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1 — SABIK ZABIT HÜLASASI 
Konya mebusluğuna seçilen Ali Fuat Paganm in

tihap mazbatası tasdik ve tahlifi icra edildi. 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 15 inci mad

desinin tefsirine mütedair mazbata ile, 
Ankara yüksek ziraat enstitüsüne mütedair ka

nun lâyihası müzakere ve kabul edildi. 
Şûrayi devlete dört aza seçilmesi için rey top

landı. 
Osmanlı bankasının imtiyaz müddetinin temdi

dine, 
Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifelerine, 
Orta ziraat mektepleri muallimlerine, 
2025 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadi

line, 
Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi aktedil. 

meyen devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak it
halâta ve memnuiyetlere mütedair kanuna bazı mad-

Lâyihalar 
1 — Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin, kanunu 

medeninin 45 inci maddesi dairesindeki tasarrufları
nın mahfuz hisseler hakkındaki hükümden müstesna 
olduğuna dair kanun lâyihası (Adliye encümenine) 

Takrirler 
2 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beyin, 

Arzuhal encümeninin 13 - V - 1933 tarihli haftalık 
mukarrerat cetvelinin 15 sıra numarasındaki kararı
nın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri (Arzu
hal encümenine) 

Mazbatalar 
3 — 1 haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı güm

rük tarife kanununu değiştiren kanunun 1 inci mad. 
desine merbut cetvelin 401 numarasındaki tabirin tef
sirine dair 3/334 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Gümrük kanunu muhtelit ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

4 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beyin, 
Arzuhal encümeninin' 21 - V - 1933 tarihli haftalık 
mukarrerat cetvelindeki 739 numaralı kararmm Umu
mî Heyette müzakeresine dair 4/53 numaralı takriri 
ve mezkûr encümen mazbatası (Ruznameye ) 

5 — Çubuk barajı ve Bursa ovası ıslahat ve in
şaat işleri için bono çıkarılması hakkında 1/737 nu
maralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

6 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna müzeyyel 1/749 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

7 — Devlete ait bir kısım binalar satış bedelile 
resmî daireler yapılması hakkında 1/721 numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye v6 Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

S — Gayrimenkule tecavüzün kaldırılması hak-

deler tezyiline, 
Ankara şehri imar müdürlüğü kanununun tadi

line, 
Yapı ve yollara, 
Belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar 

heyetlerinin lâğvine, 
Mehakim ve devairden alınacak harçlar hakkında

ki kanuna muvakkat bir madde ilâvesine mütedair 
kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Belediye vergi ve resimleri kanununu değiştiren 
kanun lâyihası reddedildi. 

Sûrayi devlet azahğı için yapılan intihap neticesi 
tebliğ edildikten sonra pazar günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Çanakkale Rize 

Ziya Gevher Ali 

kında 1/576 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

9 — Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin, kanunu 
medeninin 452 nci maddesi dairesindeki tasarrufları
nın mahfuz hisseler hakkındaki hükümden müstesna 
olduğuna dair 1/750 numaralı kanun lâyihası ve Ad
liye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

10 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Bey ve 4 ar
kadaşının, Cumhuriyetin 10 uncu yıl dönümünü kut-
lulama hakkında 2/81 numaralı kanun teklifi ve Büt
çe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

11 — Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin, Kara-
hisar maden suyu şişelerinden bazı ücret ve resim
lerin alınmaması hakkında 2/51 numaralı kanun tek
lifi ve İktisat, Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

12 — Maarif vekâleti kadrosu ve % 10 1ar tah-
silâtile idare edilmekte olan inşaat bürolarının kır
tasiye ve kırtasiyeye müteallik levazımına dair 
3/335 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

13 — Muallim maaşları için vilâyetlere yapıla
cak ikraz hakkında 1/735 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Maarif ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

14 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri ittihadı arasında aktedilen hudut ihti
lâflarının tetkik ve halli hakkındaki mukavelenin uza
tılmasına dair olan protokolün tasdiki hakkında 1/433 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, Dahiliye, İkti
sat, Gümrük ve inhisarlar ve Millî Müdafaa encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

15 — Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkın
da 1/741 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve içti
maî muavenet, İktisat ve Adliye encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



KÂTİPLER 

BÎEÎNCI CBLSE 
Açılma saati: 14 

BEİS — Esat B. 
Ali B. (Rize), Haydar Rüştş B. (Denizli). 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Belediyeler bankası hakkında 1/660 nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları fil. 

REİS — Efendim, bu kanun lâyihası iki de
fa müzakereye tâbi olanlardandır. Müstaceliyet
le müzakeresi teklif ediliyor. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Belediyeler bankası hakkında kanun 
MADDE 1 — 1580 numaralı belediye kanu

nunun 131 inci maddesinde yazılı hükme göre 
(Belediyeler bankası) namile on beş milyon Türk 
lirası sermaye ile hükmî şahsiyeti haiz bir ban
ka teşkil edilmiştir. Lüzumunda İcra Vekilleri 
Heyeti kararile bu sermaye îbir misli artırılabilir. 

Banka, sermayesinden bir buçuk milyon lira
yı topladığı tarihte teşekkül etmiş addolunur. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, bankanın 
teşekkülündeki saik nedir? Lütfen izahat ver
sinler de tenevvür edelim. Esbabı mucibesinden 
anlayamadım. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, Büyük meclis belediyeler 
kanununda bir maddei mahsusa kabul etmişti. 
Bu maddeye göre her belediye varidatının yüz
de beşini 20 sene müddetle ihtiyat akçası ola
rak ayıracak ve bununla bir banka teşekkül ede
cekti. Belediyeler kanunu 1931 1 eylülünde mev
kii meriyete girdi. O gündenberi belediyeler va
ridatının yüzde beşini ayırmaktadır. Bir buçuk 
sene zarfmda hâsıl olan ihtiyat akçesi bir buçuk 
milyon lirayı buldu. Bu para bu gün bankada 
ve emrimizde olarak bulunuyor. Bu para ile bir 
banka teşkil ettik ve mevzuu münakaşa ve mü-

fl 1 300 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
butur. 

zakereye konulan bu kanun huzuru âlinize tak
dim ettik. 

Maksadı teşekkülü ve gayesi ve hedefi hak
kında fikir verecek kadar kanunda icap eden 
tafsilât vardır. Fakat kanunun müzakeresine 
girmeden evvel ben de arzedeyim: 

Belediyelerimizin gerek medenî ve gerek sıh
hî ihtiyaçlarını yapabilmeleri için varidatları 
fevkinde bir takım masraflara ihtiyaçları var
dır. Bunun da kendi varidatlarile yapılması 
mümkün değildir. Fakat memleketin krediye ve 
paraya olan ihtiyacı dolayısile belediyeler bu pa
rayı güçlükle, biraz da ağır faizlerle bulmakta
dırlar. 

Aralarında bir itibar kredisi şeklinde bir 
banka yaparak kendi kendilerine artırdıkları 
para ile kendi kendilerine müfit olacaklar ve 
memleketin imarına bir yardım olacağını düşün
dük ve böyle bir banka tesisine teşebbüs ettik. 
Metelik metelik, on para on para toplanacak 
olan bu para belediyelerin ihtiyacına kâfi gele
cek sermayeyi temin edecektir. Arzettiğim gibi 
bir buçuk senede 1,5 milyon lira ve 15 senede 
15 milyon bir para olacaktır. Bu suretle beledi
yeler kendi aralarında kendi ihtiyaçlarını hiç 
kimseye muhtaç olmadan temin edeceklerdir. 
Bankanın teşekkül maksadı ve gayesi budur. 
Maddeleri okunduğu vakit göreceksiniz ki ol
dukça mufassal bir kanundur. Bu bankayı idare 
edecek zevat muayyen makam sahiplerinden, 
belediye reislerinden ibarettir. Şubeleri olmaya
caktır. mevduat kabul etmeyecektir. Diğer bir 
millî banka ile anlaşacak, onlara kasadarlık yap
tıracak ve bu suretle işleyecektir. Tahmin edi
yorum ki iyi idare edilirse bu banka memleketi
mizde 10, 15 sene sonra gayet kuvvetli ve esaslı 
bir müessese! maliye olacaktır ve şehirlerimizin 
ihtiyacını temin edecektir (Muvafık sesleri). 

REİS — Birinci madde hakkında başka söz 
isteyen var mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bankanın müddeti doksan do
kuz sene olup, idare merkezi Ankaradır. 

- 1 7 7 -



î : 69 11-6-11)33 C : 1 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bankanm teşkil maksadı: 
Belediyelere, şehirlerin tanzim ve tesisi işle

rinde yapacakları esaslı amme hizmetleri için 
muhtaç olacakları parayı, yapılacak işlerin e-
hemmiyetine ve belediyelerin ödeme kabiliyetle
rine göre ikraz etmek; kısa veya uzun vadeli a-
vans ve cari hesaplar açmak veya bunlara tavas
sut ve kefalet etmek ve nizamnamei esasisile mü
saade edilecek banka işlerini yapmaktır. 

Bankanın, ikraz ve faiz muamelelerinde ser
mayesine iştirak eden belediyelere iştiraklerine 
göre müsavi muamele yapması esas olmakla be
raber talebin çokluğu halinde yapılacak işlerin 
takdim ve tercihi ve iştirak hisselerinin nihayet 
iki misline kadar muamele yapması meclisi ida
renin kararına bağlıdır. 

Banka, bundan fazla muameleler için Da
hiliye vekâletinin muvafakatini almağa mec
burdur. 

Banka, yapacağı ikraz, avans ve cari he
saplar için lüzum gördüğü teminatı borç vere
ceği belediyelerden istemek salâhiyetine ma
liktir. 

Bunun için yapacağı ikraz ve açacağı cari 
hesaplar karşılığı olarak belediyelerin avridat-
lanndan bir kısmını veya uhdelerindeki imtiyaz
ların menafiini karşılık istemeğe ve icabında 
gayrimenkul teminat almağa ve bunlar üzerin
de ipotek muamelesi yaptırmağa mezundur. 

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

MADDE 4 — Banka, belediyelerin maaş, 
ücret ve daimî olan adi masrafları için ikraz 
yapamaz. 

REİS — Madde hakkmda söz isteyen var 
mı efendim? Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bankanın sermayesi: 
A) Türkiyede mevcut bütün belediyelerin 

senelik varidatlarından tahsil edilen miktarı
nın yüzde beşinden. ( Bu iştirak mecburî olup, 
her sene belediye bütçelerine tahsisat olarak 
konulur. Konulmadığı takdirde o belediyenin 
bütçesini tasdik eden yukarı makam tarafın
dan bütçeye ithal edilir. Sene sonuna kadar 
hissei iştirakini bankaya ödemeyen belediye
lerin reislerile hesap işleri müdür veya memur
ları yüzde dokuz hesabile faizi şahsen ödemeğe 
mecburdurlar ), 

B) Mecburî iştirak hissesinden başka ban
kaya muayyen olarak koyacakları hisselerden, 

G) Bankanm elde edeceği kârlardan, 
Ç) İcabında umumî ve mahallî bütçelerden 

ayrılabilecek iştirak veya yardım hisselerinden, 
D) Kanunu mahsusla gösterilecek menfaat

lerden ibarettir. 

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

MADDE 6 — Banka, Ziraat ve Emlâk ban-
kalarile Sümerbanka verilen ve verilecek olan 
vergi ve resim muafiyatından istifade eder. 

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

MADDE 7 — Bankanın tesisine taallûk eden 
muamelâtta damga resmi ile celbedeceği kasa 
ve memlekette imal edilmiş sair banka levazımı 
Dahiliye vekâletince tertip edilecek listeye göre 
bir defaya mahsus olmak üzere gümrük resmin
den muaftır. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü-
şane ) — Efendim, burada bir tertip hatası 
var, ( memlekette imal edilmiş ) yazılmış 
( memleket dahilinde imal edilmeyen ) olacak
tır. 

REİS — O halde yedinci maddenin üçüncü 
satırında ( memlekette imal edilmiş ) tabiri ye
rine ( memleket dahilinde imal edilmeyen ) 
olacak. Maddeyi bu tashih veçhile reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Banka, idare meclisinin kararı 
ve Dahiliye vekâletinin tasvibi ile tevdi edilen 
sermayenin yarısına kadar millî bankalardan 
avans almağa ve hesabı cari açtırmağa salahi
yetlidir. 

Bundan başka İcra Vekilleri Heyeti kararile 
hariçten istikraz akit ve tevdi edilen sermaye
nin yansı miktarına göre istikraz tahvili ihraç 
edebilir. 

RElS — Madde hakkında mütalea var mı 
efendim? Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. , 

MADDE 9 — Bankanm paralarile menkul 
ve gayrimenkul mallan Devletin para ve mal
ları hükmündedir. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Efendim, burada 
toplanmış paralar mademki Devlet parası adde
diliyor; şu halde belediyelerin borcu için bu 
paranın kabili haciz olup olmadığını öğrenmek 
istiyorum. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMt B. ( Gümü-
şane ) — Efendim, tabiî dikkat buyurulmuş-
tur. Belediyeler burada hissedar olmuyor, be
lediyelere hisse senedi verilmiyor. Adeta his
sei menafi gibi bu kanunla bundan evvel be
lediye kanunile belediye % 5 vergi mahiyetinde 
bu bankada bir iştirak hissesi olarak sermaye 
toplamış oluyor. Ziraat bankasının hissei me-
nafii olarak toplanan sermaye her hangi bir 
çiftçinin borcu için nasıl kabili haciz değilse 
bunlara da tahvil verilmediğine göre meselâ 
Ankara belediyesinin borcu için bu sandığa ver
diği % 5 sermaye de o suretle kabili haciz de
ğildir. Binaenaleyh banka muhtar bir mües-
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sesedir. Sermayesinin yalnız membamı göste
riyor. Belediyelerden almacak % 5 1er bir de 
intifa haklan üzerine bir nisbet olarak kulla
nılmış oluyor. Yoksa belediyenin borcu için bu 
bankaya sermaye olarak verilen % 5 1er kabili 
haciz olmadığı kanaatindeyim. 

REÎS — Madde hakkında başka söz iste
yen var mı? Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazılı esaslara 
göre Dahiliye vekâletince tanzim edilecek ban
ka nizamnamesinin îcra Vekilleri Heyetince tas-
dikmdan sonra neşir ve ilânı gününde, birinci 
maddenin son fıkrasındaki sermaye miktarını 
bulmak şartile, banka teşekkül etmiş sayılır. 

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

MADDE 11 — Banka, kanunu mahsusla teş
kil olunan millî bankaların idare meclisi aza
lan için yazılı evsafı haiz zevattan olmak üze
re Dahiliye vekilinin inhası üzerine îcra Ve
killeri Heyeti kararile tayin olunacak bir reis 
ve üç azadan teşekkül edecek bir idare meclisi 
ile bir umum müdür tarafından idare olunur. 

Lüzumu kadar memur ve müstahdemlerinin 
kadrosunu umum müdür ile idare meclisi yapar. 

Banka sermayesi üç milyon lirayı buluncaya 
kadar idare meclisi reisi banka umum müdürü
ne vekâlet edebilir. 

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

MADDE 12 — Umumî heyet, Divanı muha
sebat reisinin riyasetinde, Divan daire reislerile 
Şûrayi devlet ikinci reislerinden ve Dahiliye 
vekâleti müsteşarı ile mahallî idareler umum 
müdürü ve hukuk müşavirinden ve sermayeye 
iştirak eden belediyelerin en çok iştirak eden
lerden başlamak üzere münavebe ile her sene 
Dahiliye vekâletince davet edilecek on beledi
ye reisinden meydana gelir. 

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

MADDE 13 — Bankanın murakiplerinden 
birini Dahiliye vekâleti, diğerini Umumî heyet 
tayin eder. 

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

MUVAKKAT MADDE — Banka sermayesi 
beş milyon lirayı buluncaya kadar yapacağı ik
raz ve avans işlerinde, borç almak isteyen bele
diyenin o tarihteki iştirak hissesi miktarını ge
çebilmek için Dahiliye vekâletinden müsaade al
mağa mecburdur. 

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

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 15 — Bu kanunun icrasına îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum efendim. 

,2 — Bursa mebusu Rüştü ve Erzincan me
busu Abdülhak ve Bay azıt mebusu Halit Bey
lerin, Lofçalı Sıdıka, Havva ve Ayşe Hanımlara 
maaş tahsisi hakkında 2/80 numaralı kanun tek
lifi ve Bütçe encümeni mazbatası fi] 

REÎS — Müstacelen müzakeresini istiyorlar. 
Teklifi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bazı şehit zabit ana ve babalarına maaş tahsisi 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Türk yurdunun müdafaası uğ
runda şehit olan ve ilişik listede isimleri yazdı 
bulunan zabitlerin sonradan Türk vatandaşlığı

mla kabul edilen ana ve babalarmın bunların şe-
hadetleri tarihinde meri olan tekaüt kanunlan 
hükümlerine göre 1 haziran 1933 tarihinden iti
baren maaş tahsis olunur. 

Liste 
1 - Millî mücadele esnasında şehiden vefat 

^eden ihtiyat milis mülâzimi Hacı Ali Vasfi 
Efendi, 

2 - Umumî harpte Mesudiye zırhlısında şehit 
düşen çarhçı birinci mülâzimi Yaşar Efendi, 

3 - Umumî harpte Kudüs cephesinde şehit 
olan alay 58, tabur 1, bölük 3 birinci mülâzimi 
Şakiroğlu Şerif Efendi. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, Bütçe encü
meni arkadaşlarımız bu şehit ana ve babalarına 
şahadet tarihinde meri olan kanunun ahkâ
mına tevfikan ve fakat 1 haziran tarihinde me
ri olmak üzere maaş tahsisini kabul etmişlerdir. 
10-15 senedenberi evlâtlarını kaybetmiş olan 
ana ve babalara eski ahkâma tevfikan maaş tah
sis edecek olursak ve bu günden itibaren verir
sek, mağduriyetlerini icap ettirecek. Mademki 
bu günden itibaren bu maaş verilecektir, Heye
ti celilenizin atıfetinden rica ederim, maaşm bu 
günkü mevzuata göre verilmesine karar lütfe
diniz. 

fi] 301 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

- 1 7 9 -



I : 6 9 1 1 - 6 - 1 9 3 3 C : 1 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim esbaba binaen birinci mad

denin «ana ve babalarına» kelimelerinden sonra 
(1863 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun tayin ettiği miktar üzerinden ve 1 haziran 
1933 tarihinden itibaren aylık tahsis olunur ) 
şeklinde tashihini teklif ederim. 

Bursa 
Rüştü 

BÜTÇE ENCÜMENİ RElSÎ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Vatandaşlık ihtilâfı dolayısile 
istifade edilemeyen bir hakkı Meclisi Âli yeni 
bir kanunla kendilerine bahsetmiştir. O zaman 
vatandaşlık ihtilâfı olmayan şehit ana ve baba
lan hangi kanundan istifade etmişlerse bunları 
da o kanundan istifade ettirmek muvafıkı adalet 
olur. Daha fazla olması ötekilerin aleyhine ada
letsizlik olur. 

REÎS — Okunan takriri reyi âlinize arzedi-
yorum efendim. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi liste ile beraber reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum efendim. 

3 — Maarif teşkilâtına dair olan kanunun 11 
inci maddesi hükmünü 2 sene tecil eden 1707 nu
maralı kanunun 2 sene temdidi hakkında 1/402 
numaralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları flj 

REÎS — Bu lâyihanın müstacelen müzakeresi 
teklif olunmaktadır efendim. Müstacelen müza
keresini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Maddelere gfeçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

22 mart 1926 tarih ve 789 numaralı kanunun 11 
inci maddesinin tecili hakkındaki 1707 numaralı 
kanunun iki sene daha temdidine dair kanun 

MADDE 1 — 789 numaralı maarif teşfcilatı-

flj 126 numaralı matbuaya ilâve zaptın so-
nundadır. 

na dair kanunun 11 inci maddesi hükmü iki se
ne müddetle tecil edilmiştir. 

1707 numaralı kanunun hükmü bittiği tarih
ten bu kanunun meriyeti tarihine kadar ilk mek
tep muallimlerinin tahakkuk eden mesken bedel
leri hususî idareler tarafından ödenecektir. De
faten vermeğe muktedir olmayan vilâyetler üç 
taksitte ve üç senede ödeyebilirler. 

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

MADDE 2 — îlk mektep muallimlerinin Dev
let memurları maaşatmm tevhit ve teadülüne da
ir kanuna göre girdikleri derecede almakta ol
dukları maaş miktarı bareme girdikleri tarihe 
takaddüm eden sene ev kirasile beraber aldıkla
rı miktardan az olduğu takdirde farkı İM sene 
zarfmda tazminat olarak kendilerine verilir. 

Ancak Devlet memurları maaşatmm tevhit ve 
teadülüne dair kanunun tatbikından sonra terfi 
görenler bu tazminattan istifade edemez. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... 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 
Dahiliye, Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Belediye bankası hakkındaki kanun lâyiha
sına rey vermeyenler lütfen reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

4 — Memleket dahilinde uçaklarla nakledi
lecek posta maddelerinden alınacak havale üc
retlerine dair 1/451 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

REİS — Efendim kanunun müstaceliyetle 
müzakeresi teklif ediliyor. Müstacelen müzake
resini kabul edenler. .. Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Yoktur sesleri). Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

[Ij 304 numaralı matbua zaptın sonunladır. 
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Memleket dahilinde hava yolile nakledilecek 
mektup, posta paketi ve saireden alınacak üc
retler hakkmda 29 - X - 1339 tarih ve 376 nu
maralı posta kanununa bazı maddeler ilâvesine 

dair kanun 
MADDE 1 — Memleket dahilinde hava yolile 

gönderilecek posta maddelerinden mevcut pos
ta ücretlerinden başka hava posta ücreti alınır. 
Aşağıda gösterilen hadleri geçmemek üzere bu 
ücretleri tayine tcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

A) Mektup postasında - Her yirmi gram ve 
küsurundan ve kart postalların her parçasın
dan 10 kııvus 

B) Havalename varakalarının her 
birinden. 10 kuruş 

C) Posta paketlerinin her kilogram 
v# küsurundan 75 kuruş 

Hava postası ücreti peşin olarak alınır. 
KÂZIM PAŞA ( Diyarbekir ) — Efendim, 

(uçaklar) kelimesi tuhaf geliyor. (Uçarlar) de
sek nasıl olur? 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — O zaman 
sıfat olur. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Uçar olarak ka
bulünü teklif ediyorum. 

