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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Afyon Karahisar mebusluğuna seçilen Ziya Nuri 
Paşanın intihap mazbatası tasdik edildikten sonra, 

Gümrük tarife kanununa bazı maddeler ilâvesi 
hakkındaki teklife lüzum olmadığına dair mazbata mü. 
zakere ve kabul edildi. 

İnhisar idareleri hesaplarının Divanı muhasebatça 
tetkik edilip edilmeyeceğinin tefsirine mütedair maz
bata bir müddet müzakereden sonra Divanı muhase
bat encümenine verildi. 

Âli karar heyetinin intaç edemediği evraka ait lâ
yihaya lüzum kalmadığına, 

Bir şahsın ölüm cezasına çarptırılmasına dair maz
batalar dahi kabul edildi. 

Hâkimler kanununun üçüncü maddesine bir fıkra 
ilâvesine, 

Idarei umumiyei vilâyat kanununun muaddel 116 

Lâyihalar 
1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 

1933 senesi bütçesinde 350 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkında
ki kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası (Dahiliye encümenine) 

Teklifler 
3 — İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 se

nesi bütçesine 700 liralık tahsisat konulmasına dair 
kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

4 — İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Riya
seti Cumhur 1933 senesi bütçelerinde 2 709 liralık mü
nakale yapılması hakkında kanun teklifi (Bütçe encü
menine) 

REÎS — Celse açılmıştır efendim. 
ZİRAAT VEKtLÎ MUHLİS B. (Kütahya) — 

Efendim, orman kanunu, Dahiliye, Adliye ve 
Maliye encümenlerinden müteşekkil üç encü
mendedir. Bu üç encümenin bir arada toplanma
sı çok müşkül oluyor. Müsaade buyurursanız 
bu encümenlerden intihap edilecek üçer kişilik 
bir Muhtelit encümen teşkil edelimde bu işi bu 
Muhtelit encümene bırakalım. 

ve 140 inci maddelerinin tadiline dair kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine, 

Mezkûr kanunun 86 ve 133 üncü maddelerile 144 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının ikinci babmı mu. 
addil kanunun birinci maddesinin tadiline, 

Sivas vilâyetine bağlı Darende kazasının bu vilâ
yetten ayrılarak Malatya vilâyetine bağlanmasına, 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun Tahlisiye umum 
müdürlüğü memurlarına da teşmiline, 

Fahrî konsolosların aidatlarına mütedair kanun lâ
yihalarının birinci müzakereleri yapıldıktan sonra pa
zartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Mersin Rize 

Hamdi Ali 

Tezkereler 
5 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun muvakkat 

5 inci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Münhal memuriyetlerde kullanılacak vekillere 
verilecek maaşların ne suretle ve hangi tarihten he. 
sap edileceğinin tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
7 — Mikdadoğlu ömerin ölüm cezasına çarpılması 

hakkında 3/338 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

8 — Polis teşkilâtı kanununun 39 uncu maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında 1/649 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

REİS — Vekil Beyin teklifi veçhile bu Muh
telit encümenin teşkilini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kaçar zat intihap edelim? ( Beşer sesleri ) 
Her encümenden beşer zat intihabım kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmemiştir (Üçer 
sesleri). Üçer zat intihabını kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

• • • 

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

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER: Avni B. (Yozgat), Ali B. (Rize) 

=111=111=111=111= 
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3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
REİS — Ruznameye geçiyoruz efendim. Mü

nakale kanunu vardır. 

1 — Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 
senesi bütçelerinde 50 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/796, Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 17 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/797, Emniyet iş
leri umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 
3 000 liralık münaka yapılması hakkında 
1/803, Milli Müdafaa vekaleti 1933 senesi de
niz bütçesinde 13 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/804, Başvekâlet ve Düyunu 
umumiye 1933 senesi bütçelerinde 5 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/807 ve Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
26 857 liralık münakale yapılması hakkında 
1/809 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encü
meni mazbatası Fi] 

REÎS —Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Yok sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına dair 

kanun 

MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei 
umumiyesine dahil daire bütçelerinin (1) nu
maralı cetvelde yazılı fasıllarından 109 457 lira 
tenzil edilmiştir. 

REİS — Maddeyi merbut cetvelle beraber 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen- • 
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ten
zil olunan mebaliğden 106 957 lirası (2) numa
ralı cetvelde gösterilen tertiplere* ilâve edilmiş 
ve 2 500 lirası da Başvekâlet bütçesinde (Âli 
iktisat meclisinde kullanılacak muvakkat müte
hassıslar ücreti) adı altmda yeniden açılan 71 
inci fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuş
tur. 

