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Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 164 
2 — Havale edilen evrak 164:165 
3 — Riyaset divanının Heyeti Umumiyeye 

maruzatı 165 
1 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür

lüğünün teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 165:166 

4 — İntihaplar 166 
1 — Divanı muhasebat dördüncü daire reis

liğine bir zatin seçilmesi hakkında 3/395 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Büt
çe ve Maliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümen mazbatası 166,177 

5 — Müzakere edilen maddeler 166 
1 — İstanbul Adliye binasının yanmasından 

dolayı ortadan kalkan dosyaların yeniden tesisi 
hakkında 1/844 numaralı kanun lâyihası ve Ad
liye encümeni mazbatası 165,166:172 

2 — Anadoluda bir trotil fabrikası yapılması 
hakkında 1/818 numaralı kanun lâyihası ve Mil
lî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 165, 

172,177,179:181 
3 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve va

zifeleri hakkındaki kanuna müzeyyel 1/800 nu
maralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe en
cümenleri mazbataları 165,172:173 

4 — Antalya vilâyeti hususî idaresi tarafın
dan yapılacak 200 000 liralık istikraza Maliye 
vekâltinein kefaletine dair 1/837 numaralı ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 166,173 

5 — İskân kerestelerinden kalmış olanların 
satılarak bedellerinin Dahiliye vekâleti 1933 se
nesi bütçesine konulmasına dair 1/838 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları 166,173,177,181:184 

6 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük kanunu-

Sayıfa 
nun muaddel 36 ncı maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 1/825 numaralı kanun lâyihası ve Güm
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 166,173:174,177,184:186 

7 — Türkiye Cümhuriyetile Japonya İmpa
ratorluğu arasında münakit ticaret ve seyrise-
fain muahedesine mütedair itilâf hakkında 1/843 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat 
encümenleri mazbataları 174,177,187:189 

8 — Türk - Rum ahali mübadelesi muhtelit 
komisyonunun kaldırlımasına ait mukavelename
nin tasdiki hakkında 1/826 numaralı kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Bütçe encümenleri mazba
taları 174:175,177,189:192 

9 — Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti ara
sında aktedilen dostluk muahedenamesinin tas
diki hakkında 1/806 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası 175,177,192:194 

10 — Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin, 
Karahisar maden suyu şişelerinden bazı ücret 
ve resimlerin alınmaması hakkında 2/51 numa
ralı kanun teklifi ve İktisat, Dahiliye, Maliye, 
Bütçe ve Nafıa encümenleri mazbataları 166,175: 

176,177,195:197 
11 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 senesi 

bütçesinde 8 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/840 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 176,177,197:200 

12 — Jandarma umum kumandanlığı 1933 se
nesi bütçesinde 37 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/827, Maliye vekâletile Düyunu 
umumiye 1933 senesi bütçelerinde 65 000 lira
lık münakale yapılması haıckında 1/834, Harita 
umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 35 961 
liralık münakale yapılması hakkında 1/836, 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi büt-



Sayıfa 
çesinde 14 929 liralık münakale yapılması hak
kında 1/839, Millî Müdafaa vekâleti 1933 se
nesi hava bütçesinde 41 400 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/841 ve Maliye vekâletile Dü
yunu umumiye 1933 senesi bütçelerinde 37 700 
liralık münakale yapılması hakkında 1/842 nu
maralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni maz
batası 176,177,200:202 

13 — Devlet veya imtiyazlı şirketler hatla
rında çalışacak zabitlere taamiye ve küçük zabit
lerle neferlere iaşe zammı verilmesi hakkında 
1/754 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 177 

14 — Hazineye ait bazı alacakların affi hak
kında 1/791 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 177 

15 — Memurin kanununun hazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanunun 3 üncü mad-

Divam muhasebat dördüncü daire reisliğine bir 
zatin seçilmesi için reyler toplandıktan sonra, 

Gümrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 14 
üncü fıkrasına zeyledilen kanuna bir madde tezyiline, 

Cenevrede imzalanan balina balığı avcılığının, 
tanzimi hakkındaki mukavelenamenin tasdikına, 

Ahaliye ait olun jandarma hizmetlerinde kullanı
lan hayvanlar ile nakil vasıtalarının tzminine, 

Menemen hâdisesinde şehit edilen Kubilâyin anne-

Lâyihalar 
1 — ts-tanbul Adliye binasının yanmasından dolayı 

ortadan kalkan dosyaların yeniden tesisi hakkında 
kanun lâyihası (Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beyin, 

Arzuhal encümeninin 13- - V - 1933 tarihli haftalık ' 
mukarrerat cetvelinin 15 sır» numarasmdaki kararın 
Umumî heyette müzakeresine dair 4/55 numaralı tak- | 
riri ve Arzuhal encümeni mazbatası hakkında Adliye 
ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümen mazbatası (Ruznameye) 

3 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 senesi bütçe
sinde 8 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/840 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

4 — tskân kerestelerinden kalmış olanların satı
larak bedellerinin Dahiliye vekâleti 1933 senesi büt
çesine konulmasına dair 1/838 numaralı kanun lâyi
hası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

Sayıfa 
desinin tefsirine dair 3/391 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Memurin ıkanunu muvakkat encü
meni mazbatası 177 

16 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, 
Hariciye vekâleti memurin kanununun muvak
kat 1 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
2/85 numaralı kanun teklifi ve Hariciye encü
meni mazbatası 177:178 

17 — Nahiye müdürlerinin tayini sureti hak
kındaki kanunun 1 inci maddesinin değiştiril
mesine dair 1/814 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye encümeni mazbatası 178 

6 — Takrirler 178 
1 — Afyon Karahisar mebusu Ali ve Tekir

dağ mebusu Cemil Beylerin Meclisin 1 mart 1934 
tarihine kadar tatili faaliyet etmesine dair tak
rirleri 178 

sine maaş tahsisine mütedair kanun lâyihaları müza
kere ve kabul edildi. 