RUŞEN'İ B. ( Samsun ) — Türkçede la
hikalarda (kaç) sözü vardır. Meselâ kısmaktan 
(kıskaç) gibi. Uçmaktan uçkaç, batmaktan (bat-
kaç) gibi. Tahtelbahir manasına gelir. Kaç lahi
kaları arzettiğim gibi türkçemizde vardır. Bi
naenaleyh tayyareye de (uçkaç) diyebiliriz 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arkadaş
lar, söz türkçe kelimelere gelince iş medreseye 
dökülür. Arapça mevzubahs olunca kimse bir 
şey demez. Meşrutiyetin ilânından sonra tayya
re için ne kelime bulalım denildi. O zaman Sati 
Bey tayyare kelimesini teklif etti. Çünkü ken
disi Araptı. Arapçada tayyare uçar manasına 
olduğundan ahirine de bir (H) getirilirse tay
yarenin tam manası olur dedi. Böylece kabul 
edildi, geçti gitti. 

Şimdiye kadar (kaç) lahikası bizim nahvi
mizde varmış. Tıkaç gibi. Arapça söylemeyin de 
tıkaç deyin, tukaç deyin, taka tuka deyin, ne 
derseniz deyin. Mebusa «gümbül» derler diye 
alay ediliyor. Dünyada her şeyle alay edilir, fa
kat anadilile hiç bir zaman alay edilemez. Efen
diler, kanında, öz Türk kanı bulunan bir Türk 
kendi dilile alay etmeğe utanır. 

Kaç lahikası, eklentisi hani eski edebiyatta 
tenafür diye bir şey vardı: uçak gibi vesaire. 
Kaç lahikası gelince kelimede tenafür oluyor. 
(Ak) eki alet edatıdır. Ayak diyoruz, bunun es
ki şekli ataktır. Sonra (azak) olmuş. Durak, ku
lak, yanak, dudak gibi hepsi bu ekle biten daha 
bir çok güzel kelimeler vardır. Bir kelimenin ye
rine Türkçe bir kelime koyacağımız zaman bu 
kelimelerin kısa olmasmı mümkün olduğu kadar 
düşünmeliyiz. Bu kelimeyi Millî Müdafaa vekâ

leti bizden evvel kullanmaya başlamıştır. Bina
enaleyh bu kelime «uçak» olarak kalmalıdır. 

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

MADDE 2 — Resmî daireler ile hususî ka
nunlarına tevfikan posta ücreti vermeyen mües
seseler hava postasile göndermek istedikleri 
şeyler için birinci maddede yazılı fazla ücreti 
verirler. 

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

MADDE 3 — Hava postası işleri için da
hilî kanun ve nizamnamelerde sarahat bulunma
dığı takdirde milletler arasındaki hava postası 
mukavelesinin hükümleri tatbik olunur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye vekili memurdur. 

NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. (Adana) — E-
fendim, bu maddedeki (Dahiliye vekili) yerine 
(Nafıa vekili) konacaktır. 

REİS — Efendim, malûmu âliniz posta ve tel
graf idaresi hususî bir kanunla Nafıa vekâletine 
geçtiği için bu beşinci maddeyi bu suretle tas
hih edeceğiz. Şu halde madde şu şekli alacak
tır: « Bu kanunun hükümlerini icraya Nafıa ve
kili memurdur». Maddeyi bu suretle reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Maaş tahsisi hakkındaki kanuna rey verme
yen zevat varsa lütfen reylerini istimal etsin
ler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Ruznamenin 5 inci ve 6 ncı maddeler; he

nüz basılmamıştır. Tensip buyurursanız yarın
ki ruznameye ithal edelim ( Muvafık sesleri ). 

5 — Tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil mu
hafızlığı teşkilâtına dair olan kanuna müzeyyel 
1/595 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları fil 

REİS — Müstaceliyetle müzakeresi teklif 
ediliyor. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda söz is
teyen var mı? 

[1] 302 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

- 1 8 1 -



I : 69 11-6-1933 G : 1 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil muhafızlığı 
teşkilâtı yapılan yerlere tayin edilecek 

memurlar hakkında kanun 
MADDE 1 — Tapu sicil müdürlüğü ve tapu 

sicil muhafızlığı teşkilâtı yapılan yerlerde 1933 
malî senesi muvazenei umumiye kanununun 17 
inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hü
kümlerinin tatbiki mecburî değildir. 

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

MADDE 2 — İskândan müdevver muamelâ
tın tapu kayitlerini çıkarmak için istihdam edi
lecek muvakkat memurların harcırahlarile yev
miyeleri ve bu iş için icap eden sair masraflar 
dahi Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1933 
bütçesinin 218 inci mükerrer numaralı faslından 
verilir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye vekili memurdur. 

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

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

6 — Ziraat bankasınca yapılacak silo ve am
barlar hakkında 1/710 numaralı kanun lâyihası 
ve Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbataları fil 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Efendim, müstacelen müzakeresini rica ediyo
rum. 

REİS — Efendim, kanunun müstacelen mü
zakeresini teklif ediyorlar. Teklifi kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında bir mütalea var 
mı? (Yoktur sesleri) O halde maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Silo ve ambarlar hakkında kanun 
MADDE 1 — Memleket hububatının sakla

ma, temizleme, ilaçlama, ayırma ve çeşitleme ile 
varant işinin yapılabilmesi için Ziraat bankasın
ca yaptırılacak üç milyon lira değere kadar silo 
ve ambarlara konacak hububattan alınacak üc-

[1] 303 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

ret tarifesi İcra Vekilleri Heyetince yapılır. 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, bu varant ne 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Efendim, bu banka tabiridir. Silolara konulacak 
buğdaya mukabil bankalarca verilecek olan pa
radır. Alelûmum bankalarca kabul edilmiş bir 
tabirdir. 

HASAN TAHSİN B. ( Elâziz ) — Efendim, 
buradaki (3 milyon liraya kadar) tabiri tama
men manasızdır. Bendeniz tayyini teklif ediyo
rum. Ya izahat versinler, yahut tayyedilsin. Ya
ni o para olmazsa o maddenin ruhuna halel ge
lir mi? 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Efendim, bu hususta Ziraat bankasile görüşüle

cek mutabık kalınmıştır. Memlekette yapılacak 
siloların muhammen kıymeti 3 milyon lira ka
dardır. Bunların yapılmasını temin etmek ve ke-

zalik bankanm açığım kapayabilmek için Maliye 
ve Ziraat vekâletlerince kararlaştırılan bir nok
tadır. 

HASAN TAHSİN B. (Elâziz) — Bunun hiç 
bir manası yoktur efendim. Bunun için bende
niz «bu üç milyon liraya kadar» tâbirinin tay-
yedilmesini ve Hükümetin birinci maddesinin 
kabul edilmesini rica ediyorum. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Ayrıca 
bir takrir de yoktur. Binaenaleyh maddeyi re
ye koymak mecburiyetindeyim. 

TAHAN TAHSİN B. (Elâziz) — Reis Bey! 
benim teklifimi reye koyunuz. 

REİS — Bir takrir verirseniz reye koyarız. 
HASAN TAHSİN B. (Elâziz) — Takrir ya

zıyorum efendim. 
REİS — Tahsin Beyefendi bir takrir verdiler. 

Ziraat vekili Beyefendi de evvelce lâzmıgelen 
izahatı verdiler. Takriri okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Kanunun birinci maddesinin Hükümetin tek

lifi veçhile kabulünü rica ederim efendim. 
Elâziz 

Hasan Tahsin 
REİS — Hükümetin teklifini okutacağım 

efendim: 

Silo ve ambarlar hakkında kanun 
MADDE 1 — Memleket hububatının muha

faza, temizleme, ilaçlama ve ayırma işleri*ve bu 
mallar üzerine varant muamelesi yapılabilmek 
üzere Ziraat bankasınca 3 000 000 liraya kadar 
silo ve ambarlar inşa ettirilecektir. Bu silo ve 
ambarlara konacak hububattan almacak ücret 
tarifesi İcra Vekilleri Heyetince tesbit edile
cektir. 

REİS — Hükümetin teklifini reyi âlinize ar-
zediyorum. Birinci maddeyi Hükümetin teklifi 
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veçhile kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümetin teklifinde de yine ayni tabir 
vardır. 

HASAN TAHSİN B. (Elaziz) — Evet var
dır. Fakat Hükümetin teklifinde bir direktif 
vardır. Burada hiç bir şey yoktur. Manasız 
olarak üç milyon lira vardır. 

MADDE 2 — Yapılacak silo ve ambarlar 
için sarfolunacak paranın amorti müddeti ve 
faizi Maliye ve Ziraat vekâletlerile Ziraat ban
kası arasmda birlikte kararlaştırılır. 

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

MADDE 3 — İkinci maddeye göre belli edi
lecek faiz, amortisman bedeli ve işletme mas
rafı almacak ücretlerle kapatılmazsa görülecek 
açık ertesi yılı Ziraat vekâleti bütçesine tahsi
sat koymak suretile ödenir. Amorti edilen bü
tün silo ve ambarlar Hükümete geçer. 

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

MADDE 4 — Yapılacak silo ve ambarların 
sayısı ve yeri, büyüklük ve biçimleri, yaptırma 
işleri, işletme yollan, kadroları ve varant mu
amelesinin esaslarile uğraşmak üzere Ziraat ve
kâletinin istemesile İcra Vekilleri Heyeti bir 
komisyon yapar. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun çıktığı tarihten yü
rütülür. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye, Ziraat vekilleri yürütür. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

7 — Ankara şehri otomatik telefon kanunu
nun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
1/647 ve Ankara şehri otomatik telefon kanu
nunun 7 nci maddesine bir fıkra İlâvesine dair 
1/691 numaralı kanun lâyihaları ve Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Müstacelen müzakeresi teklif olu
nuyor. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 305 numaralı matbua zaptın sonundadtr. 

Ankara otomatik telefon kanununun yedinci 
maddesine ilâve edilecek fıkralar hakkmda 

kanun 
MADDE 1 — 876 numaralı Ankara otoma

tik telefon kanununun 7 nci maddesine aşağı
daki fıkralar ilâve olunmuştur: 

Ankara emniyet müdürlüğü şube ve kalemle-
rile polis merkez ve karakol ve noktalarına ve 
şehrin emniyet ve inzibatı noktasından konul
ması zarurî bulunan diğer mahallere (60) tele
fon konulur. Bu telefonlardan mükâleme ücreti 
alınmaz. Bu telefonların münhasıran emniyet 
ve inzibata ait görüşmelerde kullanılması lâ
zımdır. Telefonların konulduğu noktalan gös
teren bir cetvel bu kanuna bağlıdır. 

Umum jandarma kumandanmm evine de bir 
telefon konulur. Bu telefonlardan haricî tesi
sat ve mükâleme ücreti almmaz. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

MALİYE V. V. Dr REFİK B. (İstanbul) — 
Efendim, Heyeti celile müsaade buyurursa ge
len evrakm 3 numarasında Çankırı mebusu Mus
tafa Abdülhalik Beyin, Arzuhal encümeninin 
geçen ayın 23 ünde ittihaz ettiği bir karara dair 
takdim etmiş olduğu bir takriri vardır. îptida-
en teffiz veya tahsise esas ittihaz edilen emlâkin 
istimlâkte esas ittihaz edilmesi için verilmiş bir 
karar hakkındadır. Be belki de bir çok külfeti 
maliyeyi mucip olacak bir keyfiyettir. Ruzna-
meye alınsa bile belki tefsiri icap ettirecektir. 
Bu noktai nazardan Heyeti celilenizden bunun 
doğrudan doğruya Maliye ve Bütçe encümen
lerine havalesile tetkikini istirham edeceğim 
efendim. (Muvafık sesleri). 

ARZUHAL E. M. M. ZİYAETTİN KARA-
]\JURSAL B. (İstanbul) — Efendim, Vekil Be
yefendinin teklifleri dahilî nizamnameye uymu
yor. Bahusus meselenin Bütçe encümenine ta
allûkunu da göremiyorum. Tasvip buyurursa
nız mazbata okunsun, Heyeti celilenin vereceği 
karara göre mesele halledilmiş olur. Hakem He
yeti celiledir. Bendeniz bu şeklin dahilî nizamna
meye tevafukunu göremiyorum. 

Dr. REFİK B. (İstanbul) — Efendim, mese
le esasen ruznameye alınmak üzere gelen evrak 
meyanraa konmuştur. Ruznameye alındıktan 
sonra müzakeresi esnasında tezahür edecek va-
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ziyete göre daha iyi tenevvür etmek için bunun 
müzakeresinden evvel bir defa Bütçe ve Maliye 
encümenleri tarafından tetkikini Maliye vekili 
sıf atile teklif ediyorum ( Doğrudur, muvafık 
sesleri). 

REİS — Efendim, bu mesele hakkında Hü
kümetle Arzuhal encümeni ayrı ayn teklifler
de bulundular. Hükümetin teklifi ruznameye 
alınan ıbu meselenin daha ziyade tavazzuh etmek 
üzere Bütçe ve Maliye encümenlerine havalesi-
dir. Arzuhal encümeni ise buna lüzum görmü
yor, müzakeresini istiyor. 

AKZTJHAL E. M. M. ZİYAETTÎN KARA-
MURSAL B. (İstanbul) — Nizamnamei dahili
miz buna müsait değildir efendim. 

REÎS — En evvel Hükümetin teklifini reyi 
âlinize arzedeceğim, sonra nizamnamei dahilî mu
cibince yapılacak muameleyi ikinci defa reyini
ze arzedeceğim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Burada 
nizamnamei dahilî ile taaruz yoktur. Filân en
cümen de görsün, ondan sonra müzakere ede
lim demekten ibarettir. 

REÎS — Heyeti celileye arzedeyim ki, Yük
sek Heyetin arzusunu bilelim. Bütçe ve Maliye 
encümenlerine havalesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Arzuhal encümeninin teklifi ka
bul edilmemiştir (Bilâkis -, tekrar reye konulsun 
sesleri). O halde ayağa kalkmak suretile tekrar 
reyi âlinize arzedeceğim. Bu lâyihanın Bütçe ve 
Maliye encümenlerine havalesini kabul buyu
ranlar lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etme
yenler . . . Hükümetin teklifi kabul edilmiştir. 
Yani bu madde basıldıktan sonra Maliye ve 
Bütçe encümenlerine havale edilecektir. 

Reylerini vermeyenler lütfen reylerini isti
mal buyursunlar efendim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Evrakı varidenin iki nu* 
marasında bir tefsir vardır. Ruznameye almma-
smı ve müstaceliyetle müzakeresini rica ederim. 

REİS — Esasen ruznameye alınmıştır, mü
zakeresini Heyeti Celileye arzedeceğim efendim. 
(Müzakere edelim sesleri). 

8 — 1 haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı 
gümrük tarife kanununu değiştiren kanunun 
1 inci maddesine merbut cetvelin 401 numara-
sındaki tabirin tefsirine dair 3/334 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Gümrük kanunu muh
telit ve Bütçe encümenleri mazbataları fil. 

REİS — Müstacelen müzakeresi teklif edi
liyor, reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2255 numaralı gümrük tarife kanununun 401 

inci maddesindeki (ihtar) m tefsiri 
Gümrük tarifesinin 401 numarasının altında 

[1] 313 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

mevzıa olun 121, 12% 145, 394, 408, 427 ve 438 
numaralara şamil ( ihtar ) m hükmü, kısmen 
veya tamamen kesilmiş veya kısmen dikilmiş 
veya kenarları bastırılmış veyahut teyellenmiş 
veya toplan nakış ve desenleri itibarile kullanı
lacağı maksadı gösterir tarzda dokunmuş olan 
kumaşları da şümulü dairesine almıştır. 

REİS — Bu tefsir fıkrası hakkında bir mü-
talea ver mı efendim? ( Yok sesleri ). Reyi âli
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. ( İstan
bul) — Bazı mebaninin satılarak mukabilinde 
AKkâirada diğer mebani yapılması için bir lâyi
hamız vardır. Bütçe encümeninden çıkmıştır. 
Meselâ; îstanbuldaki Reji binası satılarak An-
karada Reji umum müdürlüğü binası yapılacak
tır. Bunun müstacelen müzakeresini teklif edi
yorum. 

REÎS—• Efendim, Vekil Beyefendinin beyan 
buyurdukları kanun lâyihası henüz basılmamış 
ve ruznameye de alınmamıştır. Hükümet bunun 
ruznameye alınarak müstaceliyetle müzakeresini 
teklif ediyor. Reyinize arzediyorum. Ruznameye 
almmasmı kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

9 — Devlete ait bir kısım binalar satış bedeli
le resmî daireler yapılması hakkında 1/721 nu
maralı kanun lâyihası, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları fil 

REİS — Kanunun müzakeresine başlıyoruz. 
Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. Heyeti umu-
miyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devlete ait bir kısım binalar satış bedelile resmî 
daireler yapılması hakkında kanun 

MADDE 1 — Istanbulda Galatada Voyvoda 
caddesindeki İnhisar umum müdürlüğü binasile 
Galatasaray polis karakolu binası ve müştemilâ
tını ve Devlete ait olup daimî veya muvakkat 
olarak resmî bir daireye tahsis edilmiş iken 
tahsisi refolunmuş yerlerden kıymeti muhasebei 
umumiye kanununun 24 üncü maddesinde yazılı 
haddin dununda bulunanlardan münasip görü
lenlerini satmağa ve satış bedellerile Ankarada 
ve îstanbulda resmî daire ittihaz olunmak üze
re bina satın almağa veya yaptırmağa ve işbu 
bedeller mecmuunu karşılık göstererek (750 000) 
liraya kadar gelecek senelere sari taahhüdata 
girişmeğe Maliye vekili mezundur. 

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

fil 322 numaralı matbua zaptın sonundadır, 
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ÎKtNCİ MADPE —- J&rinei maddede yaslı 
j^yrimenkullerin salaş hasıHarı senesi varidat 
^bütçesinde açflaoak hususî bir fasla irat ve ay
ni zamanda masraf bütçesinde açılacak hususî 
bir iasla tahsisat olarak kaydolunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmştir. 

ÜÇÜNOÜ MADDE — Bu kamun neşri tari
hinden muteberdir. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hük
münü icraya Maliye vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler Kabul edilmştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

3ÜTÇE ENCtJMENl NAMINA MtfKER-
REM B. (İsparta) — G-elen evrakın 7 nci numa-
raspıda Cumhuriyetin 10 uncu yıl dönümünde 
yapılacak şenliklere dair Giresun mebusu Hak
kı Tank Bey ve arkadaşlarının teklifleri var
dır. Bunun müstacelen müzakeresini teklif 
ediyorum. 

REÎS — Cumhuriyetin 10 uncu yıl dönümü
nün büyük merasimle tesit edilmesi için teklif 
vardır. Ruznameye alınmıştır. Encümen bu
nun müstacelen müzakeresini teklif ediyor. Re
yinize arzedeceğim. Kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

10 — Giresun mebusu Hakkı Tank Bey ve 4 
arkadaşının, Cumhuriyetin 10 uncu yıl dönümü
nü kutlulama hakkında 2/81 numaralı kanun tek
lifi ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet ilânının onuncu yıl dönümü 
kutlulama kanunu 

MADDE 1 — Cumhuriyet ilânmın onuncu yıl 
dönümü üç gün kutlulamr. Bu üç günde resmî 
daireler tatil, hususî daireler ve müesseseler ve 
ticaret evleri hakkmda hafta tatili kanunu tat
bik olunur. 

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

MADDE 2 — Kutlulama işlerile meşgul ol
mak üzere merkezde başvekâlete bağlı olan bir 
yüksek komisyon ve vilâyetlerde yine bu işle 
meşgul olacak komite ve heyetler teşkiline ve 
bunlar için vazifelerle Cumhuriyetin bu güne ka-

fll 315 numaral ımatbua zaptın sonundadır. 

dar ve gelecekteki muvaffakiyetlerini tebarüz 
ettirecek surette kutlulama için şekiller tadiline 
Hükümet mezundur. 

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

MADDE 3 — Bu komisyon, komite ve heyet
ler, Hükümet hususî idareler ve belediye büt
çelerinde kutlulama masrafı olmak üzere taka-
tile uygun konacak paralardan Hükümetçe tes-
bit olunacak hükümler dairesinde sarfiyat ya
parlar. 

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

MADDE 4 — Kutlulama işleri için komisyon
ların muhabereleri parasızdır. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
bu maddenin bir noktai nazardan ikmalini rica 
ediyorum. Kutlulama işleri için komisyonların 
muhabereleri parasızdır, diye yazılmıştır. Hal-
ıbuki ikinci maddede, komisyonların bir de he
yetler ve komiteler gibi çalışma vesaiti vardır. 
hmm için onların da, bunlar gibi parasız muha
bere etmeleri için « ikinci maddede yazılı komis
yonlarla, heyet ve komitelerin muhabereleri pa
rasızdır » şeklinde tadilini rica ediyorum. 

REÎS — Maddeyi bu tashihle beraber reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bayramdan on gün evvel baş
lamak ve bayram güttlerile, nihayetinden sonra 
on gün daha sürmek üzere Hükümet kendi nakil 
vasıtaları tarifelerini indirebilir. 

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

MADDE 6 — Asker, polis, jandarma, mek
tep talebeleri, izciler gibi Cumhuriyet bayramı
nın onuncu yıl dönümü geçit resmine iştirak 
edeceklerin Hükümetçe tayin olunmak üzere ka
ra ve denizden seyahatleri Hükümete ait nakliye 
vasıtalarında parasızdır. 

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

MADDE 7 — Cumhuriyetin onuncu yılını 
doldurması münasebetile neşredilip Maarif ve
kâletince tesbit edilen ve atları Nafıa vekâletine 
bildirilen matbualardan posta ücreti almmaz. 

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

MADDE 8 — Bu hayram günlerinde bütün 
telgraf, mektup ve kart ücretleri yarıya indiri
lir. 

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

MADDE 9 — Cumhuriyetin ilk on yıU hatıra
sı olarak bir madalya basıp isteyenlere satmağa 
ve hasılat fazlasını inkılâba hizmet eder bir esere 
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Sermaye olarak ayırmağa Maarif vekâleti me
zundur. 

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

MADDE 10 — Teşrinisani 1933 maaşı ile teş
rinievvel ayı ücretleri teşrinievvelin 28 inci gü
nü ödenir. 