[2] NUMARALI CETVEL 

Maliye vekâleti 
F. Lira 

134 Memurlar harcırahı 30 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 

fil 22 numaralı matbua zaptın sonundadır, 

F. Lira 
162 Sporu himaye eden cemiyetlere 

yardım 20 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Gümrük ve inhisasrlar vekâleti 

F. Lira 
231 Muvakkat tazminat 13 600 

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

260 Mefruşat ve demirbaş 2 857 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. ' Lira 

261 Tenvir ve teshin 2 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

263 İcar bedeli 5 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

264 Harcırah 9 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka-

bul edilmiştir. 
F. Lira 

273 Nakliyat 8 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Emniyet işleri umum müdürlüğü 

F. Lira 
327 Tenvir 2 000 

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

F. Lira 
328 Merkez müteferrikası 1 000 

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

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
F. Lira 

767 Mefruşat ve demirbaş 5 960 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

769 Müteferrika 1 040 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

776 Teçhizat 2 500 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

780 Nakliyat 2 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka-

- 1 7 -



I : « * - ı * -ı o o i>« : l 

bul edilmiştir. 
F. Lira 

781 Kitap ve mecmua ve risale masrafı 1 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmieyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

783 İnşaat ve tamirat 1 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
İkinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir . 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esamile 
reye arzediyorum. 

2 — Hayvan sağlığı küçük sıhhiye memur
larına verilecek yem bedeli hakkında 1/337 nu
maralı kanun lâyihası ve iktisat ve Bütçe encü
menleri mazbataları fil 

REİS — Bu kanunun ikinci müzakeresidir 
efendim. 

Hayvan sağlığı küçük sıhhiye memurlarına yem 
bedeli verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Hayvan sağlığı küçük sıhhiye 
memurlarının vazifeleri icabı tedarikine mecbur 
bulundukları hayvanlar için ayda maktu on lira 
yem bedeli verilir. 

Mezun bulunanlara mezuniyetlerinin üç aydan 
fazlası için ve hayvanını elden çıkaranlara ye
nisini tedarik edinceye kadar yem bedeli ve
rilmez. 

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

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ve
rilecek yem bedeli vergiye tâbi değildir. 

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

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun muci
bince verilecek yem bedeli 1933 malî senesi zar
fında Ziraat vekâleti bütçesinin 680 inci faslı
nın 1 inci hayvan hastalıklarile mücadele mad
desinden verilir. 

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

fil Birinci müzakeresi 6 ncı inikat zabıt ce-
ridesindedir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdnv 

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

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

3 — Gümrük memurlarından vazifei memu-
r e sini sut istimal edenlerle vazife veya meslek
lerinde kendilerinden istifade edilemeyenler hak
kında yapılacak muameleye dair olan kanuna 
müzeyyel 1/759 numaralı kanun lâyihası ve « 
Gümrük ve inhisarlar ve Adliye encümenleri 
mazbataları [1] 

SIRRI B. (Kocaeli) — Kanun nazarında rüş
vet telâkki edilmeyen şu veya bu şekilde ufak 
miktarda verilmiş paralara bahşiş ismi verildiği 
için memurların seciyesinin bozulmasına yardım 
eden şu usulün dahi kaldırılması hakkında vu-
kubulan bu teklifi kanunî hakikaten pek yerin
dedir. Gümrük memurlarına bahşiş verilmesini 
icap ettiren hareket ve hâdise memurların ara
mağa mecbur oldukları her hang-i bir sandığm 
didik didik edilerek aranması ve bir de şöylece 
sathî olarak aranması şeklinden tahaddüs et
mektedir. Yolcu ,malını çok arattırmamak için, 
istiflerini bozdurmamak için, memurun bahşiş 
almak istidat ve temayülünden istifade ederek 
ona bir şey vermek arzusunu gösterir ve o su
retle malm da, sandığın da şöylece sathî olarak 
muayeneden geçirilmesini temin eder. Demek 
oluyor ki yolcuyu bahşiş vermeğe sevk ve icbar 
eden mesele, gümrük memurunun ona istediği 
tarzda, kendi takdirine göre müşkülât göster
mesi ihtimalinden neşet etmektedir. Eğer güm
rük memuru, kendi takdirile hareket etmeyerek 
şöyle veya böyle hareket etmek mecburiyetile 
bağlı bulunmuş olsa yolcu dahi hiç bir zaman 
onun takdirine müracaate lüzum görmeksizin 
işte benim malım ... kanunun, usulün, talima
tın ahkâmı veçhile lâzımgelen muamelâtı icra 
et; der ve onun fazla taharriyatı korkusuna da 
kapılmış olmaz. O halde bu noktayı evvel emir- J 
de nazarı dikkate almak lâzımdır. 