Divanı muhasebat dördüncü daire reisliği için top
lanan intihap reylerinin tasnifi neticesinde iki rey 
noksan görüldüğünden gelecek inikatta yeniden inti
hap yapılacağı tebliğ edilerek perşembe günü topla
nılmak üzere celse tatil olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Rize Denizli 

Ali Haydar Rüştü 

5 — İstanbul Adliye binasının yanmasından dola
yı ortadan kalkan dosyaların yeniden tesisi hakkında 
1/844 numaralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

6 — istanbul balıkhane müzayedelerinden dellâli-
ye resmi alınıp alınmayacağının tayini hakkında 3/384 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Ma
liye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

7 — Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi 
bütçesinde 37 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/827, Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 se
nesi bütçelerinde 65 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/834, Harita umum müdürlüğü 1933 senesi 
bütçesinde 35 961 liralık münakale yapılması hakkında 
1/836, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 14 929 liralık münakale yapılması hakkında 
1/839, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi hava büt
çesinde 41 460 liralık münakale yapılması hakkında 
1/841 ve Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 se
nesi bütçelerinde 37 700 liralık münakale yapılması 
hakkında î/842 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe 

1 — SABIK ZABIT HULASASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

*<* 
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encümeni mazbatası (Rttznameye) 

8 — Kazanç vregiei hakkında 1/173 numaralı ka
nun lâyihası ve iktisat, Maliye, Bütçe ve Adliye ve 
Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (Ruznameye) 

9 — Türkiye Cümhuriyetile Japonya İmparatorlu
ğu arasında münakit ticaret ve seyrisefain muahede
sine mütedair itilâf hakkında 1/843 numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

10 — Türk . Rum ahali mübadelesi muhtelit ko
misyonunun kaldırılmasına ait mukavelenamenin tas
diki hakkında 1/826 numaralı kanun lâyihası ve Ha
riciye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

1 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğünün teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtının 

2208 sayılı kanunla kabul edilmiş olmasına bina
en evvelce bu hususta hazırlanarak 19-111-1932 
tarih ve 6/647 sayılı tezkere ile Yüksek huzurla
rına sunulumş ve halen Nafıa encümenince der
desti müzakere bulunduğu anlaşılmış olan ka
nun lâyihasının geri alınması, Nafıa vekilliğin
den yazılan 24 - XII - 1933 tarih ve 429 sayılı 
tezkere ile rica edilmiştir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek müsaadelerini dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümetin talebi veçhile iade edi
lecektir. 

Ruznameye başlamazdan evvel müstaceliyet
le müzakere edilmek üzere ruznameye alınması 
teklif edilen bazı maddeler vardır. Buna ait tah
rirî teklifler gelmiştir. Bu hususta kararlarını
zı aldıktan sonra ruznamedelri maddelerin mü
zakeresine geçeceğiz. 

Yüksek Reisliğe 
îstanbulda Adliye binasmın yanmasından do-

11 — Vakıf akar ve arazinin ve mahsuHermin ne 
suretle icar ve idare edileceğine dair 1/813 numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

12 — Zabıta memurlarının tahdidi amiline dair 
1/816 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
13 — Kayseri belediye meclisinin toplanması müna

sebet ile Meclisin tazimatını mutazammm teigrafname. 
14 — Meclisi umuminin açılması münasebetime 

Zonguldak valiliğinden gelen tazim telgrafı 
15 — Meclisi umuminin küşadı münasebetile Trab

zon valiliğinden gelen telgraf 

layı dava dosyalarmm yeniden tesisi hakkında
ki kanun lâyihasının müstaceliyeti malûmdur. 
Bu sebeple mezkûr lâyihanın bu günkü ruzna
meye alınarak müstacelen ve tercihan müzakere
sinin karara alınmasını arz ve teklif ederim 
efendim. 

DiyarbeMr mebusu 
Adliye vekâleti vekili 

Zekâi 
REİS — Reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer bir teklif: 

Yüksek Riyasete 
Bu günkü ruznamede bulunan Trotil fabri

kasına ait kanun lâyihasının müstacelen müza
keresini istirham ederim efendim. 

Millî Müdafaa vekili 
Zekâi 

REÎS — Bu teklifi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Beş numaralı maddenin tercihan ve müstace

len müzakeresini teklif ve rica ederim efendim. 
Maarif vekili Manisa mebusu 

Hikmet 
REİS — Maarif vekâleti merkez teşkilâta; 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14,25 

REİS — Kâzım Paşa 
KÂTİPLER : Refik B. (Konya), Ali B. (Rize) 

=111=111=111=111= 

REÎS — Meclis inikat etmiştir. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYE YE MARUZATI 
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hakkındadır. Bu teklifi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamede lâyihalar arasında bulunan An

talya vilâyeti hususî idaresinin istikraz aktine 
daL- lâyihanın müstacelen müzakeresini encü
men namına teklif ederim. 

Müstaceliyet sebepleri: Vilâyetin bir istikraz 
ile yapacağı işler üzerinde inşaat mevsimi olan 
bahara kadar hazırlanmasına ve bankalardan 
bu parayı vilâyetin bulabilmesine imkân ver
mektir. 

Bütçe encümeni M. M. İsparta 
Mükerrem 

REÎS — Bu teklifi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Japonya ile Türkiye arasında münakit ticaret 

muahedesinin ve Yunanistanla münakit muhtelit 
komisyonun lâğvine ait lâyihaların müstacelen 
ve tercihan müzakere edilmesini rica ederim. 

Dr. Tevfik Rüştü 
REÎS — Teklifi kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Yüksek Reisliğe 

iskân kerestelerinden bir kısmınm satılarak 
bedelinin Dahiliye bütçesinin iskân faslına ilâ
vesi hakkındaki kanun lâyihasının müstacelen 

1 — Divanı muhasebat dördüncü daire reis
liğine, bir zatin seçilmesi hakkında 3/395 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Büt
çe ve Maliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümen mazbatası 

REİS — İntihap reyi hafi ile olduğu için al
fabe sırasile yapılacaktrı, ismi okunan aza reyini 
versin ve tekrar yerine otursun. 

1 — İstanbul adliye binasının yanmasından 
dolayı ortadan kalkan dosyaların yeniden tesisi 
hakkında 1/844 numaralı kanun lâyihası ve Ad
liye encümeni mazbatası fil 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? (Yok sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

fi] 63 numaralı matbua zaptın sonuna bağ-
Udır. 

ve tercihan müzakere edilmesini rica ederim. 
Dahiliye encümeni 
mazbata muharriri 

Şükrü 
REİS — Teklifi kabul edenler... Etmeyen

le r . . . Kabul edilmiştir. 
Yüksek Reisliğe 

Ruznamede bulunan gümrük kanununun 36 
ncı maddesini tadil lâyihasının müstaceliyetle 
müzakeresini rica ederim. 

İstanbul 
Ali Rana 

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

Riyaseti Celileye 
Afyon Karahisar maden suyuna dair ruzname-

nin 4 üncü maddesindeki lâyihanın müstacelen 
ve tercihan müzakeresini rica ederim. 

Nafıa encümeni reisi 
Etem 

Yüksek Reisliğe 
Gelen evrak cetvelinin 3, 6 ncı maddelerinde 

yazılı münakale lâyihalarının ruznameye alınma
sını teklif ederim. 

İsparta mebusu 
Mükerrem 

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

Ruznameye geçiyoruz efendim. 