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

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 12 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

Rey vermeyenler lütfen reylerini versinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
ETEM B. (Samsun) — Evrakı varide meya-

nmda 8 numaralı Kastamonu mebusu Dr. Suat 
Beyin, Karahisar maden suyu şişelerinden bazı 
ücret ve resimlerin alınmaması hakkında bir 
kanun teklifi vardır. Bu kanun lâyihasında bu 
şişelerin nakliye ücretlerinde de tenzilât isteni
yor. Eğer böyle ise şimendiferleri ve sair na
kil vasıtalarını alâkadar ettiğinden Nafıa encü
meninin de bunu tetkik etmesi lâzımdır. Bina
enaleyh vakit geçmeden bunun encümenimize 

havalesini istiyoruz. 
SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET VEKİ

Lİ Dr. REFÎK B. (İstanbul) — Encümenden, 
derhal tetkik ederek yarınki celseye yetiştirme
sini rica ederim. 

REİS — O halde encümene verelim. Yarın
ki celseye yetiştirirler. 

Reylerin hulâsasını arzediyorum: 
Devlete ait bir kısım binalar satış bedelleri-

le resmî daireler yapılması hakkındaki kanuna 
(165) zat rey vermiştir. Kanun (165) reyle ka
bul edilmiştir. 

Belediyeler bankası hakkındaki kanuna (166) 
rey verilmiştir, kanun (166) reyle kabul edil
miştir. 

Bazı şehit zabit ana ve babalarına maaş tah
sisi hakkındaki kanuna (170) zat iştirak etmiş
tir. Kanun (170) reyle kabul edilmiştir. 

• Ziraat bankasınca yapılacak silo ve ambar
lar hakkındaki kanuna (163) zat iştirak etmiş
tir, kanun (163) reyle kabul edilmiştir. 

Ankara otomatik telefon kanununun 7 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanuna 
(160) zat rey vermiştir. Kanun (160) reyle ka
bul edilmiştir. 
Cumhuriyet ilânmın 10 uncu yıl dönümünü 

kutlulama hakkındaki kanuna (161) zat rey 
vermiştir. Kanun (161) reyle kabul edilmiştir. 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad

de yoktur. Yarm saat 14 te toplanmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15,15 

Devlete ait b i r k ı s ı m b i n a l a r sa t ı ş bedel i le r e s m î d a i r e l e r y a p ı l m a s ı 
h a k k ı n d a k i k a n u n a ver i l en r e y l e r i n net ices i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 165 

Kabul edenler : 165 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 151 
Münhaller : 1 

Kabul edenler 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
MoUaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

186-

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 



Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

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

Bayazıt 
Bayraktaroglu Halit B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri Bs 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü Ba 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
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Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit Bs 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
^alâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Memet B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim Bs 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
fteşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
fbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

istanbul 
Ali Rana B. ** 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. r " 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Earamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Süleyman Fikri B. 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Abmet Vefik Bs 
aalip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Atıf B. 
PuatB. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadrı Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

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

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. • 
Resai B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
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SMünip ÎJ. 
Yozgat 

Ahmet Avni B. 

t : *Ö 
jAhmet Cevdet B. 
[Hamdi B . 

444-4M8 t : 4 
I Zonguldak 
Celâl Sahir B9 
Esat B. 

Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

' • • ' ? • * 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Ali Mûnîf B. 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Kardhisar 
Haydar B. 
izzet B. 

,Ruşen Eşref B. 
Aksaray 

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

Amasya 
Esat B. (Mezun) 
Nafiz B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pf. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
7ahya Galip B. 

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

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B ( î . A . ) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
tbrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Reis) 

Bayazıt 
İhsan B. 
[Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B . 
ibrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B, 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B . 
[Necip AH B. 

Edirne 
İFaik B. 1 
}akir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B s 't "*• ^*1 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
[Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
\Kıhq Ali B. 

Giresun 
İhsan Pş. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
jAkçuraoğlu Yusuf B . 
lAhmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. k 
tbrahim Tali B. 
Halil Eteni B. I 
Hasan Vasıf B. 
SSalâh Cimcoz Ba 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü B . (V. 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
jBaha Tali B. (Mezun) 
Faik B. 
lömer Kâmil B. 

Kastamonu 
lAli Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 
[Hasan Fehmi B. 
Refik B. ; 
IVelet B. ..]},' 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
[Reşit B. F 

Kırklareli î 
|Dr. Fuat B. :? 

Kırşehir 
Hâzim B. 

Kocaeli * 
|Sım B. W\ 

Konya 
lAlfiı Fuaft Pş. 

Ahmet Hamdi B. (Mezun) 
[K&y.t m B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Refik B. 
lSırn B. '% :>, 

Kütahya 
İHakkı B. \-[ i 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
İRasim B, 

Malatya 
İDr. Hilmi B. 
tsmet "Pş. (Bş. V.) 
İMahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabrı B. " •'.<£ 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut 3 . 
lYakup Kadri B. 

Maras •*'*'.'• 
Abdülkadir B. 
İMemet B. 
İMitat B. 

Mardin 
[Abdürrezzâk B. 
irfan Ferit B. (I. A.) 

Mersin 
İHamdi B. 

Muğla 
Nuri B. 
|Yunus Nadî B. 

Muş 
|Hasan Reşit B . 
Naki B. •.*«**£? 

Niğde l 
[Faik B. 
Halit B. 

Ordu "'] 
Ahmet ihsan B. 
[ismail B. 

188 
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Bize t ;;? 

Akif B. 
Ali B. f; v 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Haczyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
(Mahmut B. 

Sinop 
lîbrahim Alâettin B. 
|Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

8wae 
lîsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
îlaHmi B. 

[Ziyaettin B. 
Tekirdağ 

Cemil B. 
Tokat 

İKazrm B. 
Süreyya Tevfik B. 
zun) 

Trabzon 
|Ali Şeydi B. 
Danış B. 

(Me 

[Hasan B. (Rs. V.} 
İNebizade Hamdi B. 

Vrfa 
İA1İ Saip Bı 
HİIemet Emin B. 
I Yozgat 
İAvni Doğan B. 
Süleyman Sırrt B. 

Zonguldak 
İBagıp B. 

Belediyeler Bankası hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karakisar 
Ali B. 
izzet Ulvî B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
tsmail Hakla B. 

Ankara 
Eşissf B. 
Hasan Yaküp B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan W. 

Artvin 
Memet Ali B. ; ' , 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 166 

Kabul edenler : 166 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 150 * 
Münhaller : l 

/ Kabul edenler ] 

Ayâ\n 
Dr. Reşit Gaftip B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Bahkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasf i Memet B, 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
Übeydullah B; 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
tsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasiı& Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 

Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B, 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankm 
Rifat B. 

Çorum 
Bekir Karaaaeıriet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir B. < 
Nabi Rıza Bı. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan1 B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım PŞÎ 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziv 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Eriincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili B 

Erzurum 
Aziz B, 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım Bi 
Münir B. 
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Şevket B i 

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

Eakâri 
ibrahim B. 

içel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Bana B. 
Dr. Befik B 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamürsal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Kdrdhisar 
Haydar B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. (Mezun) 
Nafiz B. (Mezun) 

Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit Bs 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazmı B. 
Sırn B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Memet B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Memet Sabri B, 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. '*: • - r* 

/ Reye iştirak 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
ÇJazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Basih B. ' * 

Artvin 
Asım B. 

Mardin 
Ali Riza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

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

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

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

Samsun 
Dr. Asım B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Rasim B, 

ı etmeyenler J 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
ihsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Remzi B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

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

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 
| Urfa 
Üehçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 

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

ibrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. (Mezun) 
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Cebelibereket 

Naci Pş. >, 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

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

Çorum 
ismet B. 

Benizli 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Fazıl Ahmet B. 
Erzincan 

Saffet B. 
Erzurum 

Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
ihsan Pş. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. ibrahim Tali B. 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Faik B. V?*'»— 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Hasan Fehmi B. ?•$ j 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazım* B. 

Kocaeli 
tbrahim Süreyya B. 
Salâhattin B. 

Sim B. 
Konya 

Aiımet Hamdi B. (Mezun) 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Abdülkadir B. 
Mitat B. 

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

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 

INaki B. i- , ; 
Ordu 

Ahmet ihsan B. 
Rize 

Hasan Cavit B. 
Samsun 

Emin B. (Mezun) 
Etem B. 
Memet Hacıyunus. B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. ( Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Daniş B. 
Hasan B. (R. V.) 

Vrfa 
Ali Saip B. 
M. Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman'Sırrı B. 

Zonguldak 
Ragrp B. 
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Bazl şehit zabit ana ve babalar ına-maaş tahsisi 
reylerim nettcesi 

hakkındaki kanuna verilen 

Kanun kabul edilmiştir 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali Ş. 
İzzet ÜTlviB. 
Mollaoğlu Cemal B . 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

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

Balıkesir 
Enver B. 
ibrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
Übeydullah B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 170 

'Kabul, edenler : 170 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 146 
Münhaller : i 

/ \ Kabul i edenler J 

1 Bolu 
i Dr. Emin Gemal B. 
1 İsmail Hakkı B. 
1 Bursa . 

Ipakteriyotok^Refik B. I 
[Dr. Rasim Ferit ^B. j 
İ Emin Fikri B. j 
! Mustafa «Fehmi B. İ 
Refet B. | 

i Rüştü B. | 
i Cebelibereket \ 

Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi rB. 

Çatikm 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamıemet B. 
Dr. Mustâfa B . 
tsmafil: Kemal B. 

Iısmet B. 
Münir B. '*"" •••' ] 
Nabi Rıza B. j 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

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

Erzincan j 
AbdülhakuB. j 
Azk Samih B. i 

Erzurum \ 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Etfcieehir ı 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin >B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

; Giresun 
Hakkı 1ank?B. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. ^ '-
Hasan Fehmi İB. 
Şevket B. | 

içel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
|Yaşar B. 

IZiyaettin 1 KaBamursal B 
îzmir 

Kâmil B. 
kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat^B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü fB. 

İsparta 
Hüseyin Hüstfü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Afemet Teffik B. 
Sait AzmiB. 

Kırklareli 
Memet-Nakit vB, 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit-B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
JMustafa Lûtfi B. 
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Naİm Hazım B. 
Sıra B. 
Tevfik' Fikret B. 

KUtahya 
İbrahim B. 
Memet B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât' Hissim B, 
Vasıf B. 

Memet Sabri B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Memet B. 

Maraş 
Memet B.v 

Nuri B. 
Mardin 

Ali Rıza B. 
Mersin 

Ferit Celâl B. 

Adana 
Ali Miini^B. 
Arukoğlu Damar-B; 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
îzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R .C. ) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Süleyman- Fürr 'B. 
Muğla 

Dr. Hüseyin4 Avni Bi 
Muş 

Kılıeoğlu mi&k B. 
Niğâi 

Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit, B. 

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

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

Samsun 
Dr. Asım B; 

Ruşeni B. 

Halil Hulki B. 
Sinop> 

Hulusi B. 
Sivuf 

Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin* B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
tsmail B.-
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl NurüB;, 
Mahmut Rasim Bi 

Tokat 
Hüsnü B*.' 
Mustafa Vasfi t Bi f' 
Nazım B. 
Resai Bı 

[ Reye iştirak etmeyenler ] 

Artvin 
Asım B. 

Aydm 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
tsmail Hakkı B. 
Kazım Pş, (Rs.) 

Bayazıt 
İhsan B. 

Büeeik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur^ 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursalı 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. (Rs. V.) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankm 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 
Talât. B. 

Denizli 
Mazhar. Müfit B. 
^ecip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edim* 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Trabzon 
Halil Nihat B; 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Srrn B. 

TJrfa* 
Behçet B. 
RefetvB. 

Van* 
Hakkı B; 
Münip B. 

Yozgpt 
Ahmet Avni B; 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 

Zonguldak-
Celâl SahirBi 
Esat B. 
Halü B. 
Hasan Bs 
Rifat B. 

Elâziz 
Fazd Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. (Mezun 

Eskişehir 
Cafer B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
İhsan Pş. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak;Hffimit B. 
Akçuraoğluı Yusuf i B. 
Ahmet.Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
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İbrahim Tali B, 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Dr. Refik B. (V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

»Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
İHazim B. 

Kocaeli 
[Sırrı B. 

Konya 
-ihmet Hamdi B. (Mezun ̂  
[Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
İRefik B. 
Tahsin B. 

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

Malatya 
|Dr. Hilmi B. 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
[Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kânı B. 
İMustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

|Yakup Kadri B. 
Maraş 

[Abdülkadir B. 
İMitat B. 

Mardin 
lAbdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (î. Â. 

Mersin 
İHamdi B. 

Muğla 
İNuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
lYunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Maki B. 

Ordu 
[Ahmet ihsan B. 

Rize 
lAtıf B. 
[Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
|Etem B. 
İMemet Hacıyunus B. 
[Zühtü B. 

Siirt 
İMahmut B. 

Sİnop 
ibrahim Alâettin B. 
[Recep Zühtü B. 
Vusuf Kemal B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Mı Şeydi B. 
Daniş B. 
Basan B. (Rs. V.) 

Vrfa 
Ali Saip B. 
[Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Ragıp B. 

Silo ve ambarlar hakkındaki kanuna ve r i l en r e y l e r i n net ices i 
[ Kânun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
AliB, 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 163 

Kabul edenler : 163 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 153 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler J 

izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Taşar B. 
Amasya 

ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B . ' 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Ref et B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü Ba 

Yusuf B. 
Diyarbekir 

Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
.jeref B. 

Elâzız 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr Hakkı Şinasi Pş. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Jafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
tfuri B. 
Reşit B. 
Şahın B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket Bs 

Gümüşane 
fîdip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B, 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 

Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Maim Hazim B. 
Sırn B. 
Tevfik Fikret B. 

, Kütahya 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim Bs 
Vasıf B 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Nuri B. 
Muş 

Kılıcoğlu Hakkı B. 
' Niğde 

Ahmet Vefik Bs 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

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

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

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Kuşeni B. 

Sürt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

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

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

TJrfa 
Behçet B. 
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Adana 
Ali Mûnif B. 
Aruikoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V:)' 

Afyon Karaliisar 
Haydar B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

AUsaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Şakır B. 
Yahya Galip B^ 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazif i ' Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydtn 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayaztt 
İhsan B. 
Übeydtillah B: 

Büecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

i reö 14*6*4033 c;: 4 
ZvfffffnvUnC 

Celâl Sâhir'B^ 
lEsat B. 
palil B; ^ 1 , 

/ R&ye iştirak etmeyenler ] 

Bolu* 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Palih mttü-BÎ 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B, (Mfezun) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cövat'BV 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B: 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 

mnm 
Mazhar Müfit B. 
Necip AliiB.1 

Diyarbekk" 
jZekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Bâtrm 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erztovean 
Saffet B< 

Erzurum' 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikrr B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
Yıısııf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B: 

Giresun 
İhsan Pş. 

- ı s 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit' B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
ibrahim Tal^Bi iW^"'i 
Dr. Refik B. (V.)^ 
Halil Etem»B* 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimeo» B. 

ttmr 
Dr. TevfifctRüştft B. (V.. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa» Rahmi B> 
Osmanzade Hamdi ;B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kara 
Baha Tali B. (Mezun) 
Faik B. ' 
Memet Nazif B t 
Muhittin Pş. 
Ömer Kanıl B-

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Hasan Fehmi B: 
Velet B. 

Kaystri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B» 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hâzrm B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. (Mezun) 

» 6 -

Hasan B. 
Rifat B. 

-

AB Fuat Pş.' 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsaü Bi 
Refik B. 
Tahsin B; 

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut Bi 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
D^Hi lMB. ' 
İsmet Pş. (B$: V.) 
Mahmut Nsdim Bi 

Manisa 
Dr. Saim Bt 
Kani B. 
Memet Sabrt^B. I m-
Mustafâ^ Fevzi* B: 
Refik Şevkfct Bi 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Mimtş' 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B; 

Mardin-
Ahdürrezzak B.> 
trfan Ferit* Bv (ti A.) 

Menin 
Hamdi Bi 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (VI)-
Yunus Nadi B. 

MUSK 

HasaniResit^Bj 
tfaki B. 

Ordm 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan CavittB. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Zühtü B. 

J ...... • . . 
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Mahmut B. 
Sinop 

İbrahim AlâettinlB. 
Eecep Zühtü B. 
Yusuf Kemal. B. 

Stms 
ismail Üemet̂ B. 
Necmettin Sadık B. 

Selin Karakisar 
llsmail B. 
ISadri Maks«iifB. 

îTMrüağ 
[Cemil B. 

Tlokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya 'Btvfife B. i (Mi* • 
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
|İ)aniş B. 
ÜHalU Nihat B. 
Hasan B. (Bs. V;) 

TJrfa 
[Ali Saip B. 
Memet BminB. 

Hakkı B. 

jMünip B. 
Yozgat 

Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
lAvni Doğan B. 
İHamdi B. 
[Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
İRagıp B. 

Ankara otomatik telefon kanununun 7 inci-maddesine i bir fıkra ilâvesi 
tıakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

; (Kanun kabul edilmiştir) 

• 

Adana 
Ömer Resul B. 

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

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan *Yakup'B. 
Muslihittin Abdullah B. 
<Bifat<B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

üArivin 
Memet Ali B. v * * t 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 160 

Kabul eeâenler : 160 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 156 
Mûnlıaller : 1 

/ Kabul edenler ] 

Bal%hMİr i 
Enver B. J 
ibrahim Yürfik B. | 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. j 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. /Emim Cemal B. 
İsmail HaMn B. 

Bur§a 
Asaf B. 
Bakteriyolok\Rfefik B. 
Dr. Basim Ferit B. 
EminfFikrirB. 
Esat B. 
Mustafa iFehmifB. 
RefetB. 
Rüştü B. 

Cebelibereket \ 
Hasan Baari v£a 
İbrahim B. 

Çmakhale t 
Osman Niyazi B. 

Çanktn 
Bifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir ri&arajnemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Menitli 
Dr. Kâznn jB. 
Yusuf rB. 

Diyarbekir 
K&7-TT" Bş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 

Zülfü B. 
Edirne 

Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B ' .,» 

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

Erzincan 
AbdfUfaakB. 
Aziz Samih B. 

Er*unm 
Dr. Ahmet Fikri i B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Etkifehir 
Alioğlu Aisaet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
NuriB. 

- a . 9 7 -
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Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Hana B, 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. f 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit Bâ 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
[Reşit Saffet B. 

Konya 
İMustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
fbrahim B. 
Memet B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 

Maras 
İNuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

İrfan Ferit B. 
Mersin 

İPerit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

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

|Kıhcoğlu Hakkı B. 
Niğde 

lAhmet Vefik B. 
Galip B. 
İHalit B. 

Ordu 
İHamdi B. 
tsmail B. 
İRecai B. 
Şevket B. 

Rize 
lAli B. 
lAtıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
İDr. Asım B. 
Etem B. 
|Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rahmi B. 
[Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İSadri Maksudi B. 
İVasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
(Faik B. 
İMahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
(Nebizade Hamdi B. 
İRaif B. 

Urfa 
Behçet B. 
İRefet B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
İHamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
İEsat B. 
Halil B. 
İHasan B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (VO 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. (Mezun) 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 

jGazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) • 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
)r. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
tsmail Hakkı B. 
Kazım Pş. (M. R.) 
İMemet Cavit B. 

Bayaztt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B 

- 1 9 8 -



I : 69 11-6-1933 C : 1 
Bursa 

D*. Galip B. 
Cebelibereket 

Naci Pş. 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. t r . \ 

Çankırı 
Mustafa Abdülihalik B. 
(V.) 

Çorum 
İsmet B, 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Büstü Bs 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B - : 

Erzincan 
Saffet B. "' 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Şevket B, * 

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

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr.. Suat B. (Mezun) 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Salâhattin B. 
•Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 

Ahmet Hamdi B. (Me* 
zun) 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

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

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B, >| 
Memet Sabri B (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 4(Mezun) 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vassfi B. 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sim B. 

Zonguldak 
Ragıp B. 
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C u m h u r i y e t i l an ın ın o n u n c u yıl d ö n ü m ü n ü kutUıla ına h a k k ı n d a k i k a n u n a 
ver i len r e y l e r i n net icesi 

( Kanun kabul edilmiştir.) 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 161 
Kabul edenler : 161 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 155 
Münhaller : l 

/ Kabul edenler J 

Âdâna 
Ömer Resul B. 

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

Aksaray 
Yaşar B. 

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

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. ' 
Dr. Rasim Ferit B. 
EsatB. | 

Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B, 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
[Ziya Gevher B. |, 

Çanktn 
Rifat B. 
[Talât B. 
Jziya B. 

Çorum 
Bekâr Kara Memet B. 

İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
[Münir B. 
iNabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
lYusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

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

Erzincan 
AbdülhakB. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 

IDr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
İNafiz B. 

Eskişehir 
ÎAlioğlu Ahmet B. 
[Cafer B, 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 

|Reşit B. 
[Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Münir B. 
İŞevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
|Şevket B. 

Hakâri 
[İbrahim B. 

îçel 
[Emin B. 
İHakkı B. 

İstanbul 
İDr. Refik B. 
[Hamdı Mustafa B. 
Hayrullah B. 
İMitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
[Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
İKâmil B. 
Kâzım Pş. 
[Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

Osmanzade Hamdi B. 
[Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
[Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
IMükerrem B. 

Kars 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Halil B. 
İRefik B. 
Tahsin B. 

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

Kırşehir 
[Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
lAli B. 
İbrahim Süreyya B. 
İKemalettin B. 
Ragrp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Srrn B. 

B. Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
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Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B, 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 

Maras 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
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Faik B. 
Galip B. 

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

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

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Rüseni B. .? 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

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

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

.'JZ'„ 

Resai B. 
Trabzon 

Nebizade Hamdi B 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Refet B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rıfat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

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

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

Amasya 
Esat B. (Mezun) 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
0azi Mustafa Kemal Pş. 
(R. O.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(1 D 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Büecik 
Hayrettin B. 
tbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Kmin Fikri B. 

Rüştü B. 
Cebelibereket 

Naci Pş. 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa AbdüUıalik B, 
(V.) 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. , 
Şeref B 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir ' 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
thsan Pş. 

Oümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rama B. (V.) 
Dr. ibrahim Tali B. 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz Bâ 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
•Baha Tâli B. (Mezun) 

Faük& ... 1 
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Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Âli Rıza B. 

