vaiz ve dersiam maaşları hakkında I/6I8 numaralı kanur 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. G. 
Başvekâlet 16 -IV - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/102.r> 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vaiz ve dersiam maaşları hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyeti: 
12 - IV - 1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci 
sile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
' T! İsmet 

. Esbabı mucibe 

Vaiz ve dersiam maaşlarından bütçe kanunlarına tevfikan şimdiye kadar vuku bulan tasarrufa 
diğer dersiam ve vaiz maaşlarına zammı suretile işbu maaşların tedricen onar liraya iblâğına d 
olup Hazineye havale buyurulan Diyanet işleri reisliğinin ilişik tezkeresi ile bu hususa dair olan [ 
nun ve esbabı mucibe lâyihası tetkik olundu. 

Hükümetçe kadrolar üzerinde daima tasarruf esasları araştırılmakta ve bunu teminen her s< 
bütçesi ile bir kısım memuriyetler mevkuf tutularak mühim bir rakamın bütçelerden tenziline za: 
ret görüldüğü halde vaiz ve dersiam maaşlannın bu umumî prensiplerden hariç tutulması büt 
mizin tevazünü esaslarına uygun olamayacağı cihetle şimdiye kadar vaki olan tasarruflarla ba 
ma vukubulacak münhallerin nısfının bütçeden tenzili ve diğer nısfının da mevcut vaiz ve v 
siam maaşlanna zammı icabı hale daha muvafık olacağı Hazinece mütalea kılınmış ve bu eı 
dairesinde yeniden tanzim kılınan kanun lâyihası ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Yüksek Meclise arzına müsaade buyurulmasmı istirham eylerim efendim. 
Maliye vekili 

" ° M. Abdülhalik 

Bütçe encümeni mazbatası 

22 - IV - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Diyanet işleri reisliği kadrosundaki vaiz ve dersiam smıflannda vukubulacak münhallerin m 
kuf tutulması 1928, 1929, 1930, 1931 ve 1932 seneleri bütçe kanunlarının muhtelif maddeleri 
kümleri iktizasından olduğu cihetle mezkûr seneler zarfında bu sınıflarda vuku bulmuş olan m 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 101 
Esas No. 1/618 
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haller peyderpey kadrodan çıkarılarak maaşları tasarruf edilmiştir. 

Tedricî bir tasfiyeyi istihdaf eden salifüzzikir kanunların hükmüne göre maaş derecelerinde ka
nunu mahsus olmadıkça bir tebeddül yapılmaması icap eylediği halde Diyanet işleri reisliği 1933 
senesi kadrosunun encümenimizce tetkiki esnasında, azamî maaşı 850 kuruştan ibaret bulunan va
izlik maaşı derecesi 10 lira olarak teklif edilmiş ve bu teklifin mesnedi olarak ta Hükümetçe tan
zim ve Başvekâletin 16 nisan 1933 tarih ve 6/1025 numaralı tezkeresile gönderilen kanun lâyihası 
encümenimize havale edilmekle Maliye vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve mütalea edildi. 

Adetleri 1928 senesinde 826 iken muhtelif senelerde vuku bulan münhallerin tasarruf edilmesi 
dolayısile 1932 senesinde 668 e inen vaiz ve dersiamlardan 450 adedinin elyevm almakta oldukları 
maaş miktan 5 ve 6 lira arasındadır. Bunların vuku bulacak münhalât tasarrufatmdan nısfının 
karşılık tutularak tedricî bir surette terfihleri için teklif olunan kanun lâyihası encümenimizce esas 
itibarile muvafık görülerek kabul edilmiş ve her sene bütçe kanunlarile tekrar edilen bir hükmün 
dahi lâyihaya alınması suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine 
arzolunmustur. 

Reis 
(îümüşaııe 
/ / . Fehmi 

Kayseri 
A. Hilmi 

Reis V. 
Konya 

A'. IIiisitil 
(.\>nıııı Kdirne 

Mu s laf a Fail; 

Kırklareli 
M. Nalı it 

Manisa 
M. Turgut 

Kla/.iz Krzurıım İstanbul İsparta 
/ / . Tahsin Asım Sadettin. Miikerre.nı 

Niğde 
Fail-

Yozgat 
#. Sırrı 

UVKVMV/VİS T K K U F İ 

Vaiz re dersiam maaşları hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Diyanet işleri reisliği kadrosu
na dahil dersiam ve vaiz maaşlarından 1933 se
nesi nihayetine kadar vaki münhallerle badema 
vukubulacak münhallerin nısfı bütçeden tenzil 
ve diğer nısfı mevcut dersiam ve vaiz maaşları
na zammolunarak bunların maaşları tedricen 
onar liraya iblâğ olunmak üzere her sene bir 
cetveli teklif bütçesile birlikte Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine arzolunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu 
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