Rey vermeyenler varsa reylerini versinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir efendim. 
Haydar B. (Antalya), Münir B. (Giresun), 

Dr. Rasim Ferit B. (Bursa), tasnif için kura ile 
seçildiler.) 

REİS — Evvelâ bu gün müstacelen ve terci
han müzakeresine karar verdiğiniz maddeleri sı
rasile müzakere ederiz, sonra ruznamedeki diğer 
maddelere geçeriz. 

İstanbul adliye binasınm yanması üzerine alına
cak tedbirler hakkında kanun 

Umumî hüküm 
MADDE 1 — İstanbul adliye binasında çı

kan yangın dolayısile mahkeme ve adliye da
irelerinde ziyaa uğrayan dosyaların yenilenme
si aşağıdaki hükümler dairesinde yapılır. 

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

BİRİNCİ FASIL 
Hukuk ve ticaret dosyaları 

MADDE 2 — Taraflardan birinin veya dahil 

4 — İNTİHAPLAR 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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olanm veya ihbar üzerine üçüncü şahıs sıfatile 
davaya iltihak etmiş bulunanın talebile dosyala
rın yenileme muamelesi yapılır. 

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

MADDE 3 — Yenileme taleplerini tetkik için 
hâkim sınıfından ayrılacak ve üçer kişiden te
rekküp edecek lüzumu kadar bürolar teşkil 
olunur. 

Talep, asliye mahkemelerinde görülmekte o-
lan işlerde bu bürolara ve sulh mahkemelerinde 
görülenler de ait olduğu sulh mahkemelerine ar-
zedilir. 

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

MADDE 4 — Talep, imzalı bir beyanname ile 
yapılır. 

Beyanname: 
A - Tarafların ve mevcutsa davaya dahil 

olanlarla ihbar üzerine iltihak etmiş bulunan 
üçüncü şahısların isim ve şöhretlerini ve ikamet 
mahallerini ve vekilleri varsa isim ve adresleri
ni, 

B - Davanın mevzuunu, 
O - Davanın ikame tarihini, 
D - Dosya numarasını, 
E - îbraz edilmiş olan vesikaların adedini, 

mahiyetini ve muhtevasını, 
F - Tahkikat hâkimi huzurunda ve mahke

mede ikame edilmiş olan diğer delilleri, 
G - Yangın tarihine kadar ittihaz olunan ka

rarlan ve yapılan muameleleri, 
H - Hüküm verilmişse tarihini, mahiyet ve 

esbabı mucijbesini ihtiva eder. 
Beyannamedeki imzanın veren kimseye 

ait olduğu büro azasından bir hâkim tarafından 
tasdik edilir. Beyannamede lüzumlu noktalar
dan eksik kalmış olanlar varsa büronun münasip 
göreceği bir müddet içinde mümkün olanı ik
mal ettirilir. 

Beyanname verene bedava bir vesika verilir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Yenileme talebi, bu kanunun 

meriyeti tarihinden itibaren altı ay içinde ya
pılır. Bu müddet geçtikten sonra vaki olacak 
müracaatler kabul olunmayıp umumî hükümle
re tâbi olur. 

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

6 — Beyannameyi verenin talebi üzerine alâ
kalılara davetiye gönderilir. Bu davetiyede 
davetin sebebi hulâsatan dercedilir ve yenile
me muamelesi için tayin olunan gün ve saatte 
gelmesi lüzumu ve aksi takdirde yenileme mu
amelesinin gıyabında yapılacağı bildirilir. 

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

MADDE 7 — Yukanki madde mucibince 
talep vukuunda zayi olan dosyanın yenilenmesi 
için büro icap eden tedbirleri alır. 

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

MADDE 8 — Dava henüz lâyiha teatisi saf
hasında ise yangın tarihine kadar verilmiş lâ
yiha ve vesika suretleri taraflardan istenilerek 
dosyaya konulur ve lâyiha teatisi ikmal ve tah
kikata devam olunmak zımnında tahkikat hâki
mine havalesi için dosya ait olduğu mahkemeye 
tevdi olunur 

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

MADDE 9 — Dava tahkikat veya muhake
me safhasına intikal eamiş ise taraflardan yan
gın tarihine kadar teati olunan lâyihalrm ve 
ibraz olunan vesikaların suretleri talep edilir. 

Gerek ibraz olunan vesikalar ve gerek yan-
ğm tarihine kadar cereyen eden muameleler ve 
ittihaz olunan kararlar üzerinde tarafların ifa
deleri birleşirse keyfiyet zabıtla tesbit olunur 
ve taraflara imza ettirilerek mahkemesine ve
rilir. 

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

MADDE 10 — Yangından evvel ibraz edil
diğinde veya muhtevasında ihtilâf edilen ve
sikanın ibraz edilmiş olduğuna dair her türlü 
delil ve karine tetkik edilir ve ibraz edilmiş ol
duğuna kanaat hâsıl olursa muhtevası hakkında 
şahit dinlenir. 

Bir vesikanın ibraz edilmişken adliye bina
sının yangınında zıyaa uğramış olduğu hakkın
da bu kanuna göre verilmiş olan karara itiraz 
olunamaz. 

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

MADDE 11 — Davaya dair hüküm verilmiş 
olduğu hususunda tarafların ifadeleri birleşir
se büro hükmün mahiyeti, delilleri, mahke
me safhaları, hükmün tarihi hakkında malû
mat ve vesikaları ve ilâmın tebliğ edilip edil
mediği hakkında tarafların beyanlarını topla
yarak dosyayı mahkemeye verir. 

İki tarafın birleşmesi kâfi olan hâdiselerde 
mahkeme buna müstenit hükmünü yenileme su-
retile yeniden ilâma bağlar. Bu ilâmda iddia 
ve müdafaa sebeplerile hükmün istinat etti
ği delil ve sebepler tekrar edilmek suretile ya
zılır. 

Alâkalılar hükmün müddeti içinde temyiz 
edilmeksizin katileştiğini birlikte ifade ve ka
bul ettikleri takdirde tanzim edilecek ilânım 
altına hükmün katileştiği şerh ve tasdik olu
nur. 

İlâmın tebliğ edildiğini inkâr eden tarafa 
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diğerinin talebile büroca yemin verilir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Şahitler her halde davetiye 
ile çağırılır. Davetnamede şahitlerin davetiye
yi ve fotoğraflı hüviyet cüzdanını hâmil ola
rak gelmeleri lüaumu yazılır. Yenileme büro
su veya mahkeme şahitlerin hüviyetini fotoğ
raflı hüviyet cüzdanlarına göre tayin eder ve 
bu varakanın fotoğraflı sureti alınıp dosyaya 
konur ve lüzum görülürse şahit hakkında zabı
taca tahkikat yaptırılır. 