Filî bir misal söyleyeceğim: Bir kaç sene 
evvel seyyar sergi halinde şimale doğru giden 
ve gelen Karadeniz vapurunun İstanbul lima
nına muvasalatından dört gün mukaddem ben 
bizzat G-alata gümrük müdüriyetine istida ile 
resmen müracaat ettim. Falan vapurda dört 

[1] 17 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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tane seccadem vardır, geliyor, size şimdiden 
haber veriyorum, dedim. Daha vapur istanbul 
limanma gelmiş değildi. Vapurun içinde ne 
cins mal olduğu kimse tarafından bilinmiyor
du. Ben böyle bir mal olduğunu resmen güm
rük müdüriyetine müracaatle haber verdim ve 
kaydini de icra ettirdim. Vapur dört gün sonra 
limana gelmiş bulunur. Taharriyat yapılır, be
nim dört tane seccadem oradan çıkar. Taharri-
yata memur olan müfettiş efendi - ismini söyle
mek istemem, çünkü mevkiini tahkim etmiş o-
lurum - taharriyatı yapar, dört seccadeyi çıkarır 
ve bunlar kaçaktır diye usulü dairesinde zabıt 
varakası tutar. Benim eşyam kaçak mal ve ben 
de kaçakçı olurum. 

NUMAN B. (Antalya) — Tabiî. 
SIRRI B. (Devamla) — Bu, tabiî değil, 

mahkemenin verdiği karar tabiidir. Mahkeme 
tabiî olarak adaletini gösterdi. Netekim bu mu-

\ amelenin tabiî olmadığını mahkemenin hükmü 
meydana çıkarmıştır. Muhakemenin cereyanın
dan anlaşıldı ki sahibi tarafından bu malnı ge
leceği dört gün evvel resmî istida ile haber ve
rilmiştir, hiç şüphe yokki bu mal kaçak değil
dir. Bu kanaat tezahür ettikten sonra mahkeme, 
lehime karar verdi. Gümrük idaresi derecattan 
geçsin diye hükmü temyiz eder. Temyiz tasdik 
eder. Ben malımı alırım, Gümrük mahkeme mas
raflarını öder. 

Böyle bir muamele sabit iken, müseccel iken 
bu müfettiş efendi ne cesaretle bu mallara ka
çak demiştir. Mahkemei temyizin kararma ik
tiran ettikten sonra hiç olmazsa mercii, yapılan 
taharriyat ve tutulan zabıt varakasını doğru 
çıkmadığı için kendisine sorması lâzrmğelir ki 
emsalinden içtinap etsin. Bu denmediği için bu 

* müfettiş efendi istediği mala kaçak, istediği 
mala serbesttir demekte yine muhtar kalmıştır. 
Binaenaleyh yalnız yolcunun lehine yapılan mu
amelelerde, kaçak meselesi aranmamalıdır. Güm
rük idaresinin lehine, yolcunun aleyhine yapılan 
muamelelerde tedbirler var mı, yok mu? Bun
ların da nazara alınması lazımdır. Eğer bu gibi 
tedbirleri nazan itibara almazsak gayeye vasıl 
olamayız. Bunu aradan bir kaç sene geçmiş ol
makla beraber salâhiyettar olan makamın bil
hassa nazarı dikkatini celbederim. Müfettiş 
efendinin bu hareketinden dolayı mesul olması 
lâzımgelir miydi, gelmez miydi? 

Meselenin ikinci şıkkmı arzedeceğim. Güm
rük memurlarını bahşiş almaktan men için Hü
kümetin ve milletin yerden göğe kadar hakkı 
vardır. Bunu yapmak ta milletin hakkıdır. Fa
kat alman maaş hizmet mukabilinde olduğuna 
göre alelade bir yazıcı ile Devletin varidatına 
müessir olan bir memurun göreceği işlerin ehem
miyeti arasmda çok fark vardır. Hazineye bin
lerce lira kazandırmak salâhiyetini haiz olan 
memurun vazifesi ile, 3 - 4 saat yazı yazmak 

olan her hangi bir memur arasmda fark vardır. 
Hükümet bu suretle seciyeleri tanzime çalı