12 - IV - 1933 
Rş. V. Ad, V. M, M. Y. Da. V. 
İsmet: Yusuf Kemal Zekâi Ş. Katın 

ila. V. 
Dr. T. Riişlü 

Na. V. 
Hilmi 

G. İ. V. 
Ali ilana 

M. 
Mal. V. 

Abdül halik 

İk. V. 
M. Celâl 

7A: V. 
Muhlis 

Mf. V. 
Dr. itişil Galii> 

S. I. M. V. 
Dr. Kefil; 

l îpTVK KNVÜMKNİNlN TADİLİ 

Vaiz re dersiam maaşları hakkında kanun 
ih as t 

MADDE 1 — Diyanet işleri reisliği kadro
sunda dahil bulunan vaiz ve dersiam sınıfların
da vukubulacak münhaller kadrodan çıkarılır. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince kad
rodan çıkacak vaiz ve dersiam maaşlarının nıs
fı, kadroda mevcut ve maaşları on liradan aşa
ğı bulunan vaiz ve dersiam maaşlarına bu ma
aşlar on liraya iblâğ edilinceye kadar zam ve 
diğer nısfı tasarruf olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil ile Maliye vekili memurdur. 



Sıra NQ 145 
Harp gemilerinin tamiri için yaptırılacak liman ve tersane 

hakkında 1525 numaralı kanun lâyihası ve Millî 
müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T.G. 
başvekâlet 23 - II - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/462 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Harp gemilerinin tamiri için Kölcükte yaptırılacak tamir limanı ve tersane hakkında hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 20 - II - 1933 toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesi ve Maliye vekilliğinin bu husustaki 19 - I - 1933 tarih ve 1084/38 sa
yılı mütaleanamesile birlikte arzolunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Eski ve az adetteki gemilerimizin tamirat ihtiyacını oldukça tatmin etmekte olan eski Haliç ter
sanesi, iki sene evveline kadar bilmecburiye istimal edilmekte idi. 

Bu gün donanmamıza iltihak etmiş bulunan yeni harp birliklerimiz ile ahiren tamiratı hitam bu
lan Yavuz harp gemimizin İstanbulda bırakılması tecviz olunmamış ve bizzarur İstanbul tersa
nesi de" bu sebeple serbest istimal kabiliyetini kaybetmiş ve bilûmum deniz harp vahitlerimiz ile 
sefaini muavinemizin barınmaları ve tamirat işleri, Marmara müstahdem mevki mıntakası dahilin
de bulunan Gölcüğe nakledilmiştir. 

Bu günkü vaziyette burada gemilerimizin emniyetle yatmaları ve barınmalarına vesaitsizlik hase-
bile imkân olmadığı gibi gemi tamirat işleri için de Yavuzun tamiri esnasında Fransızlar tarafın
dan yapılmış olan basit ve iptidaî bir kaç atelye ile biri kömür ve diğeri ağır yağ ile müteharrik 
iki adet kuvvet santıralından ve mayn ve akümülâtör fabrikalarından maada büyük tesisat ta mevcut 
değildir. 

Bu tesisatın hali hazırda mevcut olan eski ve yeni gemilerimizi vaktinde ve teker teker bile 
tamire kâfi gelmediği anlaşılmıştır. Bu gün için harp kuvvemize Hükümeti Cümhuriyemizin 
ilâve ettiği Yavuz gemisi ile 4 muhrip ve 3 adet avcı botu ve 4 denizaltı gemilerinin kıymeti har-
biyeleri yüksek ve kendileri ayni zamanda çok nazik birer silâhtırlar. 

Devlete 100 milyonlara mal olan ve her an kullanılabilmesi lüzumu aşikâr bulunan filomuzun ba
kımı için bir limana ve emin bir tersaneye ihtiyaç varestei arzdır. 

Bu vaziyet karşısında yeni gemilerein ve nazik cihazlarının hüsnü muhafaza ve tamirleri için ih
tiyaca kâfi bir liman ve tersane mevcut olmaması, esasen yüksek süratlerin temini gayesile pek na
zik olarak imal edilen, bu silâhların denizli havalarda birer şamandıra üzerinde bırakılmalarına se
bebiyet vermekte olmakla binnetice bu gemilerin narin tekneleri daha çabuk haraba yüz tutacak ve 
dolayısile bu gemiler daha kısa bir zamanda kuvvemizden çıkarılacaklardır. 