Dr. Suat B. (Mezun) 
Hasan Fehmi B. 
İVelet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit Bs 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 

Kocaeli 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 

Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 

Muhlis B. (V.) 
Rasim B. .•>.* ,;^., 
R e c e p B . 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
îsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
îrfan Ferit B. (î. A,) 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Tunus Nadi B. 
Muş 

Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Halit B. * 

Ordu 
Ahmet thsan B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 

Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 

Ziyaettin B. 
Setin Kardhisar 

tsmail B. 
Tekirdağ 

Cemil B. 
Tokat 

Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Danış B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 

Vrfa 
Ali Saip B. 
M. Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B.. 
Ragıp B. 

' » » > • : ' € € € ' 

T. B. M. M. Matbaa» 



Sıra No 300 
Belediye bankası hakkında 1660 numaralı kanun lâyihası 

ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 3-V-1933 
Sayı 6/1359 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Belediye bankası hakkında Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
30-IV-1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1580 numaralı Belediye kanununun 131 inci maddesine göre belediyelerimiz için bir banka 
kurulması icap etmektedir. Aynı madde hükmüne nazaran belediyelerimiz yirmi sene müddetle 
bütçelerinin % beşi nisbetinde ayıracakları tahsisatları Hükümetçe gösterilecek bir bankaya 
yatırmağa mecburdurlar. İki buçuk senedenberi tatbik edilmekte olan bu madde ile halen bir 
buçuk milyon lira kadar bir para toplanmış bulunmaktadır. 

Belediyelerimizin muhtelif imar işleri için yapmak mecburiyetinde kaldıkları istikrazlarını 
karşılamak veya istikrazlara tavassut etmek üzere bir ( Belediyeler bankası) kurulması düşünül
müş ve hükmî şahsiyeti haiz olmak ve Ziraat ve Emlâk Bankaları gibi millî müesseselerimizin 
istifade ettiği haklardan ve imtiyazlardan bu bankanın da istifadesini temin için bu kanun 
lâyihası hazırlanmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. E . M. M. , . . ' , • . • .. . , • "' 
Dahiliye encümeni 28 -V -1933 
Karar No. 35 • , . 
Esas No. 1/660 ' ' :.' . V ' ' "' " ' ' 

Yüksek Reisliğe 

Belediye bankası hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
30 - IV -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile encümenimize 
havale buyurulmakla Dahiliye vekili Beyefendi ve mahsus memuru huzurile tetkik ve müzakere 
olundu: 

1580 numaralı belediye kanununun 131 inci maddesine göre belediyeler için bir banka ku
rulması icap etmektedir. Ayni madde hükmüne nazaran belediyeler 20 sene müddetle bütçe-
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lerinin % 5 i nisbetinde ayıracakları tahsisatları Hükümetçe gösterilecek bir bankaya yatırmağa 
mecburdurlar. İki seneden beri tatbik edilmekte olan bu madde ile halen bir buçuk milyon 
(1 500 000) lira kadar bir para biriktiği de esbabı mucibe lâyihasında bildirilmiştir. 

Belediyelerin muhtelif imar işleri için yapmak mecburiyetinde kaldıkları istikrazlarını karşı
lamak veya istikrazlara tavassut etmek üzere bir ( Belediyeler bankası ) kurulması zamanı gel
miş olduğuna encümenimiz de kanaat getirilmiş ve hükmî şahsiyeti haiz olmak ve Ziraat ve Em
lâk bankaları gibi millî müesseselerimizin istifade ettiği hak ve imtiyazlardan istifade etmek mak-
sadile teşkilât ve vezaifi bir nizamname ile tayin edilecek olan bu bankanın teşkili tasvip ve 
kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Keyfiyet Yüksek Meclisin tetkik ve tasdikına arzolunur. 

).-ıhiliye K. 1 
Tek i rdağ 

Cemil 

Aza 
îŞebitı K. 

Veısfi h'a-şil 

is. M 
<İİ 

A. 

Aza 
Rize 
E Mit 

. M. X. K; 
resini 
Münir 

Az;ı 
Zoıiffiıkh 

Hifat 

1, 

ık 

A z;ı 
Adana 

Ali Münif 

Aza 
Kİ aziz 

J/üseı/iu-

Aza 
K üt aiıy;ı 

Mı mel 

A z;ı 
(/nrııııı 

/. K< mal 

A/«i 
Zonguldak 

Halil 

Aza 
Ordu 

İsmail 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 45 

Esas No. 1/660 

28 - V - 1933 

Yüksek Riyasete 

Belediye bankası hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Hfjyetince kabul 
edilen kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatası mn gönderildiğine dair 3 - V -1933 tarih ve 6/1359 
numaralı Başvekâlet tezkeresile Dahiliye encümeni mazbatası encümenimize havale buyurulmakla 
Dahiliye vekâletinden gelen mahsus memur hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Belediyeler namına esasen bir banka teşkili 1580 sayılı belediye kanununun 131 inci maddesi 
ahkâmından bulunmaktadır. 

Gerek Hükümetin ve gerek Dahiliye encümeninin esbabı mucibe mazbatalarında bankanın teşkili 
zamanı gelmiş olduğuna ve lüzumuna dair serde dilen esbabı mucibe encümenimizce dahi muvafık 
görülerek kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde ; Bu madde hükmüne dokunulmamakla beraber belediye kanununun 131 inci 
maddesindeki ahkâmı tebarüz ettirmek suretile şeklen değiştirilmiştir. 

İkinci ve üçüncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur, : 

M'ailiye E. Reisi 
Burdur 
M. Şeref 

M. M. Kâ. Aza 
Bayazıt İsparta Balıkesir 

t İman Kemal Turan Enver 

Aza Aza. Aza 
Diyarbekir Balıkesir İzmir 

Zülfü Pertev Kâmil 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 7 -VI -1933 

M. No. 211 -
Esas No-, i/660 . , . . 

• Yüksek Reisliğe 

Belediye bankası hakkında olup Başvekâletin 3 - V -1933 tarih ve 6/1359 numaralı tezkeresile 
Yüksek Meclise takdim edilip Dahiliye ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize 
tevdi kılman kanun lâyihasile esbabı mucibe mazbataları Dahiliye vekili beyin huzurile tetkik ve 
mütalea edildi. 

Belediye kanununun 131 inci maddesine göre belediyelerin her sene tahsil edecekleri varidatla
rının yüzde beşinin mecburî olarak belediyeler bankası sermayesine tefrik eyledikleri mebaliğden bir 
buçuk sene zarfında hâsıl olan bir buçuk milyon liraya yakın sermaye muattal bırakılmayarak faali
yete geçmesi encümenimizce de muvafık görüldüğünden lâyiha esas itibarile kabul edilmiştir, 

Hükümetin teklifi, Dahiliye ve Maliye encümenlerinin muvafık gördükleri bir madde ile bu ev
safta bir banka teşkili mümkün olamayacağından encümenimizce lâyiha tevsi edilerek işin icaplarına 
ve kanunu mahsusla ammeye ait olan paralardan bir kısmının mecburî olarak tedariki ile hâsıl olan 
sermayeden teşkil edilen bu bankanın evsaf ve mahiyetindeki diğer millî müesseselerin az çok haiz 
oldukları hukuk ve imtiyazatı bu müesseseye de vermek muvafık görülmüştür. < - / 

Bankanın gerek idare meclisini ve gerek heyeti umumiyesini en az masrafla temin edebilecek ça
reler ve şekiller aranarak adedi az gösterilen meclisi idare reisi ve azalarının kanunî vasıflan haiz 
ehliyetli zatlardan îcra Vekilleri Heyetince tayin edilmesi ve senede bir defa toplanacak heyeti 
umumiye vazifesini ifa etmek için Divanı muhasebat reisîerile Devlet şûrası daire reislerinin kıs
men Dahiliye vekâleti erkânından ve doğrudan doğruya sermayeye sahip olan vilâyet belediye
lerinden de her sene münavebe ile on belediyenin gönderecekleri murahhaslardan teşkil etmek şek
li tercih edilmiştir. İstikraz ve avans işlerinde belediyelerin sermayeye iştirak hisselerile ihtiyaç
ları ve yapacağı hizmetlerin ehemmiyetlerine göre idare meclisinin ve icabına göre Dahiliye vekâ
letinin takdirlerine tevfikan müsavat esasını da göz Önünde bulundurmak suretile yapılması için lâ
yihaya hükümler konmuştur. 

Banka tesisinin icap eylediği hususattan kanuna derci zarurî görülenler lâyihaya ilâve edilmiş 
ve nizamnameye bırakılması mümkün olanlar da nizamnamei esasisine bırakılmıştır. 

Arzolunan esaslar dahilinde yeniden hazırlanan kanun lâyihası müstaceliyet kararile Yüksek 
Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis ;< 

(iümüşane Aksaray Ela/iz Mı-zurum Krzıınını (üresini İstanbul Kayseri 
//. Fehmi A. Surem/n II. Tahsin Aziz ASIDI Kâzım Sadettin A. Hilmi 

İsparta Kırklareli Niğde Sivas Yozgat Manisa 
Mükcrrem Şevket Faik M. Remzi ; S. Sırrı M. Turgut 

• • \ 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Belediyeler bankası kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1580 sayılı belediye kanununun 
131 inci maddesine göre tesis edilen belediyeler 
bankası, hükmî şahsiyeti haiz olup Ziraat ve 
Emlâk bankaları gibi kredi müesseselerine mah
sus haklardan ve imtiyazlardan istifade eder. 

4 -
| M A T/İ YE ENCÜMEN 1N İN TADİ \Â 

Belediye bankası kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1580 sayılı ıbelediye kanununun 
131 inci maddesine göre belediye bütçelerinden 
% 5 tefrik edilmek sur etil e toplanan sermaye ile 
bir banka teşkil olunur. İşbu banka hükmî şah
siyeti haiz olup Ziraat ve Emlâk bankaları gibi 
Devlet tarafından vücude getirilen kredi mües
seselerine kanunlarla tanınmış muafiyet ve im
tiyazlardan istifade eder. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Belediyeler bankası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1580 numaralı belediye kanu
nunun 131 inci maddesinde yazılı hükme göre 
(Belediyeler bankası) namile onbeş milyon Türk 
lirası sermaye ile hükmî şahsiyeti haiz bir ban
ka teşkil edilmiştir. Lüzumunda İcra Vekilleri 
Heyeti kararile bu sermaye bir misli artırılabilir. 

Banka, sermayesinden bir buçuk milyon lira
yı topladığı tarihte teşekkül etmiş addolunur. 

MADDE 2 — Bankanın müddeti doksan do
kuz sene olup, idare merkezi Ankaradır. 

MADDE 3 — Bankanın teşkil maksadı: 
Belediyeler, şehirlerin tanzim ve tesisi işle

rinde yapacakları esaslı amme hizmetleri için 
muhtaç olacakları parayı, yapılacak işlerin e-
hemmiyetine ve belediyelerin ödeme kabiliyetleri
ne göre ikraz etmek, kısa veya uzun vadeli avans 
ve cari hesaplar açmak veya bunlara tavassut 
ve kefalet etmek ve nizamnamei esasile müsaade 
edilecek banka işlerini yapmaktır. 

Bankanın, ikraz ve faiz muamelelerinde ser
mayesine iştirak eden belediyelere iştiraklerine 
göre müsavi muamele yapması esas olmakla be
raber talebin çokluğu halinde yapılacak işlerin 
takdim ve tercihi ve iştirak hisselerinin nihayet 
iki misline kadar muamele yapması meclisi ida
renin kararına bağlıdır. 

Banka, bundan fazla muameleler için Da
hiliye vekâletinin muvafakatini almağa mec
burdur. 

Banka, yapacağı ikraz, avans ve cari he
saplar için lüzum gördüğü teminatı borç vere
ceği belediyelerden istemek salâhiyetine ma
liktir. 

Bunun için yapacağı ikraz ve açacağı cari 
hesaplar karşılığı olarak belediyelerin varidat
larından bir kısmı veya uhdelerindeki imtiyaz
ların menafimi karşılık istemeğe ve icabında 
gayrimenkul teminat almağa ve bunlar üzerin
de ipotek muamelesi yaptırmağa mezundur. 

MADDE 4 — Banka, belediyelerin maaş, 
ücret ve daimî olan adi masrafları için ikraz 
yapamaz. 

MADDE 5 — Bankanın sermayesi: 
A - Türkiyede mevcut bütün belediyelerin 

senelik varidatlarından tahsil edilen miktarm 
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yüzde beşidir. Bu iştirak mecburî olup, her 
sene belediye bütçelerine tahsisat olarak konu
lur. Konulmadığı takdirde o belediyenin büt
çesini %sdik eden yukarı makam tarafından 
bütçeye ithal edilir. Sene sonuna kadar hissei 
işüfrakini bankaya ödemeyen belediyelerin re-
Merile hesap işleri müdür veya memurları yüz-
'de dokuz hesabile faizi şahsen ödemeğe mecbur
durlar. 

B • Mecburî iştirak hissesinden başka ban
kaya muhayyer olarak koyacakları hisselerden, 

C - Bankanın elde edeceği kârlardan, 
? Ç - İcabında umumî ve mahallî bütçelerden 
ayrılabilecek iştirak veya yardım hisselerinden, 

D - Kanunu mahsusla gösterilecek menfaat
lerden ibarettir, 

MADDE 6 — Banka, Ziraat, ve emlâk banka-
larile Sümerbanka verilen ve verilecek olan 
vergi ve resim muafiyatından istifade eder, 

MADDE 7 — Bankanın tesisine taallûk eden 
muamelâtta damga resmi ile celp edeceği kasa 
ve memlekette imal edilmiş sair banka levazımı 
Dahiliye vekâletincce tertip edilecek listeye göre 
bir defaya mahsus olmak üzere gümrük resmin. 
den muaftır. 

MADDE 8 — Banka, idare meclisinin kararı 
ve Dahiliye vekâletinin tasvibi ile tevdi edilen 
sermayenin yarısına kadar millî bankalardan 
avans almağa ve hesabı cari açtırmağa salahiyet
lidir. 

Bundan başka icra Vekilleri Heyeti kararile 
Hariçten istikraz akit ve tevdi edilen sermayenin 
yarısı miktarına göre istikraz tahvili ihraç ede
bilir. 

MADDE 9 — Bankanın paralarile menkul ve 
gayrimenkul mallan Devletin para ve mallan 
hükmündedir. 

.MADDE 10 — Bu kanunda yazılı esaslara 
göre Dahiliye vekâletince tanzim edilecek ban
ka nizamnamesinin tcra Vekilleri Heyetince tas-
dikından sonra neşir ve ilânı gününde birinci 
maddenin son fıkrasındaki sermaye miktarını 
bulmak şartile banka teşekkül etmiş sayılır. 

MADDE 11 — Banka, kanunu mahsusla teş
kil olunan millî bankalann idare meclisi azaları 
için yazılı evsafı haiz zevattan olmak üzere Da
hiliye vekilinin inhası üzerine tcra Vekilleri 
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MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri tari
hinden başlar. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur, 

Bş. V. 
'tsmet 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 

G. t. V. 

2 -
Ad. V. M 

Yusuf Kemal 

•Mal. V. 
M. Abdülhalik 

îk. V. V. 
Muhlis 

Zr. V. 

V -
. M 
Zel 

1933 
V. Da. V. 

'âi Ş. Kaya 

m. v. 
Dr. Reşit Galip 

S. î. M. V. 
Dr, Refik 

Ali Rana Muh IU 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 



Heyeti kararile tayin olunacak bir reis ve üç aza
dan teşekkül edecek bir idare meclisi ile bir 
umum müdür tarafından idare olunur. 

Lüzumu kadar memur ve müstahdemlerinin 
kadrosunu umum müdür ile idare meclisi yapar. 

Banka sermayesi üç milyon lirayı buluncaya 
kadar idare meclisi reisi banka umum müdürü
ne vekâlet edebilir. 

MADDE 12 — Umumî heyet, Divanı Muha
sebat reisinin riyasetinde, Divan daire reislerile 
Şûrayı devlet ikinci reislerinden ve Dahiliye ve
kâleti müsteşarı ile mahallî idareler umum mü
dürü ve hukuk müşavirinden ve sermayeye işti
rak eden belediyelerin en çok iştirak edenler
den başlamak üzere münavebe ile her sene Dahi
liye vekâletince davet edilecek on belediye rei
sinden meydana gelir. 

MADDE 13 — Bankanın mürakıplerinden 
birini Dahiliye vekâleti, diğerini Umumî heyet 
tayin eder. , 

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. , 

MADDE 15 — Bu kanunun icrasma İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

MUVAKKAT MADDE — Banka sermayesi 
beş milyon lirayı buluncaya kadar yapacağı ik
raz ve avans işlerinde, borç almak isteyen bele* 
diyenin o tarihteki iştirak hissesi miktarım ge
çebilmek için Dahiliye vekâletinden müsaade al
mağa mecburdur. 





Sıra NQ 301 
Bursa mebusu Rüştü, Erzincan mebusu Abdülhak veBayazıt 
mebusu Halit Beylerin, Lofçalı Sıdıka, Havva ve Ayşe hanım
lara maaş tahsisi hakkında 2/80 numaralı kanun teklifi ve 

Bütçe encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1 — Mülî Müdafaa müsteşarı iken geçen sene vefat eden Ferik Derviş Paşa ile, millî mücadelede 
Elvanlarda birinci fırka süvari alayı 14 müfreze kumandam esnayi taarruzda şehit olan milis ihti

yat mülâzimi Hacı Ali Vasfi Efendinin validesi Bergamada mukim 70 yaşlannda Yeniceivardalı Sı
dıka Hanıma mübadil olduğundan bahsile maaş tahsis edilmemiştir. 

2 — Oğullan başçavuş ismail Efendiyi umumî harpte şehiden Kafkas cephesinde, diğeri Çarkçı 
birinci mülâzim Yaşar Efendiyi umumî harpte düşman torpilile batan Mesudiye zırhlısında şehiden 
ve üçüncü oğlu yüzbaşı Fehmi Efendinin de mücadelei milliyeyi müteakip Manisa askerî hastanesin
de vefat eylemesile bir birbirini müteakip vatan uğrunda terki hayat eden üç oğlunu gaybeden ve 
elyevm bir Türk vatandaşı olarak Bursada ikamet eden şehitlerin babası 85 yaşlannda Lofçalı Ali 
Efendile analan 75 yaşlannda Havva Hanıma da oğullarının hini vefatındaki ihtilâfı tabiiyet mü-
nasebetile maaş tahsis edilmemiştir. 

Bu iki valide ile bir babaya 11 - VI -1930 tarih ve 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununa 
tevfikan maaş tahsisi, 

3 — Umumî harpte Kudüs cephesinde 24 kânunuevvel 1334 tarihinde şehit düşen alay 58 T. 1. B. 
3 te mülâzim Filibeli Şakiroğlu Şerif Efendinin Filibede sakin 70 yaşlannda validesi Ayşe Hanım 
Filibe konsolosumuzdan oğlunun şehadetini tebellüğ ediyor. 1337 senesinde îstanbula gelerek Türk 
tabiiyetine geçiyor. Şehit oğlnundan maaş tahsisi için Hükümete müracaat ediyor. Muamele uzadı
ğından perişan oluyor. Tekrar Filibeye dönüyor. Orada geçinecek bir şeyi kalmadığı ve evvelce aldı
ğı Türk nüfus tezkeresini de kaybettiği cihetle 1929 senesinde Bulgar pasavanile îstanbula dönüyor. 
Tekrar müracaat ediyor. Kendisine üç ay avans para veriliyor. Fakat bilâhare Bulgar pasavanile îs
tanbula geldiğinden tabiiyet işi mevzubahs edilerek avans verilen paralar istirdat olunuyor. Hak
kından ve duçar olduğu sefaletten ve Türkiyeye muhaceret ederek nüfus tezkeresini tekrar aldığın
dan bahsile maaş tahsisi için B. M. M. ne defatla müracaat ediyor. îstanbulda Kasımpaşada eski 
tersane caddesinde 1 numaralı bakkal Osman Recep Efendi nezdinde ikamet eden mumaileyhanın 
dosyası 5 - XII -1931 tarih ve 382 numara ile Arzuhal encümeninde mahfuzdur. Oğlunun şehadeti 
zamanında Bulgar tebaası bulunduğundan müracaatleri kanunî kuyudu mania karşısında isaf oluna
mayan ihtiyar ve muhtacı muavenet ve atıfet bu şehit validesine oğlunun şehadeti tarihinden itiba
ren o zaman cari askerî tekaüt kanununa tevfikan maaş tahsisi. 

Yukarıda muhtacı muavenet ve müstahakkı maaş olduklannı arzu izah eylediğimiz bir baba ve üç 
valideye şehit oğullarının tarihi vefatlanndan itibaren maaş tahsisi için ilişik teklifimizin Bütçe en
cümenine havale buyurulmasmı arzu istirham eyleriz efendim. 

30-V-1933 

Bayazıt mebusu Erzincan mebusu Bursa mebusu 
Halit Abdülhak Rüştü 





Sıra No 126 ya ilâve 
Maarif teşkilâtına dair olan kanunun II inci maddesi hük
münü 2 sene tecil eden 1707 numaralı kanunun 2 sene 
temdidi hakkında 1402 numaralı kanun lâyihası ve Maarif, 

Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 3 - V -1933 
Karar No. 13 • 
Esas No. 1/402 . , 

Yüksek Reisliğe 

Maarif teşkilâtına dair kanunun 11 inci maddesi ilk mektep muallimlerine verilecek mesken 
parası hakkındadır. Bu kanuna göre her muallime beş liradan aşağı ve on liradan yukarı olma
mak üzere ev kirası bedeli verilmekte idi. 

Hususî muhasebe bütçeleri son senelerde çok aşağı düşmüştür. Gerek hususî muhasebe büt
çelerindeki bu inişin, gerek muallimlerin maaşlarının bareme göre verilmesi mesken bedelinin 
bir müddet verilmemesi zaruretini doğurmuştur. Bu zarurete binaen yukarıda yazılı 11 inci mad
denin hükmü 1707 numaralı kanunla iki sene tecil edilmişti. 