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

MADDE 13 — 4 - XII -1933 ten önce veril
miş ve redde uğramamış olan bir keşif raporu
nun mevsuk bir sureti bulunur, veya münderi-
catında iki tarafın ifadeleri birleşirse muteber
dir. Aksi takdirde mümkün oldukça yeniden ke
şif yapılır. Buna imkân görülemezse ehli vukuf 
yeminle dinlenir. Delillerin tesbitine, imza hak
kında yapılan tahkikata ve muhasebe rüyetine 
müteallik olan raporlar hakkında da ayni hü
küm tatbik olunur. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
keşif raporları müteaddit olabilir ve münderi-
catı biri diğerinin aksi olabilir. O halde Adliye 
encümeni ne düşünüyor, lütfen bizi tenvir etsin
ler. 

HAYDAR B. ( Antalya ) — O zaman ahkâ
mı umumiye tatbik edilecektir. Yani mahke
mede muhakeme devam edecektir. 

REİS — Zati âliniz encümen namına mı ce
vap verdiniz? 

HADAR B. ( Antalya ) — Evet, efendim. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler Etmeyenler . . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 14 — 4 - XII -1933 ten önce ka
rar verilmiş olan haczin gayri ihtiyatî tedbirler 
bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren bir ay 
müddetle olduğu gibi kalır. Bu tedbirin uza
tılması veya bu müddetten evvel kaldırılması 
mahkeme kararına bağlıdır. 

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

MADDE 15 — Bu kanunun meriyete girdi
ği tarihe kadar asliye mahkemelrince başla
nılmış olan yenileme muamelelerine o mahke
melerce bu kanundaki usullere göre devam 
olunur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Burada 
anlayamadığım bir nokta var, encümenden so
racağım. Yalnız asliye mahkemelerinden bahse
dilmiştir. Sulh mahkemelerince yenileme işine 
başlanmış ise ne olacaktır? Üçüncü maddede 
sulh mahkemelerine de istida edilecektir deni-

| yor. Asliye davalarında istida büroya, sulh 
| mahkemelerinde ise sulh hâkimine veıilicektir. 

Pek âlâ. Fakat sulh hâkimi istidayı alıp ta yine 
büroya mı verecektir, yoksa kendisi mi baka-

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA FAİF B. 
I ( Trabzon ) — Ef : : ""JIH, bu kanuna göre yeni-
I leme işleri ticaret, asliye ve hukuk mevaddrndan 

ise sureti mahsusada teşkil edilen bürolar ta
rafından yapılacaktır. Eğer sulh işlerinden ise 
talep vukuunda sulh hâkimi buna da bakacak
tır. Sulh mahkemelerine kendilerine ait işlerin 

I yenilenmesi için müracaat yapılmış ise kanunda 
I da o işler kendilerine havale edilmiş olduğu 

için devam edeceklerdir. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka-

I bul eden le r . . . . Kabul etmeyenler . . . . Kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ FASIL 
İcra ve iflâs dosyaları 

Birinci kısım 
İcra dosyalan 

MADDE 16 — İcra dosyalarından yangın se-
bebile zayi olanların yenileme muamelesi yal
nız yazılı deliller ve vesikalar üzerine icra ve 
iflâs tetkik mercii vazifesini gören icra hâkim
leri tarafından yapılır. Bu muamele şahit din
lenmesine muhtaç ise icra muamelesine nihayet 
verilip taraflar ait olduğu mahkemeye müraca
atta muhtar bırakılır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul olundu. 

MADDE 17 — İnfazı katileşmesine müte
vakkıf olmayan bir ilâm hükmünün müddeti 
içinde temyiz edildiği, ancak dosyası yangın 
sebebile zayi olduğundan dolayı Temyiz mah
kemesine gönderilemediği ve henüz yenileme 
muamelesi yapılıp intaç edilmediği takdirde 
alâkalının talebile ait olduğu mahkemeden 
keyfiyeti mübeyyin bedava bir vesika verilir. 
Bu vesikanın ibrazı halinde icra memuru ilâ
mın icracım neticeye kadar geri bırakır. 

Nafaka ilâmları bu hükümden müstesnadır. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul olundu. 

MADDE 18 — Bir mal veya alacak üzerine 
ihtiyatî haciz konulmuş olduğu vesika ile sa
bit olupta borçlu talep ederse haciz koyana bu 
hususta mahkemeye müracaatle davasını aç
mak ve haczin devamı hakkında bir karar 
istihsal etmek üzere icra memuru tarafından 
bir ay mühlet verilir. 

Mahkemeden bu bapta bir karar verilmeden 
bu müddet geçtiği ve tetkik mercii tarafın
dan temdidi hakkında bir karar verilmediği 

I takdirde haciz kendiliğinden kalkar. 
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REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 

Kabul olundu. 
MADDE 19 — îcraî haciz muhakeme ilâmına 

veya bu mahiyetteki vesikaya veya itiraz müd
detinin geçmesile katileşen takibe müsteni
den konulmuş ise refine dair borçlu tarafın
dan bir mahkeme kararı getirilmedikçe bu haciz 
devam eder. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul olundu. 

MADDE 20 — Haciz dereceleri bir vesika 
ile tesbit edilmezse haciz koyanlar ayni dere
cede sayılırlar. 

REİS — Kabul edenler . . . Kabul etmeyen
ler . . . Kabul olundu. 

MADDE 21 — İcra dairesinde tutulan mu
hasebe ve vezne defterleri yenileme muame
lesi için resmî vesika ve muteber esaslardan
dır. 

REİS — Kabul edenler . . . Kabul etmeyen
ler . . . Kabul olundu. 

MADDE 22 — Eski dosyaların yenilenmesi 
için müracaat şekli ve müddeti dördüncü ve be
şinci maddeler hükümlerine tâbidir. Şu kadar ki 
(300) lira ve daha aşağı alacaklar için şifahî 
müracaat ta kabul olunur. Bu takdirde beyyan-
name icra ve iflâs tetkik mercii huzurunda tan
zim olunur ve alâkadara imza ettirilerek imzası 
tasdik olunur. 

Müracaat vukuuna dair bedava bir vesika 
verilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul olundu. 

MADDE 23 — Elinde haczedilmiş mal veya 
zimmetinde haczedilmiş alacak bulunan hükmî 
ve hakikî şahıslar, ayrıca, (35) inci madde mu
cibince istenilmemiş ise, bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren iki ay içinde keyfiyeti ait 
olduğu icra dairesine yazı ile veya şifahen bil
dirmeğe mecburdurlar. 