şırken gümrük memurlarının gördükleri vazife 
ile mütenasip bir surette maaş almalarını temin 
etmelidirler. Bu nokta üzerinde bilhassa mer
ciinin nazarı dikkatini celbederim. Bütçe ka
nunu yapılırken bu memurlar mümkün merte
be gözleri hariçte kalmayacak bir maaş
la tatmin edilmelidir. İşte o zaman selâmete 
ve gayeye vâsıl oluruz. Binaenaleyh bunun önü
nü almak için evvelemirde onların karınlarını 
doyurmak lâzımgelir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKlLl ALİ 
RANA B. (istanbul) — Muhterem Sim Beye
fendi, bir hâdiseden bahis buyurdular ve onun 
hakkında tetkikat icrasmı tavsiye buyurdular. 
Dikkatle dinledim, meseleyi tetkik ederim. 

İkinci nokta; memurların maaşlarının arttı
rılması (hakkındaki mütalealandrr. Büyük Mec
lis geçen sene gümrük muayene memurlarına 
karşı olan alâkasını göstererek maaşlarım art
tırdı. 

Bu suretle gümrük memurlarına alâkasını 
göstermiş olan Meclis, ümit ediyorum ki yakın
da takdim edeceğimiz teşkilât kanunu lâyihası 
münasebetile de müzaheretini esirgemeyecektir. 
Fakat bütün bunlar, memurlara verilen maaşla
rın esas kaidesine ve bütçeye bağlı meseleler
dir. Aldıkları maaş memurların maişetlerinde 
ne kadar müessirse ondan ziyade bir de göz tok
luğu ve seciye meselesi vardır. Biz böyle ahlâkî 
meselelerde, alman paradan ziyade seciyenin 
müessir olacağına kaniiz (Çok doğru, bravo ses
leri). 

ADNAN B. (Aydm) — Efendim, bendeniz 
bahşiş hakkında gelen bu kanun lâyihası müna
sebetile bir İM kelime arzetmek istiyorum. Şim
diye kadar bahşiş, rüşvet gibi, cezaî müeyyide 
altmda bulundurulmamış bir haldir. Gümrükte 
bir çok tecrübelerle bahşişin salgın bir halde 
olduğu görülmüş ve memurların haysiyetini kı
racak, vazifei memurelerini suiistimale sevkede-
cek bir mahiyet almıştır. İnhisar vekâleti vakıa 
inhisar, gümrük memurlarını bahşiş almaların
dan dolayı tecziye edecek bu kanun lâyihasını 
huzurunuza getirmiş oluyor, ancak bahşiş Hü
kümet memurlarının haysiyetini kıracak ve on
lara vazifelerini suiistimal ettirecek bir mahiyet 
aldıktan sonra, bunun yalnız gümrük ve inhisar
larda değil, bütün Devlet dairelerinde tatbikim 
çok doğru buluyorum. Hiç bir zaman iddia edi
lemez ki bu, yalnız gümrük ve inhisarlar me
murlarına mahsus bir haldir. Bundan başka biz 
böyle söylemekle bahşiş, Gümrük idarelerinde 
alınacak olursa cürümdür, gümrük idarelerin
den başka bir yerde alınacak olursa mubahtır 
gibi bir mahzura, yanlış bir ifadeye de düşmüş 
oluruz (Güzel, çok doğru sesleri). 



GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Efendim, bu kanun tek
lifinin hususî olmasının sebebi şudur: Gene güm
rük memurlarına mahsus bir kanun vardır. O 
kanuna zeylen bunu arzediyoruz. Güm
rük memurlarına mahsus olan o kanunda 
hangi sebeplerin, tasfiyeye esas olacağı 
münderiç iken bahşiş hakkmda, kanun, meskût 
kalıyor. Bu zeyille birinci kanunda tasfiyeye 
esas olan maddeler arasına bahşişin girmiş ol
masını temin ediyoruz. Binaenaleyh bu günkü 
mevzu zaten hususî bir kanunun bir madde ile 
ikmalinden ibarettir. Onun için kabulünü rica 
ederim. 

RAİF B. ( Trabzon ) — Efendim, Adliye-
encümeni namma; orada bu meselenin, müzake
resi ne şekilde cereyan ettiğini arzedeceğim. 