1 - VI -1932 tarihinde hitama eren 1707 numaralı kanun hükmünün iki sene daha temdit edil
mesi hakkında geçen sene Meclise gelen kanun vaktile Maarif encümeninden çıkmış ise de tati
lin gelmesi dolayısile bu kanun diğer encümenlerden zamanında çıkamamıştır. Umumî Heyetin 
22 - IV -1933 tarihli içtimaında hükmü kalmamış olan bu kanunun temdidine imkân olmadığı 
için yeniden encümene gönderilmesi hakkında verilen takrir üzerine encümenimize havale edilen 
kanun lâyihası müzakere edilmiş ve tanzim olunan kanun lâyihası Büyük Meclisin tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Riyaset makamına takdim kılınmıştır. 

Maarif E. İts. 
Erzurum 

Nafi A t uf 

Aza 
İzmir 

M. M. 
Sinop 

/. Alâettin 

Osmanzade Haindi Kılı 

Kil. 
Afyon K. 
İzzet Ulvi 

Aza 
Muş 

coğlu Hakla 

Aza 
Ordu 

Hamdı 

Aza 
Trabzon 

Halil Nihat 

Aza. 
Mersin 

Ferit Celâl 

Aza 
Konya 

Naim Hazım 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 31 -V -1933 

Karar No. 47 . , 
Esas No. 1/402 

Yüksek Reisliğe 

Maarif teşkilâtına dair kanunun 11 inci maddesi hükmünü 2 sene tecil eden 1707 numaralı kanu-
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nun 2 sene temdidi hakkmdia 1/402 numaralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları Umumî heyetin 40 inci inikat ve 1 inci celsesinde okunduğu sırada Manisa me
busu Refik Şevket Bey tarafından verilen takrir üzerine diğer encümenler sırasında tekrar tetkik 
edilmek üzere encümenimize de geri gönderilmiştir. 

Maarif vekili beyefendinin huzurile yapılan tetkik ve müzakere neticesinde: 
1932 senesinde temdidi talep olunan mürikazi 1707 numaralı kanun lâyihasının o sene içinde Yük

sek Meclisçe müzakere edilmemesi dolayısile, 1932 senesinde maarif teşkilâtına dair kanunun 11 inci 
maddesi hükmünün cereyan eylemesi gayet tabiî bulunmuştur. Binaenaleyh 1932 senesinde mesken 
bedeline müstahak olanların müktesep haklarının tanınması adalet icabındandır 

Ancak hususî bütçelerin son veziyetleri malûm olduğu cihetle bu istihkakları bir senede ödeye
meyen vilâyetlerin 3 taksitte ve 3 senede ödemeleri yolunda bir kolaylık gösterilmesi de zarurî görül
müş ve 1707 numaralı kanunun 1 - VII -1933 tarihinden itibaren 2 sene daha temdidi tasvip ve ka
nun maddesi o suretle tadil edilmiştir. 

Keyfiyetin tasvip ve tasdiki Yüksek heyetin iradesine bağlıdır. 

Dahiliye En. Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Zonguldak 

Reis V. 
Tekirdağ 
M. Faik 

Aza 
Kütahya 

M. M. Na, 
Güreşim 

A. Münir 

Aza 
Rize 

Şebi 
Kâtip 

in Karahisar 
Vasfi Raşit 

Afta 
Oorum 

Aza 
Elâziz 
Hüseyin 

Aza 
Ordu 

Aza 
Adana 

A. Münîf 

Rifat M em et Esat t. Kemal tsmail 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 218 
Esas !Vu. t/102 

Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

8 - VI - 1933 

Maarif teşkilâtına dair kanunun 11 inci maddesi hükmünü iki sene müddetle tecil eden 1707 nu
maralı kanunun iki sene temdidi hakkında olup Manisa mebusu Refik Şevket Beyin tadil teklifi 
üzerine encümenimize de havale buyurulan kanun lâyihası ile Maarif ve Dahiliye encümenleri maz
bataları tekrar tetkik ve müzakere edildi. 

Bu bapta Dahiliye encümenince hazırlanan kanun lâyihası encümenimizce de aynen kabul edil
miştir. Müstacelen müzakere buyurulmak üzere Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis N. 

ispari a Aksaray 
M a kem m. A. üürcifiıa 

Manisa 
M. Turgut 

Torum 
M as fa fa 

Niğde 
Faik 

I 
//. 

01 âz iz 
Tahsin 

lOrzui'iını 
A.in 

lOrzui'iım 
Asım 

Kayseri 
A. 1film i 

(üresini 
lÛh'HH-



- 3 -
MMABlF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Maarif teşkilâtına dair kanunun 11 inci madde
sinin iki sene müddetle tecili hakkında kanun 

MADDE 1 — 789 numaralı ve 22 mart 1926 
tarihli maarif teşkilâtına dair kanunun 11 inci 
maddesi hükmü iki sene müddetle tecil edilmiştir. 

Ancak ilk mektep muallimlerinin taadül kanu
nuna göre girdikleri derecede, almakta oldukları 
maaş miktarı bareme girdikleri tarihe takaddüm 
eden sene ev kirasile beraber aldıkları miktar
dan az olduğu takdirde farkı bu iki sene zar
fında tazminat olarak kendilerine verilir. 

Baremin tatbikından sonra terfi görenler bu 
tazminattan istifade edemez. 

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

AMDDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya Da
hiliye, Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLt 

22 mart 1926 tarih ve 789 numaralı kanunun 
11 inci maddesinin tecili hakkındaki 1707 nu

maralı kanunun iki sene daha temdidine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 789 numaralı Maarif teşkilâtı
na dair kanunun 11 inci maddesi hükmü iki se
ne müddetle tecil edilmiştir. 

1707 numaralı kanun hükmü bittiği tarih
ten bu kanunun meriyeti tarihine kadar ilk mek
tep muallimlerinin tahakkuk eden mesken bedel
leri hususî idareler tarafından ödenecektir. De
faten vermeğe muktedir olmayan vilâyetler üç 
taksitte ve üç senede ödeyebilirler. 

MADDE 2 — İlk mektep muallimlerinin Dev
let memurları maaşatınm tevhit ve teadülüne da
ir kanuna göre girdikleri derece de almakta ol
dukları maaş miktarı bareme girdikleri tarihe 
takaddüm eden sene ev kirasile beraber aldıkla
rı miktardan az olduğu takdirde farkı iki sene 
zarfında tazminat olarak kendilerine verilir. 

Ancak Devlet memurları maaşatınm tevhit ve 
teadülüne dair kanunun tatbikından sonra terfi 
görenler bu tazminattan istifade edemez. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye, Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 





Sıra No 304 
Memleket dahilinde uçaklarla nakledilecek posta maddele
rinden alınacak havale ücretlerine dair 1/451 numaralı kanun 

lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/3090 

Memleket dahilinde uçaklarla nakledilecek posta maddelerinden alınacak hava ücretlerine dair 
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - XII - 1932 de Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
* r ''"•''•' İsmet 

Esbabı mucibe 

Memleket dahilinde uçaklarla da posta alınıp verilmesi çabukluğu mucip olacağı gibi iktisadî 
vaziyet üzerinde de iyi tesirler bırakacağı cihetle faidelı görülmüş ve bu bapta ilişik kanun lâyi
hası tanzim kılınmıştır. 

Uçaklarla nakledilecek posta müraselâtından alelade posta ücretlerinden başka bir miktar hava 
munzam ücreti almması lâzımgelmekte olup bunun için posta kanununda tayin edilmiş bir ücret 
olmadığından dolayı haricî muamelât ve münasebatta bağlı bulunulan mukavelelerde tayin ve tah
dit edilmiş olan hadler dahilinde ücret alınması muvafık görülmüştür. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni " - ': , ; 

Karar No. 25 
Esas No. 1/451 V 

*• Yüksek Reisliğe 

Memleket dahilinde uçaklarla nakledilecek posta maddelerinden alınacak hava ücretlerine dair 
Dahiliye vekilliğince hazırlanıp icra Vekilleri Heyetince 18 - XII -1932 de Yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştınlan kanun lâyihası 21 birinci kânun 1932 tarih ve 6/3090 numaralı tezkeresine bağlı 
olarak encümenimize havale buyurulmakla Posta, telgraf ve telefon umum müdürü beyin hazır bulun 
duğu toplantımızda mütalea ve tetkik olundu: 

Her medenî memlekette olduğu gibi memleketimizde de hava postalarının vücude getirilmesi ti
carî muhaberat ve muamelâtın süratle yapılmasını temin etmek noktai nazanndan çok lüzumlu ve 
tehiri caiz olmayan bir iştir. 

.:<.-; , 21 - XII - 1932 
r . ; : • • • - : . • , - > • < " ' i , ! -'İr-: 

B. M. M. Yüksek Reisliğe 

3'V-1933 
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Hava yolile yapılacak nakliyat fazla masrafı istilzam edeceğinden bu vasıta ile yapılacak nak

liyattan alelade posta ücretinden fazla ücret alınması tabiidir. 
Fazla ücretin tayininde îcra Vekillerine mutlak bir salâhiyet verilmesi muvafık görülmeyerek ta

yin olunacak ücretlerin azamî hadleri tesbit ve birinci madde o yolda yazılmıştır. Diğer maddelered 
yapılan tahrire ait tadillerle lâyihanın kabulüne karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Dahiliye En. Reisi 
Tekirdağ 
M. Faik 

Aza 
Kars 

Baha Tali 

Na. Reis V. 

Aza 
Buma 

Emin Fikri 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Kütahya 

M em e t 

Kâtip 
Burdur 

Halit 

Aza 
Ordu 
ismail 

Aza 
Adama 

Âli Münif 

Aza 
Zongudak 

Rifai 

Aza 
Çorum 

/. Kemal 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 216 
Esas No. 1/iM 

Bütçe encümeni mazbatası 

8-VT - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Memleket dahilinde tayyare ile nakledilecek posta maddelerinden alınacak ücretlere dair olup 
Hükümet tarafından hazırlanan, Dahiliye encümeni tarafından tetkik edildikten sonra encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası Nafıa vekili Hilmi Beyefendi de hazır olduğu halde okun
du, tetkik edildi: 

Tayyarelerle postacılık yapılması, sürat, iktisadî ihtiyaç cihetlerinden faydalı, lüzumlu bir 
iş, bir vazife olması itibarile Cumhuriyet makinemizin bu kanun lâyihasile mühim bir boşluğu da
ha dolduracağı aşikârdır. 

Binaenaleyh, Dahiliye encümeninin tetkikına encümenimiz de iştirak eylemiştir. Müstacelen 
müzakere buyurulmak üzere Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis N. 
İsparta 

Mükerrem 

Kayseri 
A. Hilmi 

Aksaray 
A. Süreyya 

Manisa 
M. Turgut 

Çorum 
Musaafa 

Niğde 
Faik 

Erzurum 
Aziz 

Erzurum 
Asım 

Elâziz 
H. Taksin 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Memleket dahilinde uçaklarla nakledilecek posta 
maddelerinden ahnacak hava ücretlerine dair 

kanun lâyihası 

1 — Uçaklarla nakledilecek posta mürselâtın-
dan alelade posta ücretlerinden maada munzam 
hava posta ücreti alınır. Bu ücretleri posta ida
resinin, haricî münasebatta ve muamelâtta bağlı 
bulunduğu mukavelelerde tayin ve tahdit edil
miş olan ücretlerin en yükseklerini aşmamak su-
retile, tayine Hükümet mezundur. Munzam ha
va posta ücretleri peşin olarak alınır. 

2 — Müraselâtı posta ücretlerinden muaf res
mî dairelerle müesseselerin hava postasile nakli 
istenilecek müraseleleri yalnız munzam hava üc
reti alınmak şartile uçaklarla naklolunur. 

3 — Dahilî kanunlarda ahkâmı mahsusası 
mevcut bulunmayan ahvalde hava posta işlerin
de beynelmilel mukavele hükümleri caridir. 

4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahili
ye vekili memurdur. 

18 
Bş.V. 
İsmet 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ba. V. Ha. V. 
Ş> Kaya Dr. T. Rüştü 

Mİ V. Na* V 
Dr, Reşit Galip Hilmi 

S. t M. V. G. İ V. 
Dr, Refik Ali Rana 

XII-1932 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal. V. 

M> Abdülhalik 

M. Celâl 

Muhlis 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Memleket dahilinde hava yolile nakledilecek 
mektup, posta paketi ve saireden alınacak üc
retler hakkında 376 numaralı ve 29 - X - 1339 
tarihli posta kanununa bazı maddeler ilâvesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Memleket dahilinde hava yolile 
gönderilecek posta maddelerinden mevcut posta 
ücretlerinden başka hava posta ücreti almır. 
Aşağıda gösterilen hadleri geçmemek üzere bu 
ücretleri tayine İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

A) Mektup postasında - her yirmi gram ve 
küsurundan ve kart postalların her parça
sından 10 kuruş 

B) Havalename varakalarının her 
birinden 10 kuruş 

C) Posta paketlerinin her kilogram 
ve küsurundan 75 kuruş 

Hava postası ücreti peşin olarak alınır. 

MADDE 2 — Resmî daireler ile hususî ka
nunlarına tevfikan posta ücreti vermeyen mües
seseler hava postasile göndermek istedikleri 
şeyler için birinci maddede yazılı fazla ücreti 
verirler. 

MADDE 3 — Hava postası işleri için da
hilî kanun ve nizamnamelerde sarahat bulunma
dığı takdirde milletler arasındaki hava postası 
mukavelesinin hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 





Sıra No 302 
Tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil muhafızlığı teşkilâtına 
dair olan kanuna müzeyyel 1/595 numaralı kanun lâyihası 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 1-IV-1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6i891 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Tapu sicilleri müdürlüğü ve tapu sicilli muhafaza teşkilâtına dair 2015 sayılı kanuna zey-

len Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 29-M- 1933 toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunul
muştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Tapu sicilleri muamelâtının ilmî esaslar dairesinde yapılabilmesi ve yeni tapu sicillerinin 

tapu sicilli nizamnamesi hükümlerine tevfikan muntazam bir surette tutulabilmesi ancak yeni 
tapu rejimini kavrayabilecek derecede malûmatı olan memurlarla temini kabildir. 

Halbuki açıkta kalmış memurlar mevcut oldukça bunların derecelerinde veya bir derece 
dunundaki münhal memuriyetlere hariçten memur alınmaması ve bu münhallere ve bulunduğu 
derecelerin bir derece dunundaki münhallere en evvel açıkta kalan memurların yerleştirilmesi 
1932 senesi bütçe kanununun 19 uncu maddesinin 2 ve 3 üncü fıkraları icabatından olmasına 
binaen yeni tetbik edilmekte olup tapu sicil muhafaza teşkilâtında açılan memuriyetlere tapu ve 
kadastro mektebi mezunlarının tayinleri cihetine gidilmeyerek teşkilât münasebetile aciz ve 
kabiiiyetsizliklerinden dolayi açıkta bırakılmış memurların tercihan tayin kılınmaları zarurî 
olduğundan teşkilâttan beklenilen gayeyi sarsan bu vaziyetin düzeltilmesi için birinci madde 
teklif edilmiştir. 

Yavaş yavaş muhtelif yerlerde tapu sicil muhafaza teşkilâtı yapılacağından her teşkilât için 
ayrı bir kanun teklifine mecburiyet hâsıl olmamak üzere ikinci madde yazılmıştır efendim. 



Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliyv cnvÂimnıİ $.9 İV -U)oS 

Küf ar No> 35 
ti.sttS Aro. 1/595 

Yüksek Reisliğe 

Tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil muhafızlığı teşkilâtına dair âÖ15 sayılı kanuna zeylen Mali
ye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince kabul olunan kanun lâyihasile esbabı mucibe 
mazbatasının gönderildiğine dair Başvekâletin 1 nisan 1933 tarih ve 6/891 numaralı tezkeresi en
cümenimize havale buyurulmakla Tapu müdürü umumisi hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Esbabı mucibe mazbatasının hulâsası; tapu sicilleri muamelâtının ilmî esaslar dairesinde yapıl
ması ancak yeni tapu rejimini kavnyacak olan memurlar istihdamile kabil olduğu halde 1932 ta
rihli bütçe kanununun 19 uncu maddesinde, açıkta kalmış memurlar mevcut oldukça bunların de
recelerinde veya bir derece dunundaki münhal memuriyetlere hariçten memur alınmaması musar-
rah olduğundan ve halbuki yeni tatbik edilmekte olan tapu sicilli muhafaza teşkilâtında açılan 
memuriyetlere tapu ve kadastro mektebi mezunları tayin edilmeyerek teşkilât münasebetile açık
ta kalan aciz ve kabiliyetsizliklerinden dolayı kendilerinden istifade olunamayacak olan memurla
rın tayini mecburiyetinde kalındığından bu vaziyetin ıslahı için bütçe kanununun mezkûr 19 un
cu maddesinin bağlantısından âzads kalmak için lâyihanın birinci maddesi teklif olunmuştur. 

Halbuki 28 Haziran 1932 tarih ve 2015 numaralı tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil muhafızlığı 
teşkilâtı hakkındaki kanunun beşinci maddesinde işbu vezaifin ifası için tayin edilecek memurlann 
evsaf ve şeraiti intihabı mufassalan gösterilmiştir. Eğer açıkta bulunan memurlar arasında mezkûr 
kanunda sayılan evsaf ve şeraiti haiz memurlar yoksa kanunun göstermiş olduğu evsafta hariçten 
memur alınmasına 19 uncu maddenin bir mâni teşkil etmeyeceğine encümenimiz kani olduğun
dan birinci maddenin tedvinine lüzum görmemiştir. 

İkinci maddeye gelince: Tapu sicil muhafaza teşkilâtı her yerde birden yapılmayıp mıntaka 
mıntaka yavaş yavaş tatbik edilmekte olduğundan her teşkilât için ayn ayrı Meclisten bir kanun 
çıkarmak mecburiyetinden varesta kalmak maksadile ikinci madde olarak teklif edilen maddeyi 
encümenimiz aynen kabul etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılmdı. 

Maliye E. Reisi K. M.M. Kâtip Aza Aza Aza Aza. 
Bayazıt Bayazıt İsparta istanbul. İzmir Balıkesir Kastamonu 
İhsan İhsan Kemal Turan Ilamdi Kâmil Enver Refik 

Aza 
Balıkesir , , 
Pertev .. . . - . - , - . . . . . . . . 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. n . M. M. i i " . '" ; : i 

Bütçe encümeni " 8 -Vt - 1933 
M. No. 220 ' „ 

Bsas No, İ/595 ' : ••]'' \ .,'*"" ' . . • . 
Yüksek Reisliğe 

îapü sicilleri müdürlüğü ve tapu sicilli muhafaza teşkilâtına dair 2015 numaralı kanuna tezyil 
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edilmesi lâzımgeien hükümler hakkında olup Maliye encümeni mazbatasiİe birlikte encümenimize 
tevdi kılınan kanun lâyihası Tapu ve kadastro umum müdürü hazır olduğu halde encümenimizce de 
tetkik ve mütalea edildi. 

Layihanın birinci maddesi esbabı mucibesine nazaran muvafık görülmüş ve ibareye ait değişik-
likler ile kabul edilmiştir. 

Teklif lâyihasının ikinci maddesi tapu sicilli muhafaza teşkilâtına ait kadroların 1934 senesin
den itibaren bütçelerle gösterilmesi hakkında olup bu cihetin 1934 bütçe lâyihasile teklifi daha mu
vafık görülmüş ve bu sebeple madde lâyihadan çıkarılmıştır, 

İskândan müdevver muamelâtın tapu kayitlerini çıkarmak için istihdam edilecek muvakkat me
murlar ücretine karşılık olmak üzere Tapu ve kadastro umum müdürlüğü bütçesinde 30 000 liralık 
bir tahsisat kabul edilmişti. 

Bu paradan bu işlerde istihdam edilecek muvakkat memurların harcırah ve yevmiyelerinin ve 
icap eden sair masrafların dahi yapılması vukubulan teklif üzerine encümenimizce de muvafık gö
rülmüş ve bunu temin için hazırlanan madde lâyihaya ikinci madde olarak ilâve edilmiştir. Müsta-
celen müzakere buyurulmak üzere Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis - -
Gümüşane Çorum Elâziz istanbul İsparta Giresun 
H. Fehmi Mustafa H. Tahsin Sadettin Mükerrem Kâzım 

Niğde Sivas Yozgat Manisa 
Faik M. Remzi S. Sırrı M. Turgut 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tapu sicilli müdürlüğü 've tapu sicilli muha
fızlığı teşkilâtına dair 2015 numaralı kanuna 

müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tapu sicilli müdürlüğü ve tapu 
sicilli muhafızlığı teşkilâtı yapılan yerlerde 1932 
malî senesi bütçe kanununun 19 uncu maddesi
nin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümlerinin tat
biki mecburî değildir. 

MADDE 2 — Yapılacak tapu sicilli müdür
lüğü ve muhafızlığı teşkilâtına ait kadrolar 
1934 senesinden itibaren bütçeye rapten göste
rilecektir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 
memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Dr. 
Mf. V. 

Dr. Reşit Galip 
S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Bu kânunu icraya Maliye vekili 

29 * I I I . 1933 
Ad. V. M. M. V. 

lfUstif Kemut Zekâi 
Ha.V. 
T. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

G. t. V. 
Ali Rana 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

İk.V. 
M. Celâl 
Zr. V. 

Muhlis 

MALİYE ENCÜMENİNfN TADİLİ 

Tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil muhafızlığı 
teşkilâtına dair 2015 numaralı kanuna müzeyyel 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil muhafızlığı 
teşkilâtı yapılan yerlere tayin edilecek memurlar 

hakkında kanun layihası 
MADDE 1 — Tapu sicil müdürlüğü ve tapu 

sicil muhafızlığı teşkilâtı yapılan yerlerde 1933 
malî senesi muvazenei umumiye kanununun 17 
inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hü
kümlerinin tatbiki mecburî değildir. 

MADDE 2 — İskândan müdevver muamelâ
tın tapu kayitlerini çıkarmak için istihdam edi
lecek muvakkat memurların harcırahlarile yev
miyeleri ve bu iş için icap eden sair masraflar 
dahi Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1933 
bütçesinin 218 inci mükerrer numaralı faslmdan 
verilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 —- Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 





Sıra No 303 
Ziraat bankasınca yapılacak silo ve ambarlar hakkında 1/710 
numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 18 - V-1933 
Sayı : J/1547 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ziraat bankasınca yapılacak silo ve ambarlar hakkında Ziraat vekilliğince hazırlanan ve İcra 

Vekilleri Heyetince 18-V- 1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
En mühim ziraî mahsulümüz olan hububatın muhafaza, temizlenme, ilaçlanma ve istanda-

rizasyonu temin olunmak ve bunlar üzerinde varant muamelesi yapılmasına imkân verilmek 
için silo ve ambarlar inşasına olan katî ihtiyaç izahat ve teşrihattan tamamen müstağnidir. 
Milli iktisadiyatımızın belli başlı dayaklarından birini teşkil eden hubuat istihsal ve tevziinin ıs
lah ve inkişafı noktasından bütün ehemmiyetile tebarüz eden bu ihtiyacı karşılamak için Zira
at bankası sermayesile bu çok faydalı müesseseleri vücude getirmek en muvafık bir hal şekli 
olarak mütalea olunmaktadır. 