Bildirdiklerine dair kendilerine bedava vesi
ka verilir. 

Kanunun bu hükmüne riayet etmeyenler hak
kında (35) inci madde hükmü tatbik olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul olundu. 

İkinci kısım 
İflâs dosyalan 

MADDE 24 — Daha evvel başlanılmamış ise 
bu kanunun meriyetini müteakip iflâs idareleri 
tarafından katileşmiş iflâs hükümlerine ait mu
amele dosyalarının yenilenme işine başlanır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul olundu. 

MADDE 25 — Yenileme muamelesinde iflâs 
idaresi; tapu daireleri, bankalar, ticaret odaları 
gibi alâkalı müesseselerle gazete ilânlarından 
ve sair membalardan istifade eder ve bu husus 
için lüzumlu gördüğü bütün tedbirleri alır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul olundu. 

MADDE 26 — Henüz ketileşmemiş olan if
lâs hükümlerini mutazammın ilâmların yenilen
mesi 11 inci madde hükmüne tâbidir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul olundu. 

MADDE 27 — Tasdiki katileşmiş konkorda
tolara müteallik muamelelerin dosyası konkor
dato komiseri veya iflâs idaresi tarafından, he
nüz katileşmemiş olan konkordatolara müteallik 
hüküm, karar ve muameleler hangi safhada kal
mışsa o tafhayc tetkike salahiyetli makam tara
fından yenilenir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul olundu. 

MADDE 28 — Evvelce yapılmış olan alacak
lılar toplanmasına ait zabıt ve vesikalar yenile-
nemediği takdirde alacaklılar yeniden toplan
mağa davet olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Kabul etmeyen
ler . . . Kabul olundu. 

MADDE 29 — Konkordatonun tasdikına mü
teallik muhakemenin icrası için tayin olunan gü
ne kadar konkordatoya iltihak caizdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Kabul etmeyen
ler . . . Kabul olundu. 

MADDE 30 — 4 - XII -1933 tarihinden evvel 
ibraz edilmiş olan, İstanbul adliye binasmda çı
kan yangında zayi oluduğu bu kanuna göre tes
bit edilmiş olan ve resmî yahut tasdikli bulun
mayan vesikaların taallûk ettiği davalarda gerek 
vesikanın yazısı, tarih ve imzası ve gerek vesika
nın bağlı bulunduğu akit ve muamele ve böyle 
bir akte müteallik mahkeme haricinde bir ik
rarın mesbukiyeti halinde mahkemeye şahit din-
letilebilir. 

Mahkeme bu gibi şahitlerin kabul veya reddi 
hususunda, kendisine arzedilen diğer delil ve 
emarelere istinat suretile, geniş takdir hakkına 
maliktir. 

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

ÜÇÜNCÜ FASIL 
fleçeıı fasıllara ait müşterek hükümler 

MADDE 31 — Dosyaların yenilenmesi için 
müracaat olunacak vasıtalar şunlardır: Taraf
larca ibraz edilen veya bunlardan ve diğer şahıs
lardan ve mercilerden alınan varakalar ve se
netler (asıl veya suretler) ve delillerin tesbiti 
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hakkındaki kayitler, hâkimin, kâtibin notları, si-
cillerdeki kayitler, keza hâkimin veya memur 
veya kâtibin hatırası, tahkikat veya muameleler
de hazır bulunmuş kimselerin ifadeleri, taraflar 
vekillerinin notlan ve dosyaların yenilenmesine 
yaravacak sair malûmat. 

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

MADDE 32 — Bir hüküm veya karar yeni
lendikten sonra evvelkisi meydana çıksa bile hü
kümsüz sayılır. 

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

MADDE '33 — Yenileme muamelesi sırasın
da kanunların ve hâkimlerle salahiyetli me
murların tayin ettikleri müddetlerin 4-XII-1933 
tarihinden önce katedilmis olduğuna müteallik 
iddialar iki tarafın ifade birliği veya vesika 
ile sabit olmaz ve diğer nevi delil ve emareler 
kâfi kanaat vermezse müddetin kanun hüküm
lerine uygun surette muhafaza edilmiş oldu
ğuna dair hâkim tarafından resen yemin etti
rilebilir. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Son günü 4 - XII -1933 tari
hine tesadüf eden yukarıki maddede yazılı müd
detler bu kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren bir ay uzatılmıştır. 

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

MADDE 35 — Bir işe ait vesika kimin elin
de ise büronun, sulh mahkemesinin veya icra 
ve iflâs tetkik merciinin emri ile bu vesikayı 
vermeğe mecburdur. Bu makamlarca vesika 
asıllarının alıkonulmasına lüzum görülmezse su
retleri alınarak aslı iade edilir. Asılları alıkonan 
vesikaların suretleri bedava tasdik olunur. Bü
ro, sulh mahkemesi veya icra ve iflâs tetkik mer
cii tetkik ettiği maddeye müteallik olarak lü
zum gördüğü hakikî ve hükmî her şahsa sual 
sorabilir. Bu suallere doğru olarak ve tayin 
edilen müddette cevap vermek mecburidir. 

Yukarıda zikredilen makamlardan verilen 
emri, mazereti olmaksızın, yerine getirmeyen 
şahıs hakkında yukarıda beyan olunan makam
lar tarafından on liradan aşağı olmamak mevc 
ağır para cezası hükmolunup tefhim veya teb
liğ olunur. Tefhim veya tebliğden itibaren bir 
hafta içinde itiraz vukubulursa Ağır ceza mah
kemesince katî olarak karara bağlanır. 

Yeniden tayin edilen müddet içinde yine iş
eni len vesika veya cevabı vermekten imtina 
edenlerle hakikate muhalif beyanda bulunan
lar hakkımda zikredilen makamlardan verilecek 
müzekkereler üzerine sulh ceza mahkemelerince 
duruşma yapılarak elli liradan aşağı olmamak 

- tunu c, : s 
üzere ağır para cezası veya bir haftadan üç 
aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçlar bir avukat tara
fından yapılmış ise doğrudan doğruya veya 
yukanda zikri geçen makamlardan verilecek 
müzekkere üzerine hakkında baro tarafından 
ayrıca inzibatî ceza dahi tayin olunur. 

Baro, inzibatî ceza tayini hususunda, mah
kemece verilecek beraet karan ile mukayyet de
ğildir. 

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

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Ceza dosyası 

MADDE 36 — Mevkuf olan ve olmayan suç
lulara ait olup ilk tahkikat safhasına girmemiş 
veya ilk tahkikata tâbi tutulmasına kanunen lü
zum bulunmamış olan işlere müteallik hazırlık 
tahkikatı umumî hükümler dairesinde yenilenir. 