Adnan Bey arkadaşımız buyurdular ki; yal
nız bahşiş işi gümrük memurlarında değil, di
ğer Devlet memurlarında da bu gibi haller var
dır... Bu şekilde, haysiyet ve vekan kıracak su
rette diğer Devlet memurları bahşiş alacak olur
larsa memurin kanununun umumî hükümleri da
iresinde muayyen olan inzibatî cezalarla tecziye 
edilirler. Yoksa bu kanun çıktı diye onların 
bahşiş almaları mubah addedilmemiştir. Güm
rük memurlarından bahşiş alanlar memuriyet
ten ihraç edilir. Yani inzibatî cezanın en ağın, 
onlar hakkmda tatbik edilir. Diğer memurlar 
hakkmda, memuriyetten çıkarmak gibi en ağır 
bir ceza verilmesine lüzum görülmemiştir. Bir 
telgraf müvezziinin gece yarısı sizi arayıp bul
masından dolayı kendisine bahşiş vermişseniz, 
bunun için o müvezziin memuriyetinden ihraç 
edilmesi gibi en ağır bir inzibatî cezaya duçar 
edilmesinin doğru olmadığı tezekkür olunmuş
tur (Gürültüler). 

Diğer taraftan bahşiş almak keyfiyetini iki 
şekilde tasavvur etmek lâzımgelir. Eğer alman 
para, böyle kanunen yapmağa mecbur olduğu bir 
işi yapmak veya yapmamaktan dolayı alınmış 
ise onun mahiyeti rüşvettir ve umumî ceza ka
nunu mucibince ceza tehdidi altındadır. Burada 
mevzubahs olan şey ise, rüşvet suçundan ayrı 
olarak yapılan şey, daha bidayeten kararlaştı-
nlmaksızm iş yapıldıktan sonra iş sahibinin o 
memura aynca verdiği ve rüşvet mahiyetinde 
olmayarak verdiği para veya hediyeden ibaret
tir. Yoksa umumî surette gerek tapu memuru 
ve gerekse diğer bilûmum memurların rüşvet ma
hiyetinde telâkki edilebilecek surette aldıkları 
para, ceza müeyyidesi altındadır. Bu itibarla 
bu kanun çıktıktan sonra bu memurlar için bah
şiş suçtur, diğerleri için değildir diye bir mülâ
hazaya meydan kalmamıştır. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? ( Hayır 
sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

10-1-1933 tarih ve 1920 sayılı kanuna mü-
zeyyel kanun 

MADDE 1 — 1920 numaralı kanunda yazılı 
gümrük âmir ve memurlarından ve muhafaza 
müdürleri ve muhafaza ve mrntaka me-
murlarmdan vazifesi olarak yaptığı veya 
yapacağı işlerden dolayı veya her hangi-
sebep ve bahane ile iş sahiplerinden güm
rük komusyoncularmdan veya bunların adam
larından bahşiş olarak veya başka adlarla para 
veya hediye isteyen veya alan veya her hangi 
bir menfaat kabul edenler vazifelerini yolunda 
ve zamanmda yapmış olsalar bile adı geçen ka
nunun birinci maddesinin birinci fıkrası daire
sinde salahiyetli inzibat komisyonları tarafından 
memurluktan çıkarılır ve haklarında o kanun 
dairesinde muamele yapılır. 

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

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı memur
lara gerek bu memurların istemeleri üzerine ve 
gerek kendiliklerinden bahşiş namile veya başka 
adlarla para veya hediye veren veya bir men
faat vait ve taahhüt eden gümrük komusyon-
culan veya bunların adamları inzibat komisyon-
larmm karan üzerine Gümrük ve inhisarlar ve
killiğince komusyonculuktan ve komusyoncular 
yanmda çalışmaktan katî olarak çıkarılırlar ve 
tüccar memuru sıfatile dahi gerek bizzat ve ge
rek bilvasıta gümrüklerde iş takip edemezler. 

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 hükümlerini Ad
liye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri yerine ge
tirir. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

4 — îstanbuldaı ve vilâyetlerde belediye da
ireleri namına istimlâk olunacak mahallerin is
timlâk sureti hakkındaki kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair 1/430 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları 

Ad. E. M. M. SALÂHATTtN B. (Kocaeli) — 
Efendim, Adliye encümeni, bu lâyihayi tetkik 
etmek üzere kendisine havalesini rica ediyor 
(Münasip sesleri). 

REİS — Bu lâyihayı Adliye encümenine 
gönderiyoruz efendim. 
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5 — Tababet ve şuabatı sanatlerinin tarzı 

icrasına dair olan kanuna nvüzeyyel 1/808 nu
maralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî mua
venet encümeni mazbatası fil 

REİS — Bu lâyihanın müzakeresine başlıyo
ruz. 

zevat Münakale lâyihasına rey vermeyen 
varsa lütfen reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söz 

isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler .... Kabul edilmiştir. 