Bu silo ve ambarların memleket iktisadiyatını koruyucu ve hububat ziraatini teşvik edici ma-
hiytte bir tarife ile çalışması ve bu tarifenin İcra Vekilleri Heyetince yapılması ve bu esas 
dahilinde işleyecek olan silo ye ambarların varidatı; işletme, amorti, faiz masraflarını karşıla
madığı takdirde arada husule gelecek farkın Devlet bütçesinden ödenmesi tabiî görülmüştür. 
Bu şerait dairesinde yapılacak ve işletilecek olan silo ve ambarlar amorti müddetinin hitamında 
hükümete devredilecektir. 

Nerelerde kaçtane silo ve ambar yapılacağının ve bunların büyüklüklerinin, tiplerinin tayini 
ihale ve inşaları ve işletmelerinin kadrolarının tanzimi ve varan muamelesi esaslarının tesbiti 
mühim birer iktisadî mevzu olmaları dolayısile bu işlerle uğraşmak üzere Ziraat vekâletinin 
teklifi ile mütehassıs bir heyetin teşkilinde de işin selâmetle ve isabetle idaresi noktasından 
büyük fayda mülâhaza olunmakla işbu kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştr. 
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Ziraat encümeni mazbatası 

T.B.MM. ' ' ' • ' • • • • • • • : • , : 
Ziraat encümeni 24 - V - 1933 

Karar No. 4 
Esas No. 1/710 

Yüksek Reisliğe 

Silo ve ambarlar hakkında hazırlanıp encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Ziraat ve
kili Beyefendi hazır oldukları halde okunup konuşuldu. 

Memleket çiftçiliğinin temeli olan ekinlerimizin ambarlarda iyice saklanamayıp küflenme, kı
zışması ve bitlenip güvelenmesi yüzünden ne kadar ziyana uğradığı malûmdur. Her sene büyük bir 
yekûn tutan bu zararın memleket zenginliğine yaptığı fenalıktan başka çiftçinin ekeceği tohum
luğu da bozmaktadır. Hububat yetiştirenleri korumak üzere geçen sene Yüksek Meclisçe kabul 
buyurulan ve güzel neticeler veren buğday kanunundan çiftçilerimizin daha çok faydalanabilme
sinde bu silo ambarların büyük yardımları olacaktır. Bu sayede Ziraat bankasınca köylüden satın 
alınacak hububatın emin yerlerde depo edilebilmesi ve masrafın da azlığı karşısında lüzumunda işe da
ha büyük bir ölçü ile girişilmesi de kolaylaşacaktır. Buğday kanununun tatbik olunduğu yerler azal
dıkça bu silo ve ambarlar doğrudan hububat yetiştirenlerin faydalanmasına bırakılacaktır ki bu
nunla çiftçi varant işi yapabilecek ve silolara bırakacağı ekine karşı bankalardan kolaylıkla 
para alabilecektir. Silolara konacak ekinler, havalandırma tertipleri sayesinde uzun zaman evsafına 
hiç bir zarar gelmeden oralarda saklanabileceği gibi temizleme, ilaçlama ve çeşitlere ayırma terti
batından da gerek satışta ve gerek tohumluk cihetinden de faydalar görülecektir. 

Hububatımızda, her mahsullerimiz için beklenen, bir istandarizasyon işi de yapılmış olacaktır. 
Bunun iç ve dış pazarlarda fiat üzerine yapacağı iyi ve kazançlı tesirler aşikârdır. Ötedenberi 
ecnebi pazarlarında şöhreti olan arpalarımız kiracılık âleminde aranmakta ve bu yüzden ihracatımız 
ziyadeleşmektedir. îşte bu silolardan bir kısmında bulundurulacak kılçık kıran ve diğer temizleme 
tertibatı sayesinde arpalarımızın ecnebi pazarlarında kıymet ve sürümü artmış olacaktır. 

Memleketin hububat ambarı olan orta Anadolunun iklim vaziyeti itibarile bazı seneler kuraklık 
yüzünden müşküller karşısında kaldığı malûmmdur. Bolluk senelerinin stoklarını taşıyacak olan 
bu silo ve ambarların kuraklık senelerinde memleket halkına göreceği hizmetler sayısızdır. Buna bir 
de memleket müdafaası sebepleri katılırsa millî iktisadiyatımızın desteği olan hububat hakkında 
bu teşebbüsün kıymet ve ehemmiyeti bir kat daha göze çarpar. Memleket ziraatine dolayısile 
köylü ve çiftçinin kazancına yarayacak bu silo işinin Ziraat bankasınca şahıslara yapılmakta olan 
ikrazlardan çok üstün tutulacak bir çehresi vardır. Hububatımızın miktar ve evsafını yükselten 
ve para etmesini kolaylaştıran bu gibi teşebbüslerin diğer mahsullerimiz üzerinde de tatbikini 
isteyen encümenimiz bu lâyihayı maddelerde yapılan ufak değişiklerle kabul etmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Ziraat E. "Reisi 
t^m'ir 

M. Halimi 

Aza 
Kastamonu 

Halil 

M. M. 
Aksa ray 

Yaşar 

Aza 
Konya 

M. Lûtfi 

Kâ. 
Bolu 

ls}nail Hakkı, 

Aza 
Adana 

Ö. Mesul Ö 

Aza 
Denizli 
Yusuf 

Aza 
Kars 

mer Kâmil 

Aza 
(jorum 

Nah i 

Aza 
Sinop 
Hulusi 

Aza 
Afyon 
Cemal 

Aza 
Erzurum 
Nafiz 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 8-VI • 1933 
M. No. 214 
Esas No. 1/710 ' 

Yüksek Reisliğe ' 

Silo ve ambarlar inşasma dair olup Hükümet tarafından hazırlanan, Ziraat encümeninde tet
kik edildikten sonra encümenimize havale olunan kanun lâyihası, Ziraat vekili Muhlis Beyefendi 
hazır olduğu halde encümenimizce de okundu, tetkik edildi: 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında izah edildiği veçhile, memleketimiz ziraatinin ve bina
enaleyh iktisadiyatının en kuvvetli bir cihetini teşkil eden hububatımızın, ekilisinde, toplan
masında, ticaretinde ve hulâsa müstehlike arzedilesiye kadar her iktisadî safhasında doldurulma
sı elzem olan bir çok boşluklar vardır. Tohumların ıslahı, hububatm temizlenme ve ilaçlanması, 
çeşitlerinin teşkil ve temini, ticaret pazanna kıymet ve zaman mefhumlarına göre şevki ancak 
esaslı teşkilâtın vücudile kaimdir. Silo ve ambarlar, işte bu itibarla en mühim bir rol oynaya
cak derecede lâzımdır. Hazırlanan kanun lâyihası bu mühimmeyi temine matuf bulunduğundan 
encümenimiz de Ziraat encümeninin hazırladığı şekle göre lâyihayı aynen kabul etmiştir. Yalnız 
aşağıda gösterilen bir iki kelime tashihi yapmıştır. Üçüncü maddeye de bir fıkra ilâve eylemiştir. 

Birinci maddenin son fıkrasında ( İcra Vekilleri Heyetince belli edilir ) cümlesi ( tcra Vekil
leri Heyetince yapılır ) şeklinde düzeltilmiştir. 

İkinci maddenin birinci fıkrasında ( harçlanacak ) kelimesi yerine ( sarfolunacak ) kelimesi 
konmuştur. 

Üçüncü maddenin son fıkrası ( görülecek açık ertesi yılm Ziraat vekâleti bütçesine tahsi
sat koymak suretile ödenir ) şeklinde tadil edilmiştir. 

Dördüncü maddenin son fıkrasındaki ( dileğile ) kelimesi yerine ( istemesile ) kelimesi kon
muştur. 

Umumî heyetçe müstacelen müzakere buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Reis N. 
İsparta Aksaray Çorıum Erzurum Erzurum Giresun 

Mükerrem A. Süreyya Mustafa Asım Aziz Kâzım 

Kayseri Manisa Niğde 
A. Hilmi M. Turgut Faik 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ziraat bankasınca yapılacak silo ve ambarlar 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Memleket hububatının muha
faza, temizleme, ilaçlama ve ayırma işleri ve bu 
mallar üzerine varant muamelesi yapılabilmek 
üzere Ziraat bankasınca 3 000 000 liraya kadar 
silo ve ambarlar inşa ettirilecektir. Bu silo ve 
ambarlara konacak hububattan alınacak ücret 
tarifesi icra Vekilleri Heyetince tesbit edile
cektir. 

MADDE 2 — İnşa edilecek silo ve ambarlar 
bedelinin amorti müddeti ve bunlar için Ziraat 
bankasınca sarfedilen paranın faiz miktarı Mali
ye ve Ziraat vekâletlerile Ziraat bankası arasın
da müştereken kararlaştırılır. 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince tesbit 
olunacak faiz, amortisman bedeli ve işletme 
masrafı, alınacak ücretlerle kapatılamadığı tak
dirde farkı, açığı takip eden sene bütçesinden 
Hükümetçe tesviye olunur. Bu suretle Ziraat 
bankasınca yapılacak silolar ve ambarların inşa
at bedeli tamamen amorti edildikten sonra bu 
silo ve ambarlar kamilen Hükümete intikal eder. 

MADDE 4 — İnşa edilecek olan silo ve am
barların mahal ve miktarları, büyüklükleri, tip
leri, ihale ve inşa meseleleri, işletme şekil ve su
retleri, teşkilât kadroları ve varant muamelesi 
esaslarile meşgul olmak üzere Ziraat vekâletinin 
teklifi ile İcra Vekilleri Heyetince bir komisyon 
teşkil olunur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

18 - V -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekât 

Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
?. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M". Celâl 

S. I. M. V. G. İ. V. Zr. V, 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

ZİRAAT ENCÜMENtNİN TADİLİ 

Sih ve ambarlar hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Memleket hububatının sakla
ma, temizleme, ilaçlama, ayırma ve çeşitleme ile 
varant işinin yapılabilmesi için Ziraat bankasın
ca yaptırılacak üç milyon lira değere kador silo 
ve ambarlara konacak hububattan alınacak üc
ret tarifesi icra Vekilleri Heyetince belli cd'lir, 

MADDE 2 — Yapılacak silo ve ambarlar için 
harcanılacak paranı amorti müddeti ve faizi 
Maliye ve Ziraat vekâletlerile Ziraat bankası 
arasında birlikte kararlaştırılır. 

MADDE 3 — İkinci maddeye göre belli edile
cek faiz, amortisman bedeli ve işletme masrafı 
alınacak ücretlerle kapatılmazsa tark açığın gö
rüldüğü yılın ertesi yılı bütçesinden Hükümet
çe ödenir. Amorti edilen bütün siio ve ambar
lar Hükümete geçer. 

MADDE 4 — Yapılacak silo ve ambarların 
sayısı ve yeri, büyüklük ve biçimleri, yaptır
ma işleri, işletme yolları, kadroları, ve varant 
muamelesinin esaslarile uğraşmak üzere Ziraat 
vekâletinin dileği ile icra Vekilleri Heyeti bir 
komisyon yapar. 

MADDE 5 — Bu kanun çıktığı tarihten yü
rütülür. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Ziraat Vekilleri yürütür. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLt 

MADDE 1 — Memleket hububatının sakla-
* ma, temizleme, ilaçlama, ayırma ve çeşitleme ile 

varant işinin yapılabilmesi için Ziraat bankasın
ca yaptırılacak üç milyon lira değere kadar silo 
ve ambarlara konacak hububattan alınacak üc
ret tarifesi İcra Vekilleri Heyetince yapılır. 

MADDE 2 — Yapılacak silo ve ambarlar için 
sarfolunacak paranm amorti müddeti ve faizi 
Maliye ve Ziraat vekâletlerile Ziraat bankası 
arasında birlikte kararlaştırılır. 

MADDE 3 — İkinci maddeye göre bel
li edilecek faiz, amortisman bedeli ve iş
letme masrafı alınacak ücretlerle kapatıl
mazsa görülecek açık ertesi yılt Ziraat 
vekaleti bütçesine tahsisat koymak suretüe 
ödenir. Amorti edilen bütün silo ve ambarlar 
Hükümete geçer. 

MADDE 4 — Yapılacak silo ve ambarlatın 
sayısı ve yeri, büyüklük ve biçimleri, yaptırma 
işleri, işletme yollan, kadroları ve varant mu
amelesinin esaslarile uğraşmak üzere Ziraat ve
kâletinin istemesile İcra Vekilleri Heyeti bir ko
misyon yapar* 

MADDE 5 — Bu kanun çıktığı tarihten yü
rütülür. 

MADDE 6 — Bü kanunun hükümlerini Ma
liye ve Ziraat vekilleri yürütür, 

o 





SıraNo305 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında 1/647 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye encümeni mazbatasile Ankara şehri otomatik tele
fon kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/691 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 1/647 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 30 - IV - 1933 

Muamelât müdür lilğil 
Saıjı: 6/1255 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

876 sayılı Ankara otomatik telefon kanununun yedinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Da
hiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 26 - IV - 1933 te Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Emniyet işleri umum müdürlüğü bütçesine umum zabıta telefonları mükaleme ücreti için konu
lan senevi tahsisat pek azdır. İstanbul, Ankara ve İzmirin ihtiyacı için konulmuş olan bu tahsi
sat yalnız Ankara telefonları mükaleme ücretinin dörtte birine bile kâfi gelmemektedir. 

Hükümet merkezinde emniyet ve zabıta teşkilâtının ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip ola
rak vukubulan telefon mükaleme ücretleri bütün tasarruf gayretlerine rağmen bütçeye mevzu tah
sisattan pek fazla bir miktara baliğ- olmakta ve tediyesine imkân görülemeyen borçlar-
birikerek her sene artan ve gittikçe büyüyen bir yekûn teşkil etmektedir. 

Emniyet ve zabıta işlerinde ihmali gayri kabil olan sürati temin için telefonun lüzumu ve muha
beratın inkıtasız devamı bir zarurettir: Bu şerait dahilinde bütçeye mevzu tahsisatı en nisbetsiz 
bir hadde kadar çoğaltma)' mümkün olamayacağı cihetle halen mevcut ve yeniden konulmasına 
şiddetle lüzum olan neman <' yüz telefonun otomatik telefon kanununun yedinci maddesinde ya
zılı meccani kınına ithali muamelâlm. üelânıetmi, bütçenin Itoumuua yere kabarmamaaını, ödeneme
yen borçların terakümıle bütçeler arasında tedahülün menini temin edecektir. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni ol - V - 1083 
Karar No. 55 
Esas No. 1/647 

Yüksek Reisliğe 

876 sayılı Ankara otomatik telefon kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Da
hiliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 - IV -1933 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile Başvekâletten gönderilmekle tetkik ve müzake
re olundu: 

Ankaranın emniyet ve asayiş noktai nazarından haiz olduğu ehemmiyet derkâr bulunmakla 
lâyiha esas itibarile kabul edilmiş ve yalnız (100) yerine (60) telefonla idare edilebileceği tetkik 
edilerek anlaşılmış ve telefon konulacak noktalan gösterir bir cetvel kanun lâyihasına bağlana
rak kanun fıkrası o yolda tadil edilmiştir. 

Tasvip ve tasdik Yüksek Heyetin iradesine bağlıdır. 

ahdiye E. 
Teıkirdağ 

Cemil 

Aza 
Rize 
Esat, 

Rs. Reis V. 
Tekirdağ 

M. Faik 

Aza 
El âz iz 

İfiisejjin 

M 
(İ 

A. 

. M. N. 
i resini 
Münir 

Aza 
MllK 

Hasan A 

Kâ. 

'eşit 

Aza 
(Sorunu 

/. Kemal 

A zn 
Zonguldak 

Kifal 

Aza 
Ordu 
İsmail 



3 -
IIÜKÛMETÎN TEKLİFİ. 

876 sayılı Ankara otomatik telefon kanununun 
yedinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 

kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 876 numaralı Ankara 
şehri otomatik telefon kanununun yedinci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

(Ankara emniyet müdürlüğü şube ve kalemleri-
le polis merkez ve karakol ve noktalarına ve şeh
rin emniyet ve inzibatı noktasından konulması 
zarurî bulunan diğer mahallere yüz telefon ko
nulur. Bu telefonlardan mükâleme yücreti alın
maz. Bu telefonların münhasıran emniyet ve in
zibata ait görüşmelerde kullanılması lâzımdır). 

ÎKÎNCI MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerini 
icraya Dahiliye vekili memurdur. 

26 - IV - 1933 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

876 sayılı Ankara otomatik telefon kanununun 
yedinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 

kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 876 numaralı Ankara 
şehri otomatik telefon kanununun yedinci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

(Ankara emniyet müdürlüğü şube ve kalem-
lerile polis merkez ve karakol ve noktalarına ve 
şehrin emniyet ve inzibatı noktasından konul
ması zarurî bulunan diğer mahallere (60) altmış 
telefon konulur. Bu telefonlardan mükâleme üc
reti almmaz. Bu telefonların münhasıran em
niyet ve inzibata ait görüşmelerde kullanılması 
lâzımdır. Telefonların konulduğu noktalan gös
teren bir cetvel bu kanuna bağlıdır. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümle
rini icraya Dahiliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Ha. V. , 

Ş. Kay 
. Na.V 

Ad. V. M. M. V. Da, V. 
Yusuf Kemal 

V. 
a M. 

Hilmi 
G. 1. V. 

Ali Hana 

Sıra 
M 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Ankara 
3) 

» 
» 

Em. İş. 
Ankara 

» 
» 
» 
» 

Mal. V. 
Abdülhalİk 

Ik. V. V. 
Muhlis 
Zr. V. 
Muhlis 

Zekâi Ş. Kaya 
Mf. V. 

Dr. Reşit Galip 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

İsmi 
emniyet müdürlüğü makamı 

» 
» 
y> 

a evi 
» muavinliği 
» evi 

U. Müdür muavini evi 
Em. Md. l . 

» 2. 
» 3. 
» 4-
s 

ci şube reisliği 
ci » » 
cü y> » 
cü » y> 

santıralı 
Hacıbayram polis merkezi 
Demirliköprü polis 
Çankırı 
Karaoğ 

caddesi » 
lan * 

noktası 
JÖ 

~» 

Telefon 
A2 Mülâhazat 

1190 
1704 
1322 

0 \ Telefon yoktur ilerde konul 
0 j ması lâzımdır. 

1766 
1646 
1191 
2890 
1557 
1486 
1951 
1733 
1647 



- 4 
Sra 
No. İsmi 

15 Zafer polis noktası 
16 Baruthane » » 
17 Belediye » » 
18 Akköprü » » 
19 Âtıfbey » » 
20 Ulucak » » 
21 Bentderes i » » 
22 Doğanbey polis merkezi 
23 Yeniköprü polis karakolu 
24 Balıkpazarı polis noktası 
25 Çocuksarayı caddesi noktası 

26 Liseler » 
27 Koyun pazarı polis merkezi 
28 Erzurum köprüsü polis noktası 
29 Hamam önü » » 
30 Sam an pazarı » » 
31 Atpazar ı » merkezi 
32 Cebeci polis karakolu 
3 3 Kalebaşı polis noktası 
34 Aktaş D 
35 Sakalar » » 
36 Cebeci istasyonu noktası 
37 Yenişehir polis merkezi 
38 Kavaklıdere polis karakolu 
39 Emniyet meydanı noktası 
40 Necatibey noktası 
4 1 İsmetpaşa » 
42 İncesu noktası 
43 Mühendisler noktası 
44 Çankaya 
45 Dikmen yolu 
46 Köşk polis karakolu 
47 Marmara 
48 İstasyon plis merkezi 
49 » geçit noktası 
50 Muhafız alayı kumandanlığı 
51 Muhafız alayı bey in evi 
52 y> » Nazım karakolu 
53 » » Üçüncü tabur 
54 » » Sövari bölükleri 
5*5 » » G ü c ü 
56 Müstakil Jandarma tabur K. 
57 » » Takımı çankaya 
58 » » Kavaklıdere 
59 Dikmen .» Karakolu 
60 Keçiören » » 

Telefon 
No. 

1276 
1781 
3917 

0 
0 
0 
0 

1281 
1854 
1861 
1762 

0 

1869 
1648 
1996 
1865 
1277 
1768 

Mülâhazat 

1930 
2763 
1765 
3037 
1558 
1877 

1947 

1720 
2523 
1459 
1885 
1458 
1576 
1139 
2959 
1116 
1953 
1993 

Bu noktaların telefonları yoktur 

Telefon konulması lâzımdır. 

Bu noktanın telefonu yoktur. 
Telefon konulması lâzımdır. 

Bu noktaların telefonları yoktur 
Telefon konulması lâzımdır. 

Bu noktaların telefonları yoktur 
Telefon konulması lâzımdır. 
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Ânkara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/691 numaralı 

kanun lâyihası 

T. C. ' ' " . ' - ' 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 16 -V -1933 
Sayı: 6/1501 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 15 - V -1933 toplanışında Yüksek Mecli
se arzı kararlaştınlan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Müstakil umum müdürlerin evlerinde birer meccani telefon bulunmaktadır. Ayni vaziyette olan 
Umum jandarma kumandanının evine de bir meccani telefon konulması icap ettiğinden bu kanun lâ
yihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

87'6 numaralı Anlara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve olunmuştur: 

(Umum jandarma kumandanının evine bir meccani telefon konulur ve bu telefondan yalnız 
dahilî tesisat parası alınır). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Dahiliye vekili memurdur. 
15 - V -1933 

B«. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. İla. V. V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekât Ş. Kaya H. Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. Ik. V. S. İ. M. V. il. İ. V. Zı\ V. 
Dr. Kesil Galip Hilmi Dr. Refik Ali Hana Muhlis • 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T . B . M. M. ;" ~; ' . . . ; . , , ;, • ;" 
Dahiliye encümeni 31 -V -1933 
Karar No. 45 
Esas No. 1/691 

Yüksek Reisliğe 

876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci maddesine# bir fıkra ilâvesine dair 
Dahiliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 15 - V -1933 toplanışında Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile Başvekâletten gönderilmiş ve encü-
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menimize tevdi buyurulmakla tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Esbabı mucibesinde müstakil umum müdürlerin evlerinde birer meccani telefon bulundurul
duğu gibi ayni vaziyette olan Umum jandarma kumandanının evine de bir meccani telefon ko
nulması icap ettiği bildirilmiştir. 