Şikâyete bağlı işlerde davacıların vercekle-
ri şikâyetname üzerine yeniden amme davası açı
lır. Yenileme işinde zabıta kayit ve dosyaların
dan ve suçtan zarar görenlerin şikâyet ve be-
yanlanndan istifade olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Kabul etmeyen
ler . . . Kabul olundu. 

MADDE 37 — İlk tahkikat safhasındaki da
valardan mevcut evraka göre tahkikatın deva
mına imkân olmayan işler hakkında 35 inci mad
de dairesinde hazırlık tahkikatı tekrar yapılır. 

REİS — Kabul edenler . . . Kabul etmeyn-
ler . . . Kabul olundu. 

MADDE 38 — Son tahkikat veya amme 
davası açılarak mahkemeye intikal etmiş olan 
islere müteallik dosyaların noksanı mahkemece 
ikmal edilir. 

Dosya yok ise veya mevcudu duruşma yapıl
masına imkân vermivecek derecede ise yukarıki 
maddelere göre hazırlık tahkikatı ve ilk tahki
kat yeniden yapılır. 

REİS — Kabıü edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul olundu. 

MADDE 39 — Mahkemece hüküm verilmiş 
olanlardan: 

A - Hüküm gıyaplarında verilip ilâmı tebliğ 
edilmemiş olanlar hakkında, 

B - Bu suretle hüküm verilipte ilâmı tebliğ 
edilmiş ise eski hale getirme talebi vukuunda 
dosya mevcuduna göre, 

C - Hüküm vicahi arında verilip te katil eş
miş bulundu"u halde ilâmı müddei umumiliğe 
verilmemiş olanlar hakkında, 

38 inci madde hükmü tatbik olunur. 
IlEİS — Kabul edenler . . . Kabul etmeyen

ler . . . Kabul olundu. 

MADDE 40 — Hakkında hüküm hulâsası 
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verilmiş olan suçlulara ait hüküm, katileşince, 
bu hulâsalar ilâm mahiyetinde telâkki edilerek 
infaz olunur. 

Kanun yoluna gidildiği maznun tarafından 
beyan edilirse bu gibiler hakkında 38 inci mad
de hükmü dairesinde muamele yapılır. 

Bu takdirde hükmolunan ceza miktarı bir 
seneden aşağı hapsi istilzam ediyorsa mahkeme 
tahliye karan verebilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul olundu. 

MADDE 41 — Yenileme sırasında o işe dair 
eski dosya ele geçerse yenileme muamelesi du
rur. Yenileme işi hükümle neticelendikten son
ra hükmü havi eski dosya bulunursa mahkûmun 
lehindeki hüküm infaz olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul olundu. 

MADDE 42 — Yenileme muameleleri için is
tenilen vesikaları vermekten ve bildiklerini söy
lemekten çekinenler hakkında 35 inci madde
deki ceza hükümleri, 38 inci maddedeki halde 
mahkemece ve hazırlık ve ilk tahkikata ait iş
lerde müideiumumilerin talebi üzerine, sulh ceza 
mahkemelerince tatbik olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler .. . 
Kabul olundu. 

MADDE 43 — Takip müruru zamanile umu
mî ve hususî kanunlarda şikâyet ve şahsî dava 
için muayyen olan müruru zaman müddetleri ve 
diğer kanunî müddet ve mehiller 4 - XII -1933 
tarihinden itibaren bu kanunun meriyeti günün
den bir ay sonrasına kadar olan müddet içinde 
işlemez. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler .. . 
Kabul olundu. 

BEŞİNCİ FASIL 
Umumî müşterek hükümler 

MADDE 44 — Bu kanunda tarif edilen ye
nileme muamelesi 3/4 - XII -1933 te yanmış olan 
İstanbul adliye binası içinde mevcut iken za
yi olmuş veya okunamayacak dereceye gelmiş 
olan bütün evraka şamildir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
Hükümetin teklifinde bu faslın barında bir mad
de görüyoruz. Bu da talimatname yapmak salâ
hiyetini isteyen bir maddedir. Encümenin maz
batasında, buna dair bir işaret var mıdır, yok mu
dur? Bilmiyorum. Fakat okunar. ibare içinde 
bu madde yoktur. Konulmadığında da isabet 
vardır. Hakikaten nizamname yapmak lâzım-
gelen bir hal olabilir. Fakat talimatname zaten 
Hükümetin kendi salâhiyeti dahilindedir. Ben
deniz yalnız bu madde yerine bir başka madde
nin ilâvesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Kabul 
buyurduğunuz kanun, bu facia üzerine alınması 

lâzımgelen tedbirlerin hemen hepsinin en makul
lerini ihtiva ediyor, diye kabul etmek tabiidir. 
Ancak ne olursa olsun mahkemelerde bu yan
gından evvel işlerini takip etmekte olanlar şimdi 
yeni bir külfete ;.. .. düşmüşlerdir. Bürolara 
giderek vesikalarını tevsik ve tesbit ettirmeğe 
mecbur olacaklardır. Bunlar hakkı ihkak etmek 
için gayet tabii yollardır. Yalnız düşünüyorum 
ki; kendilerinin sunu taksiri olmaksızın başları
na gelmiş olan bir âfet karşısında acaba eskiden 
mahkemelere iş vermiş olanlara karşı yapılacak 
bir kolaylık yok mudur? Bendenize göre her 
hangi bir tebliğ işinde, kendilerine muayycı bir 
iş günü tayininde, yeni iş sahiplerine tercih edil
mek suretile olmalıdır. Bu, en tabiî haklarıdır. 
Aylarca, senlerce işlerini takip etmişler, işlerini 
bitecek bir hale getirmişlerdir, fakat böyle bir 
âfet, işlerinin neticelenmesine mâni olmuştur. 
Yeniden yeniye bir takım tesbiti delâil külfet
leri geçirmek gibi bir ıstırar karşısında kalmış-

I lardır. Binaenaleyh eski dava sahipleri yeni da-
i va sahiplrine tercih edildiği gibi keza miihke-
; me günlerinde de kendilerine daha evvel bir 
| mahkeme günü vermek lâzımgeldiğini de bekle

yebilirler. 
! Ondan sonra mevkuflar. Bu gün yine bilmi-
; yorum; arkadaşlar mazur görsünler, çünkü acele 
\ yapılmış bir kanundur. Acaba bu gün kimler 
i mevkuftur? Bunlar da bu işlerin neticesinde ne 
I kadar bekliyeceklerdir? Bunların içinde bir çok 
I masumlar olabilir. Hâkimlerin hakkı takdiri 
| vardır. Belki tahliye karan verebilirler. Fa

kat böyle fevkalâde bir kanunla fevkalâde bir 
vaziyet karşısında mutlaka Meclisi Âlinin bir şey 
söylemesine lüzum vardır. Birinci noktai naza
rımı bir takrirle teyit ediyorum; diyorum ki; 

• yangın yüzünden bitirilmesi geciken işler, ge
rek mahkeme ve gerek icra günleri itibarile ye
nilerine tercih edilir. Bunun bir madde olarak 
kabulünü rica ederim. 