Tababet ve şuabatı sanatlerinin tarzı icrasma 
dair olan 2 nisan 1028 tarih ve 1219 sayılı kanu

na eklenecek kanun 
MADDE 1 — 1219 sayılı tababet ve şuabatı 

sanatlerinin tarzı icrasına dair olan kanuna aşa
ğıdaki madde konulmuştur: 

(İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi üçüncü 
dahilî hastalıklar ve seririyatmda ve birinci ha
ricî hastalıklar ve seririyatmda, göz hastalıkları 
ve seririyatmda, kulak, boğaz, burun hastalık
ları ve seririyatmda, kadm ve doğum hastalık
ları ve seririyatmda ve radyoloji lâboratuarmda 
ders vermek ve mensup oldukları hastanelerde 
hasta tedavi etmek ve poliklinik yapmak ve dı
şarıda serbest doktorluk etmemek, hususî has
tanelerde çalışmamak ve hizmet müddetleri beş 
seneyi geçmemek şartile altı ecnebi müderris ta
bip getirilir.) 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Bir sual efen
dim. Bu müderrisler hariçte serbest tababet ya-

[11 18 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

pamayacaklardır. Fakat diğer bir doktor tara
fından tedavi edilmekte olan bir hasta için kon
sültasyon yapılmak icap ederse bu müderrisler 
konsültasyona gidebilecekler midir ve gidecek-
lerse ücret alabilirler mi? 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VE
KALETİ VEKİLİ MUHLİS B. ( Kütahya ) — 
Efendim, bu müderrisler mensup oldukları has
tanelerde ve laboratuarlarda çalışacaklardır ve 
hariçte tababet yapamayacaklardır. Fakat bir 
hastayı tedavi eden diğer bir doktorun göstere
ceği lüzum üzerine konsültasyona gidebilirler 
ve buna mukabil ücret alabilirler. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunu yürütmeğe Adliye, 
Maarif ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri 
memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Münakale kanununa verilen reylerin netice

sini arzediyorum: 
Lâyihayı kabul etmek suretile 196 zat rey 

vermiştir, binaenaleyh kanun 196 reyle kabul 
edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Perşembe günü saat 14 te içtima etmek 
üzere celse tatil edilmiştir. 

Kapanma saati: 14,35 

«•» 

1 9 3 3 mal i senes i m u v a z e n e i u m u m i y e k a n u n u n a m e r b u t b ü t ç e l e r d e bazı tadi
lâ t y a p ı l m a s ı n a d a i r 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 : 196 
Kabul edenler : 196 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 121 
Münhaller : 

/ Kabul edenler ] 

Adana 
AH Münif B, 

Ömer Resul B. Afyon Karahisar 
AliB. 

Haydar B. 
Akosmanzade İzzet B. 
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îazet UM B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
tsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
thsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
îsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamenıet B. 
Dr. Mustafa B. 
îsmail Kemal B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülbak B. 
Aziz Samih B. 

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

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
îhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Dr. İbrahim Tâli B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Salâh Cimeoz B. 
Yaşar B. 
Ziynettin Kara in unsal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
M'ükerrem B. 

Kars 
Baba Talî B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin. Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B . , 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Meme-t Nah it B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lfıtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Sabahattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Memet B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 

Maraş 
Minnet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

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

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

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

Dr. Asım B. 
Eıtem B. 
Memet Haeıyunus B. 
Basim B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

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

Selin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Raif B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Aru'koğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Memet Ali B .(î. Â.) 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. 
(Mezun) 
İbrahim Yürük B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Faik B. (Mezun) 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
ismet B. (Mezun) 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Elâziz 
Fuat B. (V.) 

Erzincan 
Saffet B. 

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

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

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(V.) 

Kars 
Faik B. (Mezun) 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 

Hasan Fehmi B. (Mezun) 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 

Kocaeli 
AİİB. 
Kemalettin B. (Mezun) 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Talât Hâşim B. (Mezun) 

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Tabir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 
Hikmet B. (V.) 
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Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
îrfan Ferit B. (I. Â.) 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. (Mezun) 

Muş 
Naki B. 

Ordu 
Ilamdi B. 
îsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Eımin ;B. (Mezun) 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 

' Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Kardfıisar 
îsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

licsai B. 
Trabzon 

Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. (Mezun' 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. (Mezun) 
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