Umum jandarma kumandanının vaziyeti emniyet ve asayişle de alâkadar bulunması hasebile 
kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Keyfiyetin tasvip ve tasdiki Umumî heyetin iradesine bağlıdır. 

Dahiliye E 
Tekirda 

Cemi! 

Aza 
Rize 

Esat 

. Rs. 
iğ 

Reis V. 

M. Faik 

Aza 
Elâziz 

Hüseyin 
Z« 

M. M. N. 
Oiresun 
A. Münir 

Aza 
Diıg'ulda-k 

Rıfat 

Kfı, 

Aza 
Ordu 
İsmail 

Aza 
Şebin K. 

Vasfı liaşit 

; - : • 

Aza 
Adana 

Ali Mihıif 

Aza 
(Joi'iun 

/. Kemal 

Aza 
Kütahya 
Mı mel 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. , . l 

Itiitee encümeni ti - VI - /.9.V.V 
M. No. :>;>! 

Esas Xo. 1/Iİİ7, (i!) t 
Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun yedinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair olup Da
hiliye encümeni mazbatalarile birlikte ayrı ayrı encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihaları Da
hiliye Vekili Beyin huzurile tetkik ve mütalea edildi. 

Teklif lâyihaları esbabı mucibelerine binaen Dahiliye encümenince kabul edilen şekilde encü-
menimizce de kabul edilmiştir. Ancak Ankara emniyet müdürlüğü şube ve kalemlerile diğer yer
lerde konulacak telefonlar hakkındaki lâyihaya bağlı cetvelden telefon numaralarile mülâhazata 
ait sütunlar kaldırılmıştır. 

Her iki lâyihanın birleştirilmesi suretile yeniden hazırlanan lâyiha müstacelen müzakere buyu-
rulmak üzere Yüksek heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis N. 
İsparta 

Mükerrem 

Manisa 
M. Tim/ut 

Aksaray 
A. Süreyya 

Çorunr 
Mustafa 11. 

101 âz iz 
Tahsin 

Krztıruııı 
Asım 

lOrzurum 
Aziz 

İstanbul 
Sadettin 

Kayseri 
A. t filmi 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Ankara otomatik telefon kanununun yedinci maddesine ilâve edilecek fıkralar hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 876 numaralı Ankara otomatik telefon kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki 
fıkralar ilâve olunmuştur: 

( Ankara emniyet müdürlüğü şube ve kalemlerile polis merkez ve karakol ve noktalarına ve 
şehrin emniyet, ve inzibatı noktasından konulması zarurî bulunan diğer mahallere (60) telefon konu
lur. Bu telefonlardan mükâleme ücreti alınmaz. Bu telef onlann münhasıran emniyet ve inzibata 
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ait görüşmelerde kullanılması lâzımdır. Telefonların konulduğu noktalan gösteren bir cetvel bu 
kanuna bağlıdır. 

Umum jandarma kumandanının evine de bir telefon konulur. Bu telefondan haricî tesisat ve 
mükâleme ücreti alınmaz.1 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Nafıa vekili memurdur. 

Sıra No. Konulacağı yer Sıra No. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17. 
ı«s 
19 
20 
21 
on 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31) 

Ankara emniyet müdürlüğü makamı 
» » » vei 

. » » » muavinliği 
» » » » evi 

Emniyet işleri U. M. muavini evi 
Ankara emniyet Md. 1 inci şube reisliği 

. » » » 2 » » » 
» » » 3 üncü » » 
» » » 4 » » » 
» » » santralı 

Hacibayram polis merkezi 
Demirliköprü polis noktası 
Çankırı caddesi 
Karaoğlan 
Zafer 
Baruıtıhaııe 
Belediye 
Akköprü 
Atıfbey 
Ulucak 
Beııtderesi » 
Doğanbey polis merkezî 
Y e J ı ik < ip ı • ii v ka J 'ak olu 
Balıkpazarı » noktası 
Çocuk sarayı caddesi noktası 
Liseler noktası 
Koyun pazarı polis merkezi 
Krzurum köprüsü polis noktası 
llamamönü » » 
Samanpazart » » 

» 

Konulacağı ver 

31 At pazarı polis merkezi 
32 Cebeci polis karakolu 
33 Kalebaşı polis noktası 
34 Aktaş » » 
35 Sakalar » » 
36 Cebeci istasyonu » 
37 Yenişehir polis merkezi 
38 Kavaklıdere polis karakolu 
39 Emniye t meydanı noktas ı 
40 Necat ibey » 
41 Ismetpaşa » 
42 İncesu » 
43 Mühendisler » 
44 Çankaya » 
45 Dikmenyolu » 
46 Köşk polis karakolu 
47 Marmara polis karakolu 
4cS Istansyon polis merkezi 
49 » » geçit noktası 
50 Muhatız alayı kumandanlığı 
51 » » Beyin evi 
52 » • » nazım karakolu 
53 :•> v üçüncü tabur 
54 » » süvari bölükleri 
55 » » gücü 
56 Müstakil j andarma tabur kumandanlığı 
57 » » takımı Çankaya 
58 » » Kavaklıdere 
59 Dikmen jandarma karakolu 
60 Keçiören » » 





Sıra No 313 

I haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı gümrük tarife kanu
nunu değiştiren kanunun birinci maddesine merbut cetve
lin 401 numarasındaki tabirin tefsirine dair 3/334 numaralı 

Başvekâlet tezkeresi ve Gümrük kanunu Muhtelit ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 7 - VI-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : 6/1720 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
2255 sayılı kanunun birinci maddesinde yazılı l numaralı cetvelin 401 numarasındaki tabi

rin tefsiri hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğinden yazılan 6-Vl-g33 tarih v 281/260 
sayılı tezkerenin sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile tayinine yüksek müsaadelerini Jdilerim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği tarife müdürlüğünün 281/266 numara ve 6-VI-1933 tarihli 
tezkeresi sureti 

Yüksek Başvekâlete 
2255 numaralı kanunun birinci maddesinde yazılı i numaralı cetvelin 401 numarasındaki 

« bı* nevi eşyaya mahsus top halinde kumaşlar dahildir » suretindeki ihtarın ruhu ve mazmunu 
bu numaraya dahil müfredat halindeki mamulâtın sonradan ayrılıp her hangi bir ameliye ile 
yine müfredat şekline konulabilecek surette top halinde mensucat olarak getirilip bu mensucata 
mahsus numaralara tatbik edilebilmesi imkânını kaldırmak maksadına matuf olduğuna göre, 
mezkûr ihtar hükmünün « kısmen veya temamen kesilmiş veya kısmen dikilmiş veya kenarları 
bastırılmış veyahut teyellenmiş veya topları nakış ve desen itibarile kullanılacağı maksadı gös
terir tarzda dokunmuş olan kumaşları «dahi ihtiva etmesi lâzım geleceğinden keyfiyetin bir kara
rı tefsiriye iktiran ettirilmesine müsaade buyurulmasını arzederim efendim. 
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GKimrük kanunu Muhtelit encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Muhtelit encümen 8-VI-J933 

Karar M 
Esas M 3133 4 

Yüksek Reisliğe 
2255 sayılı kanunu» birinci mad ŝsinde yazalı bir numaraU cetvelin 401 aumaffflçüjfip 

tabirin tefsiri hakkında olup Gümrük ve inhisarlar vekilliğinden yazılan ve 6- VI- 1933 tarih 
ve 281/266 numara ile Meclisi Âliye arzolunup encümenimize havale buyurulan tefsir fıkrası 
ve esbabı mucibeşi tetkik ve müzakere edildi: 

Filhakika, gümrük tarifesinin 401 numarasına ait olan ihtarın vazından gaye, bir kısım 
imaliyenin memleket dahilinde kalması için herhangi bir ameliye ile bu numaraya dahil parçalar 
haline getirilebilecek dokumaların dahi ayni resme tâbi olmasını tesbit etmekten ibaret oldu
ğu anlaşılmış, ve bunu teminen aşağıda yazılı tefsir fıkrasının Meclisi Âlinin nazarı tasvibine 
arzına karar verilmiştir. 
Muhtelit En. Reisi M. M. Kâ, Aza Aza Aza 

N. Mardin Mardin Af. Karahisar Bursa Kars Balıkesir 
Ali Rıza Ali Rıza İzzet Rüştü Ömer Kâmli 

kız. 
Afyon 
Cemal 

Tefsir fıkrası 
31 mayıs 1933 tarihli ve 2255 sayılı gümrük tarife kanununun 1 numaralı cetvelinin 401 

numarasındaki ihtara; «Nakış veya desen itibarile veya her hangi bir ameliye ile bu numarada 
sayılı mamulât veya benzerlerini meydana getirebilecek tarzda dokunmuş veya hazırlanmış olan 
dokumalar da dahildirler » . 

Bütço e&çü»w ma«ba,tası 
r. B. M. M. 

Bütçe encümeni Î0~VI~1933 
M. No. 222 

Esas No. 31334 
Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarife kanununun 401 inci numarasının altında yazılı ihtarın dajrei şümulünü 
tayin edebilmek için hakikî manasının tayininde tereddüt edildiğinden tefşiren halli hakkındaki 
Başvekâletin 7-VI-lQ33 tarih ve 6/1720 numaralı tezkeresile Muhtelit encümenin mazbatası 
encümenimize havale buyurulmakla tetkik ve mütalea olundu. 

Gümrük tarife kanununun bu bahse ait ihtarında 121,122,145,309,401,408,427 ve 438 
numaralı hükmü sari olan metin ( bu nevi eşyaya mahsus top halinde kumaşlar dahildir ) 
demekle vazıı kanunun müfredat üzerine satılabilecek veya kullanma yerini ve maksadını 
gösterecek şekillere getirilmiş veyahut bu evsaftaki kumaşlardan metro üzerine ölçülüp kesile
cek düz kumaşlardan tefrik edecek mahiyette veya bu kumaşların parçalarından her hangi bir 
ameliye görmüş olanları da bu ihtarın mefhumuna ithal eylediği anlaşılmaktadır. 
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Bu suretle vazıı kanun yukarıda izah edilen şekillerin top halinde olanlarını sarihan söyle

mekle kesilmiş ve parça haline getirilmiş olanları evleviyetle bu ihtarın dairei şümulüne almış
tır. Bir eşyanın müfredat üzerine satılacak olanlarile kesilmiş veya aslından tefrik edilmiş olan 
parçaları hemen umum tarife kanunlarında asıl kumaşlarından daha farklı olması da bir kaidei 
umumiye halinde olduğundan vazu kanunun maksadını açık bir ifade ile gösterebilmek için 
yeniden yazılmış olan tefsir fıkrası Yüksek Heyetin tasvibine arzölunur. 

Reis 
Oümüşane Çorum Elâziz Erzurum Erzurum Edirne istanbul 
fi. Fehmi Mustafa H. Tahsin Aziz Asım Faik Sadettin 
İsparta Kayseri Manisa Niğde Sivas Yozgat 

Miikerrem A. Hilmi M. Turgut Faik M. Remzi S. Sırrı 

Tefsir fıkrası 
Gümrük tarifesinin 401 numarasının altında mevzu olup 121,122,145,394,408,427, ve 

438 numaralara şamil ihtarın hükmü «kısmen veya tamamen kesilmiş veya kısmen dikilmiş 
veya kenarları bastırılmış veyahut teyellenmiş veya topları nakış ve desenleri itibarile kullanıla
cağı maksadı gösterir tarzda dokunmuş olan kumaşları da» şümulü dairesine almıştır. 
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Sıra No 322 
Devlete ait bir kısım binalar satış bedelile resmî daireler 
yapılması hakkında 1/721 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

t. c. 
Başvekâlet 25-V-1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6J1595 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Devlete ait bir kısım binalar satış bedeli ile resmî devair yapılması hakkında hazırlanan 

ve İcra Vekilleri Heyetinin 23-V-l 933 toplanışında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı muçibçsile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 
Devlete ait ve umumî hizmetlerin ifasına tahsis edilmiş olan Binalardan bir kısmının sene-

lerdenberi, harap ve istilâ gibi sebeplerin de tesirile harap olması veya yanıp yıkılması, Devlete 
bunların tamir ve telâfisi, yeni inşaat ve tesisat yapılması külfet ve zaruretini tahmil etmiştir. 

Ancak Devlet masrafları arasında .fazla bir yekûn tutmaması maksadı ve bütçe mülâhazasiyle 
bu iş için her sene ayrılan tahsisat miktarı iki, üç hükumuet konağı veya resmî bina inşasına 
kifayet edebilecek bir raddede kalmış ve netice itibariie vilâyetlerden gelen bir çok talep ve 
müracaatlara müsait cevap vermek mümkin olamamıştır. Gerçi geçen senelerde bir program 
altında vilâyet ve kaza merkezlerinde en zarurî resmî inşaattan bir kısmını ikmale muvaffakiyet 
hâsıl olmuş isede bu gün devair ihtiyacının temin edildiğini söylemek gayrimümkün bulun
muştur. Diğer cihetten, bazı yerlerde eski ihtiyaclera göre yapılmış olup halen maksadı temin 
edemiyen ve yahut ihtiyaçtan fazla olup haddi zatinde akar olarak mühim menfaatler temin 
edebilecek bir halde bulunan binaların satılarak, hasılâtile resmî daireler inşa ettirmekte 
büyük kolaylık ve fayda görülmekte, ezcümle İstanbuida bulunan inhisarlar merkez binasından, 
teşkilâtın merkeze naklile hemende ihtiyaçtan vareste kalınmasına mukabil, Hükümet merkezinde, 
bu müessese için bina tedarik veya inşası zaruret kesbetmektedir. Bu itibarla memleket dahil ve 
haricinde, Devlete ait ve arzolunan vaziyette bulunan mebaninin icabında muhasebei umumiye 
kanununun 24 üncü maddesiyle mukayyet olmıyarak satılıp ayni mahalde veya diğer yerlerde 
ihtiyaçla mütenasip bina yaptırılabilmesi veya satın alınabilmesi için merbut kanun lâyihası 
hazırlanmış ve satış bedeli varidat bütçesine irat kaydolunmakla beraber masraf bütçesinde de 
hususî bir fasılda gösterilerek ayni bütçe senesi içinde tahakkuk edecek inşaat masrafına kar
şılık tutulması şeklinde bir madde ilâve olunmuştur. 
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Maüye encümeni mazbatası 

T. B, M, M. 
Maliye encümeni 30-V-1933 

M. M 56 
Esas M J/721 

Yüksek Reisliğe 
Maliye vekâletince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 23-V-1933 tarihli toplantısında Yüksek 

Meclise arzı takarrür eden ( Devlete ait bir. kısım binaların satış bedelile resmî devair yapıl
ması hakkındaki ) kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye Vekili Beyin 
huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde de mufassalan bildirildiği üzere Devlete ait ve umumî hiz
metlerin ifasına tahsis edilmiş olan binalardan muhtelif sebeplerle harap bulunanların ve eski 
ihtiyaca göre yapılıpta bu gün maksadı temin edemiyenlerin satılması ye tutarile ihtiyaç görü
len mahallerde devairi resmiye yapılması esbabı düşünülmüştür. 

Esbabı mucibeyi münasip ve muvafık gören encümenimiz kanunun heyeti umumiyesini 
kabul ederek maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Eücümenimiz, Devletin hidematı umumiyeye tahsis edilmiş olan binalarının işbu tahsis 
devam ettiği müddetçe amme emlâkinden olmalarına binaen hukukan alınıp satılamıyacaklarına 
göre satış muamelesinin tahsisin refinden sonra olması hususundaki icabı hukukiye bakarak 
birinci maddeyi ona göre tadil eyleyerek kabul etmiştir. 

İkinci, üçüncü ve dördüncü maddeler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi 
Burdur 

Mustafa Şeref 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Kâ. 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
İstanbul 

Hamdi M. 

Aza 
Manisa 
T ahir 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 11-VI-1933 
M. No. 230 

Esas No. 1/721 
Yüksek Reisliğe 

Devlete ait bir kısım binalar satış bedelile resmî daireler yapılması hakkında olup Başvekâ
letin 25 mayıs 1933 tarih ve 6/1595 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun 
lâyihası Maliye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınmakla Millî emlâk 
müdürü Rüştü Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesinde gösterildiği üzere bazı yerlerde umumî hizmetlere tahsis 
edilmiş olan binaların ya ihtiyacın o yerde zevali ve yahut bu günkü lüzum ve teşkilâta 
kifayet etmemesi gibi sebeplerle maksadı temin edememekte olduğu görülerek bunların satılarak 
bedellerile Ankara ve İstanbulda ihtiyaca uygun şekillerde inşaat yaptırılması veya bina satın 
alınması düşünülmektedir. 

Muhik görülen esbabı mucibeye binaen kanunun heyeti umumiyesi muvafık mütalea 
edilmiş ve Maliye encümeni tarafından, bu gibi binalar hakkındaki tahsisin refinden 
sonra satılması şeklindeki mülâhaza ve ilâveye iştirak olunmuştur. Ancak, muhasebei umumiye 
kanununun 24 üncü maddesi Devlete ait binalardan 250 000 lirayı mütecaviz kıymette olan-
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ların satışını hususî bir kanun ve müsaade ile takyit eylemiş olduğundan bu haddin yukarısında 
kıymeti haiz bulunması melhuz o}an eski reji binasile Galatasaray karakolu binasının istisnaen 
ve bu hadden dun kıymeti bulunan diğer gayrimenkul 1 erden münasip görülenlerin alelitlak 
satılması encümenimizce de muvafık görülmemiş ve inşaatın ayni sene zarfında ikmali bazan 
imkânsız olacağı beyan edilmiş olduğundan inşaatın icap ettirdiği şekil ve miktarda gelecek 
senelere sirayet edebilecek surette teahhüt icrasına imkân ve mezuniyet verilmesi münasip 
telakki olunmuştur. Bu esaslara göre hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine 
arzoiunmak ve müstacelen müzakere buyurülmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Rs. 
Gümüşane Çorum Edirne Elâziz Kayseri 
M, Fehmi Mustafa Faik H. Tahsin A. Hilmi 
Kırklareli Niğde . Sivas Erzurum İsparta 

Şevket Faik M. Remzi Aziz Mükerrem 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlete ait bir kısım binalar satış bedelile 
resmî devair yapılması hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Devlete ait ve daimî veya 

muvakkat olarak resmî bir daireye tahsis 
edilmiş yerlerden münasip görülenlerin - muha-
sebei umumiye kanununun 24 üncü maddesi 
hükmile mukayyet olmaksızın - satılarak bedelle-
rile ihtiyaç görülen mahallerde resmî daireler 
mubayaa veya inşa ettirmeğe Maliye vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Satılacak gayrimenkuller 
bedeli bir taraftan senesi bütçesinde ait olduğu 
fasla irat ve diğer taraftan bu iş için açılacak 
hususî bir fasla tahsisat kaydolunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

23 -V-933 
Bş. V. Ad. V. M. M. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zakâi Ş. Kaya 
Ha.V.V. Mal. V. Mf. V. 
£. Kaya M. Abdiilhalık Dr. Reşit Galip 

Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

G. İ. V. Zr. V. 
Muhlis 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Devlete ait bir kısım binalar satış bedelile 

resmî devair yapılması hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE i — Devlete ait ve daimî veya mu
vakkat olarak resmî bir daireye tahsis edilmiş -< 
olupta tahsisi refedilenlerden münasip görülen
lerin muhasebei umumiye kanununun 24 üncü 
maddesi hükmile mukayyet olmaksızın satıla
rak bedellerile ihtiyaç görülen mahallerde 
resmî daireler mubayaa veya inşa ettirmeğe 
ve bu inşaat için gelecek senelere sari taah-
hüdat icrasına Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — » * » 

MADDE 4 — » » » 



_ 5 -
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ ı 

Devlete ait bir kısım binalar satış bedelile 
resmi daireler yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE ı — İstanbulda Oalatada Voyvo
da caddesindekPİnhisarlar^umum müdürlüğü 
binasile Galatasaray polis j^karakolu binası ve 
müştemilâtını|ve Devlete aitçolup daimî veya 
muvakkat olarak resmî birYdaireye tahsis 
edilmiş iken" tahsisi ref olunmuş7 yerlerden 
kıymeti muhasebei fumumiye kanununun 24 
üncü maddesinde yazılı haddin dununda bulu
nanlardan münasip görülenlerini'satmağa ve 
satış bedellerile Ankarada ve İstanbulda resmî 
daire ittihaz olunmak üzere bina satın almağa^ 
veya yaptırmağa ve işbu bedeller mecmuunu 
karşılık göstererek 750 000 liraya kadar 
gelecek senelere sari taahhüdata girişmeğe 
Maliye vekili mezundur. 

MADDE , |2 — Birinci maddede yazılı 
gayrimenkullerin satış hasılları senesi varidat 
bütçesinde açılacak hususî bir fasla irat ve 
ayni ' zamanda masraf (bütçesinde açılacak 
hususî bir fasla tahsisat "olarak ][kaydolunur. 

MADDE 3 — Bu_ kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

• *»^> .§ .<C^ıN*<^ 





Sıra Ne 315 
Giresun mebusu Hakkı Tarık Bey ve 4 arkadaşının, Cumhu
riyetin onuncu yıl dönümünü kutlulama hakkında 2/81 nu

maralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

önümüzdeki teşrinievvelin 29 uncu günü Cumhuriyetin ilk 10 yıl dönümünü doldurmuş olacağız. 
29 teşrinievveller resmî bayram günümüz olmakla beraber Cumhuriyetin ilk 10 yılım doldur

muş olmak fevkalâdeliği olan bu yıl dönümünün bu hususiyete yaraşır hazırlıklarla kutlulanması 
yalnız geçmiş şerefli ve muvaffakiyetli günlerimize ait bir şükran borcu değil, gelecek nesillere bu 
büyük bayram gününü bir yeni vazife aks, bir ileriye atılış devresine bir yeni başlangıç yapmak 
itiyadının da icabı olduğuna kaniiz. 