RAİF B. (Trabzon) — Yangında gerek bu su
retle zayi olanlara, mevcut ahkâma göre veril
memiş olan kolaylıîdardan verilmesi lâzımge
len kolaylıklar sureti umumiyede düşünülerek 
bu lâyihada dercediimiştir. Bu lâyihadan gay
ri bütün umumî hükümlere ve herkesin hakkına 
taallûk eden kaidelere .dokunmaktan encümen 
ihtiraz etmiştir. Hakla Tank Bey arkadaşımızın 
yalnız bu şekilde işleri gecikenlerin yeni iş sahip
lerine tercih edilmesi yolundaki teklifi, böyle da-
valan hâkimler nasıl görecekler ve hî>ngi sıra 
üzerine göreceklerdir diye mevcut olan umumî 
kaideleri ihlâl edecek bir vaziyet olduğr için 
kabule şayan görülmemiştir. Bu takdirde bazı 
kimselere imtiyaz verilmesi lâzımgeleceği ve bu 
imtiyaza sahip olanların benim işim eskidir di
ye haksız surette istifade etmek isteyecekleri ve 
bu yüzden kanşıklıktan başka bir faide de hâ
sıl olmayacağı cihetle bundan ihtirazen böyle bir 
müsaade vermek istemedik. 
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İkinci teklif mevkuflar hakkındadır. Bu yan- j 

gın robebile işler çoğalmıştır, bunlar daha fazla j 
tevkifhanede kalmasınlar, bunlar için bir kayit j 
konsun buyurdular. j 

Bu günkü ahkâma göre böyle mevkuf olan- i 
larm mahkemeleri her hangi bir sebeple uzaya- j 

cak dursa umumî ahkâm onların tahliyeleri es- j 
babımı temin etınektedir. Eğer kaçmayacaklar- j 
sa, cürmün vehameti yoksa veya dışarıya çık- \ 
tıkları zaman kendilerinden cürmün delillerini j 
tahrip veya im'ıa edebilecek bir korku yoksa j 
daima tahliye edilebilirler. Umumî hükümlere i 
göre böyle tahliye sebepleri dururken Adliye i 
yananı münasebetile mühim bir hâdise üzerinde j 
böyl icap edenler hakkmda tahliye kararlarını ! 

hâki ilerimiz şüphesiz ki vereceklerdir. Binaen- ! 
aleyh, bunu kanunla tekit etmeğe hiç te lüzum ] 
yoktur. Maksat hâsıldır. Onun için böyle bir ! 
kaydin ve böyle bir teklifin ilâvesinde İsrar bu- | 
yurmamalarını rica ederim. i 

R37ÎS — Başka mütalea var mı efendim? (Yok ; 
sesleri). Takrir okunsun. j 

Yüksek Reisliğe i 
P, sağıdaki fıkranın kanuna madde olarak ilâ

vesini dilerim: | 
(Yangın yüzünden) bitirilmesi geciken işler I 

gerek tebliğlerinde, gerek muhakeme ve icra gün
leri tayinlerinde yenilerine tercih olunur. 

Giresun 
Hakkı Tank 

R3ÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . 
Almayanlar . . . Hazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir, 

MADDE 45 — Yenileme işine müteallik bil
cümle evrak, kayitler ve bunların suretleri pul 
resminden ve bu husustaki muameleler diğer 
harçlardan muaftır. 

Noter aidatı bu hükümden müstesnadır. 
Tebliğ ücreti ve yenilemenin istilzam ettiği 

diğer masraflar muhakeme masraflarına dahil 
edilmek üzere yenileme isteyenden alınır. 

REtS — Maddeyi kabul edenler Etme
yenler Kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — Bu kanunun meriyeti neşri 
tarihinden on beş gün sonra başlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler Etme
yenler Kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Bu kanun hükümlerini icra 
Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

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

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

2 — Anadoluda bir trotü fabrikası yapılması 
hakkında 1/818 numarah kanım lâyihası ve Mil
lî müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbafala-
r. [1] 

REtS — Bu lâyihanın da müstaceliyetle mü
zakeresi kabul edilmişti efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Yok sesleri) Maddelere gedilme
sini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Memleketimizde bir trotil fabrikası kurulması 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Ordunun muhtaç olduğu 
trotilin dahilde imalini ve Türk mütehassısları 
yetiştirilmesini teminen memleketimizde bir tro
til fabrikası tesisi ve yüz tonu hariçten ve 
iki yüz tonu da dahilde kurulacak bu fabrika 
imalâtından olmak üzere ceman 300 ton troti
lin mubayaası için nihayet 1938 malî senesi 
nihayetinde munkazi olmak üzere gelecek se
nelere sari en çok 600 000 liraya kadar taahhü-
data girişmeğe ve mukavele aktine Millî Müda
faa vekili mezundur. 

îşbu 600 000 liranın 130 000 lirası Askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü 1933 malî senesi 
bütçesinin 815 inci faslmm İ inci (mevat ve mal-
zemei iptidaiye ve müstehlike işletme ma
sarifi) maddesine mevzu tahsisattan tediye olu
nacağı gibi müteakip senelerde ödenmesi lâ-
zımgelen miktarları da kezalik Askerî fabrikalar 
umum müdürlüğünün o seneler bütçelerinin ay
ni tertibinden tesviye olunur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
| teberdir. 
J REtS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen-
; 1er... Kabul edilmiştir. 
! MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
REtS — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi için tayini esami ile rey 

toplanacaktır, reylerinizi verirsiniz efendim. 
3 — Maarif vekaleti merkez teşkilât ve vazi

feleri hakkındaki kanuna müzeyyel 1/800 numa
ralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümen
leri mazbataları [2] 

REtS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilıaesi-

i 
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

i [1>2] 52, 50 numaralı matbualar zaptın sonu-
J na bağlıdır, 
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ni kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri 
hakkındaki 10 - VI -1933 tarih ve 2287 numara

lı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Maarif vekaleti merkez teşkilâ

tı ve vazifeleri hakkındaki kanuna merbua (A) 
cetvelinin Teftiş heyeti kısmına ait haşiye (bun
lardan üçü ecnebi memleketlerde talebe müfetti
şidir) şeklinde tadil edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

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

4 — Antalya vilâyeti hususî idaresi tarafın
dan yapılacak 200 000 liralık istikraza Maliye 

vekâletinin kefaletine dair 1/837 numaralı ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası [İl 

REİS — Heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Antalya vilâyeti hususî idaresi tarafından yapı
lacak istikraz hakkında kanun 

MADDE 1 — Antalya vilâyeti hususî idaresi 
tarafından vilâyet dahilinde yaptırılacak yol ve 
köprülerin inşası için iki yüz bin liraya kadar 
aktolunacak istikraza bu vilâyet hesabına Mali
ye vasıtasile tahsil olunan vergileri teminat tut
mak şartile Maliye vekâleti kefalet etmeğe me
zundur. 