Milyonlar sarfile temin edilen bu harp gemilerinin hem memleketin müdafaası uğrunda istenil-



diği bir anda sefere hazır bir halde bulundurulması ve hem de bu maksat etrafında gemilerin ta
miratının zamanında ve fennin icap ettireceği şekilde ve iktisadî bir tarzda yapılması ve mahru
katı ile diğer teçhizatı harbiyelerinin en kısa bir zamanda gemilere verilebilmesi için tzmit müs
tahkem mevki mıntakası dahilinde tersane için elverişli bulunmuş olan mezkûr mahalde son sistem 
bir tersane ve mahfuz liman inşası zarurî bir hâl almıştır. 

Bir taraftan bu maksat diğer taraftan bütçe vaziyeti nazara alınarak müteaddit senelere sari ta-
ahhüdat icrasına mezuniyeti mutazammın merbut kanun lâyihası tanzim ve Büyük Meclisin tasvibine 
arzolunmustur. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 11 - /// -1933 

Karar No. 14 
Esas No. 1 /:~>2*> 

Yüksek Reisliğe 

6 462 sayılı ve 23 - II -1933 tarihli Başvekâletin tezkeresile deniz kuvvetlerimize mahsus Göl
cükte tesisat vücude getirilmesine mütedair kanun lâyihası M. M. Vekili beyle beraber okundu 
ve konuşuldu: 

Lâyihanın esbabı mucibesinde zikredildiği veçhile filhakika yüksek kıymeti haiz ve yüz milyon 
lirayı mütecaviz bir fedakârlık ihtiyarile vücude getirilmiş olan bu modern deniz müdafaa kuv
vetlerimizin ve bilhassa çok nazik denizaltı ve denizüstü gemilerimizin, fırtınalı havalarda 
liman ve menderek haricinde bağlı bulundukları şamandıralarla mücadele halinde silkinti ve 
sarsıntılara maruz kalarak aksamı hayatiyelerini hırpalamak suretile kıymeti harbiyelerini de 
kaybetmeleri pek varit görülmektedir. 

Bundan başka, İstanbul limanının vaziyeti hazırası dolayısile evvelce Gölcüğe nakledilmiş 
olan tersanenin icap ettirdiği dalga kıran ve saire tesisatın yapılması hakkındaki lâyihai kanu
niye encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. Arzolunur. 

M. M. ti. lls. 
(liresun 
İ lisan 
A/a 

Kırşehir 
L. Müfit 

M. M. 
Diyarbekir 
Kâtını 

A/a 
Balıkesir 
Enver 

Ka. 
(\ 

Aza 
Ordu 
Kecai 

Aza 
ebelibereket 
Naci 

Aza 
Urfa 

Ali Saip 

Aza 
Kars 

Mıılı il tiıı 

Azia 
Tokat 

Jfüsuii 

Aza. 
Elâziz 

Ahmet Saffet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 2G - IV - 1933 

M. No. 10S 
Esas No. l/r>:>~) 

Yüksek Reisliğe 
Harp gemilerinin tamiri için yaptırılacak liman ve tersane hakkında olup Başvekâletin 23 şubat 

1933 tarih ve 6/462 numaralı tezkeresile yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası ile birlikte encümenimize tevdi edildiğinden Millî Müdafaa vekili Zekâi Bey 
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ile Maliye vekaleti Muhasebat umtim müdürü Faik Bey hazır oldukları halde encümenimizce de tet
kik ve mütalea edildi 

Bu lâyiha ile yapılması istenilen iş için Hükümetçe 1933 bütçesinde bir tahsisat teklif edilme
miş olduğu gibi encümenimizce de böyle bir tahsisatın tefrikına imkân bulunmadığı cihetle lâyi
hanın birinci maddesi bazı tadilâtla kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
(rünıüşaııo 

II. Fehmi 
Manisa 

M- Turgut 

Reis vekili 
Konya 

K. II üs nü 
Niğde 

Elâziz 
/ / . Tahsin 

(üresini 
Kâzım 

Erzurum 
A mm 

İstanbul 
Sadettin 

Sivas 
M. Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Harp gemilerinin tamiri için Gölcükte 
tamir limanı ve tersane yaptırılması 

hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Harp ve yardımcı harp gemi

lerinin tamir, idame ve barınmaları için İzmit 
körfezindeki Gölcükte bir tamir liman ve tersa
nesinin mühim kısımlarının yaptırılması masra
fı olarak 1933 malî senesinden başlayarak her 
sene bütçesine konulacak tahsisatla altı senede 
peyderpey ödenmek ve inşaat bittikten sonra 
firmanm geri kalan alacağına mukabil Hazine 
bonoları verilmek üzere ceman dört milyon lira
lık taahhüdat icrasına Millî Müdafaa vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

20-11-1933 
Ad. V. M. M. V. 