Bu da fikrimizce Hükümetin ve halkın her yanda bir çalışma birliğile işe el koymasını ve Hü
kümetçe de bazı salâhiyetler alınmasına bağlıdır. Önümüzdeki zamanın müsaadesinden istifade ede
bilmek ve bu kutlulamağa 10 yıllık Cumhuriyetin şerefine uygun ve bütün memlekete şamil bir de
ğer verebilmek için Hükümetçe alınmasına lüzum gördüğümüz salâhiyetlerle halkın alacağı mü
kellefiyetleri gösterir bir kanun teklifi hazırladık. 

Takdim ve kabulünü rica ediyoruz efendim. 

Giresun Malatya Denizli Muş Bolu 
//. Tank Abdülmuttalip Necip Ali Hasan Reşit Hasan Cemil 

Bütçe encümeni mazbatası * •, r 

T. B . M, M. i ' * • ' * . ; ; 
Bütçe encümeni ''••... 10 -VI -1933 
Karar No. 226 ' : ' - :: *• 
Esas No. 2/81 "*' *•'•'**..-•':, , :M 

Yüksek Reisliğe ' = 

Giresun mebusu Hakkı Tank Bey ve arkadaşları tarafından verilip encümenimize havale buyu-
rulan kanun teklifi Maarif vekili Beyefendinin huzurile, teklif sahiplerinden Hakkı Tank Bey 
bulunduğu halde müzakere edildi: j \' j ^ . 

Kanun teklifinin esbabı mucibesini varit gören encümenimiz maddeleri de olduğu gibi kabul 
etmiş olduğundan Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunur. 
Bütçe E. Rs. N. 

İsparta Çorum Erzurum Elâziz İstanbul Edirne Kayseri Kırklareli 
Mükerrem Mustafa Asım H. Tahsin Sadettin Faik A. Hilmi Şevket 

Sivas 
M. Remzi 

Niğde 
Faik 

Yozgat 
S. Sırrı 
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HAKKI TARIK BEY VE 4 ARKADAŞININ 
TEKLÎFÎ 

Cumhuriyet ilânının 10 uncu yıl dönüm ünü 
kutlulama kanunu 

MADDE 1 — Cumhuriyet ilânınm 10 uncu 
yıl dönümü üç gün kutlulanır. Bu üç günde 
resmî daireler tatil, hususî daireler ve müesse
seler ve ticaret evleri hakkında hafta tatili 
kanunu tatbik olunur. Bu bayram günlerinde 
resmî dairelerin dışlan ve toplanılacak salon bay
raklarla da donatılır ve geceleri tenvirat ya
pılır. 

MADDE 2 — Bayramdan on gün evvel baş
lamak ve bayram günleri ile, nihayetinden son
ra on gün daha sürmek üzere Hükümet kendi 
nakil vasıtaları tarifelerini indirebilir. 

MADDE 3 — Kutlulama işleri ile meşgul 
olmak üzere merkezde Başvekâlete bağlı olan bir 
yüksek komisyon ve vilâyetlerde yine bu işle 
meşgul olacak komite ve heyetler teşkiline ve 
bunlar için vazifelerle kutlulama için şekiller 
tayinine Hükümet mezundur. 

MADDE 4 — Bu komisyon, komite ve he
yetler Hükümet, hususî idareler ve belediye büt
çelerinde kutlulama masrafı olmak üzere takatile 
uygun konacak paralardan Hükümetçe tesbit 
olunacak hükümler dairesinde sarfiyat yapar
lar. 

MADDE 5 — Kutlulama işleri için komisyon
ların muhabereleri parasaızdır.. 

MADDE 6 — Asker, polis, jandarma, mektep ta
lebeleri ve izciler gibi Cumhuriyet bayramının 
onuncu yıl dönümü geçit resmine iştirak edecek
lerin Hükümetçe tayin olunmak üzere kara ve 
denizden seyahatleri Hükümete ait nakliye vası
talarında parasızdır. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Cumhuriyet ilânının onuncu yıl dönümü kutlu
lama kanunu 

MADDE 1 — Cumhuriyet ilânının onuncu yil 
dönümü üç gün kutlulanır. Bu üç gün de resmî H 
daireler tatil, hususî daireler ve müesseseler ve 
ticaret evleri hakkında hafta tatili kanunu tat
bik olunur. 

MADDE 2 — Kutlulama işlerile meşgul ol
mak üzere merkezde Başvekâlete bağlı olan bir 
yüksek komisyon ve vilâyetlerde yine bu işle 
meşgul olacak komite ve heyetler teşkiline ve 
bunlar için vazifelerle Cumhuriyetin bu güne ka
dar ve gelecekteki muvaffakiyetlerini tebarüz 
ettirecek surette kutlulama için şekiller tadiline 
Hükümet mezundur. 

MADDE 3 — Bu komisyon, komite ve heyet
ler, Hükümet, hususî idareler ve belediye bütçe
lerinde kutlulama masrafı olmak üzere takatile 
uygun konacak paralaradn Hükümetçe tesbit 
olunacak hükümler dairesinde sarfiyat yaparlar. 

MADDE 4 — Kutlulama işleri için komisyon
ların muhabereleri parasızdır. 

MADDE 5 — Bayramdan on gün evvel baş
lamak ve bayram günerile, nihayetinden sonra on 
gün daha sürmek üzere Hükümet kendi nakil va
sıtaları tarifelerini indirebilir. 

MADDE 6 — Asker, polis, jandarma, mek
tep talebeleri, izciler gibi Cumhuriyet bayramı
nın onuncu yıl dönümü geçit resmine iştirak 
edecekleri Hükümetçe tayin olunmak üzere kara 
ve denizden seyahatleri Hükümete ait nakliye 
vasıtalarında parasızdır. 

MADDE 7 — Cumhuriyetin onuncu yılını 
doldurması münasebetile neşredilip Maarif ve
kâletince tesbit edilecek ve atlan Nafıa vekâle
tine bildirilen matbualardan posta ücreti alınmaz. 



MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

MADDE 8 — Bu bayram günlerinde bütün 
telgraf, mektup ve kart ücretleri yarıya indirilir. 

MADDE 9 — Cumhuriyetin ilk on yılı hatıra
sı olarak bir madalya basıp istiyenlere satmağa 
ve hasılat fazlasını inkılâba hizmet eder bir ese
re sermaye olarak ayırmağa Maarif vekâleti me
zundur. 

MADDE 10 — Teşrinisani 1933 maaşı ile teş
rinievvel ayı ücretleri teşrinievvelin 28 inci günü 
ödenir. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 





Sıra No 311 
Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin Karahisar maden suyu 
şişelerinden bazı ücret ve resimlerin alınmaması hakkında 
2/51 numaralı kanun teklifi ve İktisat, Dahiliye. Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 

Yüksek Reisliğe 

Mucip sebeplerile birlikte takdim ettiğim kanun teklifinin Umumî Heyete arzına lütfen 
delâlet buyurulmasını temenni ederim efendim. 

Kastamonu mebusu 
Dr. Suat 

Mucip sebepler 

İmtiyazlı Hilâliahmer hayır cemiyetine ait olan Karahisar maden suyu, bütün dünyadaki 
benzerlerine faik şifalı hassaları haiz olduğu halde her yerde otuz kuruş gibi yüksek bir fiatla 
satılmakta olması sarfiyatını pek azaltmaktadır. Az sarfedilmesi yüzünden de hem Hilâliahmer 
ve hem halkın umumî'sıhhati zarar etmektedir. Diğer ecnebi memieketlerde böyle hususî ted
birlerle fiatı tenzil edilerek sarfiyatı tezyit olunduğundan bir taraftan HilâJiahmerin varidatım 
çoğaltmak, diğer taraftan da halkın sıhhatini korumak için merbut kanun teklifinin kabulünü 
istirham ederim efendim. 

Kastamonu mebusu 
Dr. Suat 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat €7icümem • 20 - V - 1933 
Karar No. 29 
Esas No. 2/51 

Yüksek Reisliğe 

Hilâliahmer cemiyetine ait Karahisar maden suyu şişelerinin gümrük, oktruva resimlerile şimen
difer, vapur nakliye ücretlerinden muaf tutulmalan hakkında Kastamonu mebusu Dr. Suat Bey 
tarafından verilip encümenimize havale edilen kanun teklifi tetkik ve müzakere olundu. 

Bu nevi maden sularının içilmesi bir çok hastalıklardan zarurî bir ihtiyaç olup bütün dünyaca 
şifaî hassaları cami emsali suların fennî ve sıhhî bir şekilde ihzar ve halkın geniş mikyasta istifa
delerine arzı yollarını teshil edecek tedbirler alınmakta bulunduğu izahtan müstağni bir hakikat ol
makla encümenimiz bu noktadan teklifin esaslı bir surette tetkik ve mütalaasını faydalı gör
müştür. 

Yapılan uzun tetkikata nazaran bu gün bir şişe maden suyunun başlıca istihlâk şehirlerine takri
ben yirmi sekiz kuruşa mal olduğu ve otuz kuruşa satıldığı anlaşılmaktadır. Yirmi sekiz kuruş 
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maliyet fiatinin içerisinde su parası olarak hesap edilen % 45 santim derecesinde ehemmiyetsiz bir 
şey olup bu da membada yapılan tesisatın bir kısım işletme masarifine karşılık tutulmaktadır. Geri 
kalan şişenin bedeli gümrük ve duhuliye resimlerile muamele vergisi ve nakliye ücretleri olup bu 
hesaba nazaran Hilâliahmer satış bedelinden çok az bir kâr kalmış oluyor. Bu noktai nazardan 
geniş mikyasta ve ucuz olarak ammenin istifadesine arzı arzu edilen bu suyun satış bedelinden Hi-
lâliahmerce tenzilât yapılabilmesi imkânı yok demektir. 

Hayatî zaruretler dolayısile maden sularının ucuz satılmasında sıhhî ve içtimaî büyük faydalar 
mülâhaza edilmekle beraber teklifte istenilen muafiyetin derecei şümul ve tesirini tetkik etmeği en
cümenimiz faydalı bulmuştur. 

Bu muafiyet iki kısım olup biri gümrük resmi, muamele vergisi ve Devlet vesaiti nakliye ücret
leri gibi ya doğrudan doğruya veya dolayısile muvazenei umumiyeye tesir yapan vergi ve resimler, 
diğeri ise belediyeleri alâkadar eden duhuliye resmidir. 

Eld edilen ihsaî malûmata nazaran Hilâliahmerin bu gün senede sarfettiği Karahisar maden su
yu üç yüz bin şişe kadardır. Bir şişeden alınan gümrük resminin iki kuruş ve muamele vergisi
nin takriben bir kuruş kadar olmasına nazaran her iki resmin baliği (9 000) liraya kadar bir 
yekûn tutmaktadır. Nakliye ücretlerine gelince; bunların hepsinin demiryolu ile nakillerini kabul 
ettiğimize göre boş ve dolu şişelerin vasatı şimendifer nakliye ücreti bir biri üzerine 2/75 kuruş 
olmasına nazaran sekiz bin küsur lira kadar bir meblâğ olur. Yukarıda arzedilen gümrük resmi 
ve muamele vergisile beraber muvazenei umumiye yi alâkadar eden kısım nihayet on yedi bin lira 
raddesinde bir muafiyet istilzam etmektedir. Belediyeleri alâkadar eden duhuliye resmine gelin
ce: bunun da yekûnu üç dört bin lira kadar olup muhtelif istihlâk şehirlerini alâkadar etmesi ci-
hetile şayanı ehemmiyet değildir. 

Arz ve izah edilen bu hesaplara nazaran teklifin esasını kabul etmekte encümenimiz bir mahzur 
görmemiş ancak verilecek muafiyetin tek bir müesseseye inhisar ettirilmeyerek muayyen şerait 
altında Hükümetçe istenilen fennî ve sıhhî evsafı temin edecek tesisatı vücude getiren emsali mü-
essesata da teşmilini adalet noktai nazarından muvafık ve zarurî görmüştür. 

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisatı hakkmda neşredilen 1927 numaralı 
kanunun kaplıca ve maden suyu tesisatında esasen bazı muafiyetler kabul edilmiş bulunduğundan 
encümenimiz bu teklifin de mezkûr kanuna tezyilini münasip görmüş, ancak talep edilen muafiyet
lerden nakliye ücretlerine ait kısmın yüzde elli olarak kabulünü kâfi görerek kanunun başlığını ve 
birinci maddeyi bu esasa göre tertip ve tanzim etmiştir. İkinci, üçüncü maddeler usule ait mad
delerdir. 

Havalesi mucibince Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine tevdi edilmek üzere Yüksek Reis
liğe takdim olunur. 

İktisat E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Edim»! Şi'biıiı K. Afyon K. İstanbul İzmir Bolu Zonguldak 
Hakir İsmail Akosmanzade tzzel II. Vasıf M. Sadettin Şükrü İtagıp 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiline encümeni 31 -V- 1933 
Karar No. 54 
Esas No. 2/51 

Yüksek Reisliğe 

Hilâli ahmer Cemiyetine ait Karahisar maden suyu şişelerinin gümrük, okturva resimlerile 
şimendüfer, vapur nakliye ücretlerinden muaf tutulmaları hakkında Kastamonu mebusu Dr. 
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Suat Bey tarafından verilip encümenimize havale buyurulan kanun teklifi ve olbaptaki İktisat 
encümeni mazbatasile tetkik ve müzakere olundu: 

Kanun lâyihası heyeti umumiyesi itibarile encümenimizce kabul edilmekle beraber, 1 inci 
maddede fennî ve sıhhî tesisat yaptıkları takdirde dahilde mümasili yapılıncaya kadar hariçten 
gelecek şişelerin matlup muafiyetlerinden istifadelerinin ( 100 000 ) yüz bin lira gibi azîm bir ser
maye ile takyidi memleketimizin her tarafında bulunan bu g-ibi maden sularından istifadeyi 
imkânsız bırakacağından ( ve en az yüz bin lira kıymetinde bulunmak ) ibaresi tayyedilmiştir. 

Okturva resminin lâğvi hakkındaki kanun Yüksek Meclisçe müzakere edilmek üzere bulun
duğundan ( v§ bu boş şişeler ile maden suyu doldurulmuş olanlarından duhuliye resmi ) ilâ
vesi de tayyolunmuştur. 

Bu suretle gümrük resminin lâğvile nakil masrafı tenzilâtından bilistifade memlekete giren 
şişelerin, başka ticaret ve sanayi erbabı tarafından kullanılmamasını teminen işbu maddeye: 

( Bu şişelere diğer ticaret ve sanat müesseseleri tarafından imal edilen maddeler konamaz 
ve bu suretle satılamaz. Aksi hareket edenlerin şişeleri muhteviyatile beraber müsadere edilir 
ve mütecasirlerinden beher şişe için bir liradan beş liraya kadar para cezası alınır ) fıkrası ilâve 
edilmiştir. 

Son fıkradaki ceza hükmünün de tetkiki zımnında bir kere de Adliye encümenine havalesi yük
sek reylerine bağlıdır. 

Dahiliye E. Rs. Reis V. M. M. N. • Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Tekirdağ (İiresun ' Şebirı K. O oram Kütahya Bursa 

Cemil A.Münir Vasfı Raşii l. Kemal M emel Emin Fikri 

Aza Aza Aza \ 
Ordu Elâziz Zonguldak • 
ismail Hüseyin Rifai , » 

Maliye encümeni mazbatası 

T. H. M. \L 
Maliyi encümeni • 3 - VI - 1933 

Karar No. 58 
IJaas No. â/CA ' ' 

Yüksek Reisliğe 

Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin, Karahisar maden suyu şişelerinin gümrük, okturuva resim-
lerile şimendifer, vapur nakliye ücretlerinden muaf tutulması hakkındaki teklifi ve Dahiliye encü
meninin bu husustaki mazbatası encümenimize havale edilmekle müzakere ve tetkik olundu. 

Teklifin heyeti umumiyesi muvafık görülmüştür. Ancak muhtelif mahiyetteki hükümleri bir 
maddeye toplamak kanunların tedvinindeki usul ve teamüle uygun olmadığı cihetle birinci madde
nin müeyyideye ait olan fıkrası ayrı bir madde olarak tertip edilmiş ve bu maddenin muafiyete 
ait fıkrası yalnız şişelerin satılmasına hasredilmek suretile tashihat yapılmıştır. 

Dahiliye encümeninin ikinci maddesi üçüncü ve üçüncü madde dördüncü olarak kabul edilmiş
tir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Aıza Maliye E. Reisi 
Burdur 
M. Şeref 

M. M. 
Bayazrt 

K;1 tip 
İsparta 

Kental Tur mı 

Aza. 
îstaııbül 

Hamdi 

Aza 
Balıkesir 
Pertev 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. II. M. M. 
Iliüce oıcinin ni 

M. A V "7.V 
10 - VI - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Kastamonu, mebusu Dr. Suat Beyin, Karahisar maden suyu şişelerinin gümrük, oktrova resimleri-
le, şimendifer, vapur, nakliye ücretlerinden muaf tutulması hakkındaki teklifi Dahiliye ve Maliye 
encümenlerinde tetkik edildikten sonra encümenimize havale olunduğundan okundu ve tetkik 
olundu. 

Filvaki Karahisar maden suyu halkımızın sıhhati üzerinde mühim bir amil olabileceği aşikârdır. 
Halbuki teklifte sayılan ve affi istenilen r ^ i m ve ücretler bu suyun yüksek bir fiatla satılmasına 
sebebiyet vermekte ve bu ise suyun sürümüne mâni olmakta bulunduğundan encümenimiz de Mali
ye encümeninin hazırladığı kanun lâyihasını, Karahisar maden suyunun memlekette mutedil bir 
fiatla elde edilebilir ümidile aynen kabul etmiştir. Müstaceliyet kararı ile Umumî heyete arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
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Dr. SKAT KKYİN TUK LİFİ 

MADDE 1 — İmtiyazı Hilâli ahmer Cemiye
tine ait olan Karahisar maden suyu şişeleri; 
gümrük ithalât resminden ve şimendifer ve 
seyrisefaine ait nakliye ücretlerinden ve beledi
yelerin aldıkları okturuva resminden muaftır. 

İKTİSAT KNdMÜKNlNlN TADİLİ 

Sıcak c<- .soy ıı.l: maden sıdarıum istismar il e kap
lıcalar tesisatı lıakkındaki lo İmziran 1936 ve 
1937 nınnaralı kanıma mi'ızeiijp'l kanun tthjihasî 

MADDE 1 — Maden suyu imtiyaz sahipleri 
İktisat ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâlet-
lerince müştereken tensip edilen evsafa muva
fık olmak ve en az yüz bin lira kıymetinde bu
lunmak üzere fennî ve sıhhî tesisat yaptıkları 
takdirde dahilde mümasili yapılıncaya kadar 
hariçten getirecekleri membaa mahsus soğuk 
damga işaretli boş maden suyu şişelerinden 
gümrük resmi ve bu boş şişeler ile maden suyu 
doldurulmuş olanlarından duhuliye resmi alın
maz. 

Yukarıki fıkra mucibince hariçten getirile
cek veya dahilde toplanıp tekrar doldurulmak 
üzere membaına gönderilecek boş şişeler ile 
membada maden suyu doldurularak muhtelif 
mahallere sevkolunacak dolu şişelerin Devlet 
demir ve denizyolları vasıtasile yapılacak nak
liyattan cari tarifeler üzerinden yüzde elli üc-



DAHİLÎYE ENÜÜMENtNÎN TADİLİ 

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kap
lıcalar tesisatı hakkındaki 10 haziran 1926 ve 
1927 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maden suyu imtiyaz sahipleri 
tktısat ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletle-
rince müştereken tensip edilen evsafa muvafık 
olmak üzere fennî ve sıhhî tesisat yaptıkları 
takdirde dahilde mümasili yapılıncaya kadar ha
riçten getirecekleri membaa mahsus soğuk dam
ga işaretli boş maden suyu şişelerinden gümrük 
resmi alınmaz. 

Yukarıki fıkra mucibince hariçten getirile
cek veya dahilde toplanıp tekrar doldurulmak 
üzere membama gönderilecek boş şişeler ile 
membada maden suyu doldurularak muhtelif 
mahallere sevkolunacak dolu şişelerin Devlet de
mir ve deniz yollan vasıtasile yapılacak nakli
yattan cari tarifeler üzerinden yüzde elli ücret 
alınır. Bu şişelere diğer ticaret ve sanat mü
esseseleri tarafından imal edilen maddeler ko
namaz ve bu suretle satılamaz. Aksi hareket 

MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLÎ 

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kaplı
calar tesisatı hakkındaki 10 haziran 1926 tarih ve 
1927 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maden suyu imtiyaz sahipleri 
iktisat ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletle-
rince müştereken tensip edilen evsafa muvafık 
olmak üzere fennî ve sıhhî tesisat yaptıkları tak
dirde dahilde mümasili yapılıncaya kadar hariç
ten getirecekleri membaa mahsus soğuk damga 
işaretli boş maden suyu şişelerinden gümrük 
resmi alınmaz. 

YukanM fıkra mucibince hariçten getirilecek 
veya dahilde toplanıp tekrar doldurulmak üzere 
membaına gönderilecek boş şişeler ile membada 

maden suyu doldurularak muhtelif mahallere 
sevkolunacak dolu şişelerin Devlet demir ve de
niz yollan vesaitile yapılacak nakliyatından carî 
tarifeler üzerinden ancak yüzde elli ücret alınır. 
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MADDE 2 — îşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

ret alınır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Maliye, İktisat ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekilleri memurdur. 
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edenlerin şişeleri muhteviyatile beraber müsade
re edilir ve mütecasirlerinden beher şişe için 
bir liradan on beş liraya kadar para cezası alı
nır. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye, Maliye, İktisat ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekilleri memurdur. 

MADDE 2 — Bu şişelere diğer ticaret ve sa
nat müesseseleri tarafından imal edilen maddeler 
konup satılamaz. Bu hüküm hilâfında hareket 
edenlerin şişeleri muhteviyatile beraber müsa
dere edilir ve mütecasirlerinden beher şişe için 
bir liradan on beş liraya kadar para cezası alı
nır. 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin ikinci 
maddesi aynen 

MADDE 4 — Dahiliye encümeninin üçüncü 
maddesi aynen 
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