Yusuf Kemal Zekâi 
Ha. V. V. Mal. V. 

*SY. Kaya M. Abdülhalik 
Na. V. Ik. V. 

Hilmi M. Celâl 
(i. t. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
S. Kaya 

Mf. v. 
Dr. Reşit Galip 

S. t. M. V. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Harp ve yardımcı harp gemile
rinin tamir, idame ve barınmaları için İzmit kör
fezindeki Gölcükte bir tamir liman ve tersane
sinin mühim kısımlarının yaptırılmasına karşı
lık olmak ve her sene tediye edilecek miktarı 
o sene bütçesine konulmak şartile ve İcra Ve
killeri Heyetinin tensibile dört milyon liraya ka
dar taahhüdat icrasına ve taahhüt miktarına 
kadar Hazine bonosu ihracına Millî Müdafaa ve 
Maliye vekilleri mezundur. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Sıra Ne 147 
Sovyet Rusyada bulunan ataşemiliter ve muavininin tah

sisatlarına zam yapılması hakkında 1/616 nmaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. ('. 
Başvekâlet 16 - IV -1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1011 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sovyet Rusyada bulunan ataşemiliter ve muavininin tahsisatlarına zam yapılması hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 12 - IV -1933 toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Maliye vekilliğinin mütaleanamesi ve esbabı 
mucibesi ile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
. , îsmet 

Esbabı mucibe 

Sovyet Rusyada ataşemiliter ve muavininin bütün mubayaatlannı dolarla yapmaları mecburiye
ti karşısında tahsisatlarının kifayet etmediği ve Rusyada bulunan elçilik ve konsolosluk memurla
rından beş liraya kadar temsil tahsisatı olanların temsil tahsisatlanna dört ve beş liradan fazla 
olanların bu tahsisatlarına üç misli zam icrasına Hariciye vekâletinin mezuniyetini mutazammın 
2087 numaralı kanunun kabul edildiği anlaşılmış ve hayatın ayni şekil şeraiti dahilinde bulunan 
ataşemiliter ve muavininin de işbu zamlardan istifade ettirilmeleri muktazi görülmesine mebni Ha
riciye vekâleti memurları için kabul olunan esasat dairesinde Sovyet Rusyada bulunan ataşe
militer ve muavinine ait temsil tahsisatının tezyidi için Millî Müdafaa vekâletine de mezuniyet ita
sı icabı hal ve maslahattan bulunmuş ve tanzim olunan kanun lâyihası bağlı olarak takdim kılın
mıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 26 - IV -1933 

M'No. 111 
Esas No. 1/616 " . 

Yüksek Reisliğe 

Sovyet Rusyada bulunan ataşemiliter ve muavininin temsil tahsisatlarına zam yapılmasına dair 
olup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Millî Müdafaa vekili beyin huzurile tetkik ve 
müzakere olundu. 

Sovyet Rusyada bulunan elçilik ve konsolosluk memurları için 2 087 numaralı kanunun esasları 
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dairesinde teklif olunan bu lâyiha encümenimizce teklif veçhile kabul olunmuştur. 

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüş an e 

H. Fehmi 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 
Aza 

Kırklareli 

M. Nahif 

Aza 
Çorum 

Mustafa 
Aza 

N iğcin 
Faik 

Aza 
Erzurum 
Asım 

Aza 
Elâziz 

/ / . Tahsin 

r. 

Aza 
istanbul 

Sadettin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Soviyet Rusyada bulunan ataşemiliter vemuavininiıı tahsisatlarına zam yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Soviyet Rusyada bulunan ataşemiliter ve muavininin beş liradan fazla olan temsil 
tahsisatlarına üç misli kadar zam icrasına Millî Müdafaa vekili mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 kânunusani 1933 tarihinden 31 mayıs 1933 tarihine kadar tatbik edil
mek üzere neşri tarihinden muteberdir. 

12 - IV -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. ' S. I. M. V. G.' î. V. Zr. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 
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