İstikrazın senelik taksiti hususî idarenin 
maliye vasıtasile cibayet edilen varidatının se
nelik tahsilatı miktarını tecvüz edemez. 

Her senenin tahsilatından msjlyece evvel 
emirde bu istikrazın o seneye ait taksiti tevkif 
olunarak bakiyesi hususî idareye teslim ve tes
viye olunur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

[1] 55 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — İskân kerestelerinden kalmış olanların 
satılarak bedellerinin Dahiliye vekâleti 1933 sene
si bütçesine konulmasına dair 1/838 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları fi] 

REÎS — Bir defa okunsun efendim. 
( Kanun lâyihası okundu,) 

REÎS — Kanun budur efendim. Heyeti umu-
miyesi hakkmda söz isteyen var mı? Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

İskân kerestelerinden kalmış olanlarm satılarak 
bedellerinin Dahiliye bütçesine tahsisat olarak 

ilâvesi hakkmda kanun 
MADDE 1 — Muhacirinin iskânı için yapıla

cak evlerde kullanılmak üzere satın alman ke
restelerden kalmış olanlarının lüzumu kadan 
satılarak bedeli varidat bütçesine irat kayit ve 

j ayni miktar Dahiliye bütçesinin 305 inci faslı-
i um 1 inci maddesine tahsisat olarak ilâve olu-
I nur. 
! REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme-
I yenler . . . Kabul edilmiştir. 
i MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 

Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme-

j yenler . . . Kabul edilmiştir. 
I Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
I diyorum. 

j 6 — 11 nisan 133d tarihli gümrük kanununun 
j muaddel 36 inci maddesinİ7i değiştirilmesi hak-
j kında 1/825 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük 

ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları F2] 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kmda söz isteyen var mı efendim? Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

[l ] 65 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 56 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 6 ha
ziran 1926 tarihli ve 908 numaralı kanunla de

ğiştirilmiş olan 36 mcı maddesini tadil eden 
kanun 

MADDE 1 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 7 - VI -1926 tarih ve 908 numaralı 
kanunla değiştirilmiş olan 36 inci maddesi aşa
ğıdaki şekle konulmuştur: 

« Türkiyeye ithal edilecek her nevi eşya, 
gümrüklendirildiği gün cari olan usul ve rüsu
ma tâbidir ». 

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

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun hük
mü gümrük elinde bulunan ve henüz resmi ve
rilin-mis olan eşyaya da şamildir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B.' (İzmir) — Efendim, 
kanunun esbabı mucibesi çok doğru. Hakikaten 
bu gün gelmiş olan bir mal fazla gümrüğe tâbi 
olur ve bundan on gün evvel geldiği için bu gün 
çıkarılan bir mal da daha noksan gümrüğe tâbi 
olursa bu ikisi arasıda rekabet imkânı hâsıl ol
maz. Yani vaziyet son getirenin zararına olur ve 
binaenaleyh bu esbabı mucibe makul olduğu için 
kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz alma
dım, birinci maddesini aynen kabul ettim. Fa
kat bu muvakkat maddenin kabulüne nasıl im
kân vardır? 

Çünkü her kanunun makabline şamil ol
madığını bu Meclis defeatîa kabul etmiştir. Şim
di malî menfaat mülâhaza* ile bu kaidenin aksi
ne gitmek bence doğru delildir. Evvelki kanun 
umcibince mallar muameleye tâbi tutulduğu gün 
ne kadar gümrük resmine tâbi ise o resmin veri
leceği hakkında kanunda sarahat vardır. Zaten 
bu snrahat olmasaydı bu kanunda j^alnız «neşri 
tarihinden muteberdir» demekle iktifa edilirdi. 
Bu muvakkat madde şunu ifade eder ki; biz bu 
kanunu makabline teşmil edeceğiz. 

Bu kanunun bu suretle makabline teşmiline 
taraftar değilim ve malî menfaat ne kadar yük
sek olursa olsun memlekette aradığımız istik
rar T tınına bunu koymamak lâzımgelir kanaatin-
deyi rıı. 

CtfMRtJK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RAFA B. (İstanbul) — Eu maddede bendeniz 
makabline teşmil manasını görmüyorum. Bunu 
koymaktan maksadımız tereddüdü izale etmek 
içim! ir. Hiç şüphe yok ki bundan sonra resim 
verecek bütün maddeler Irak'ımda bu kanunun 
hük:.-ıü caridir. Yahr- V.-.ü"!:! tereddüdü mucip 
olur diye bu maddeyi koyduk, yoksa hiç şüphe 
yoktır ki bu kanun ahkâmının cereyan etme
ye haşladığı tarihten itibaren yeni mallar yeni 
kanunun hükümlerine göre resim vereceklerdir. 

REİS — Madde hakkında başka mütalea var 
mı efendim? (Yoktur sesleri). Maddeyi kabul 
edenler.,. Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

! MADDE 2 — Bu kanun 1933 senesi kânu-
i nu evvelinin 28 inci gece yansında itibaren tat-
| bik edilmeğe başlanır. 
| REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme-
' yenler . . . Kabul edilmiştir. 
i 
i MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yap-
j mağa Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
i memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme-
| yenler . . . Kabul edilmiştir. 
i Kanunun heyeti umumiyesi için vereceğiniz 
i reyleri gezdirilecek kutulara atarsınız efendim. 
| 7 —- Türkiye Vümhuriy etile Japonya Impara-
\ torluğu arasında münakit ticaret ve seyrisefain 
| muahedesine mütedair itilâf hakkında 1/8İ3 nu

maralı kamın lâyihası ve Hariciye ve iktisat en
cümenleri mazbataları fi] 

\ REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste-
! yen var mı? (Yok sesleri). 

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

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya İmparator
luğu arasında münakit ticaret ve seyrisefain 
muahedesine mütedair itilâf hakkmda kanun 

; MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ja-
' ponya İmparatorluğu arasmda 1930 senesi teşri

nievvelinin 11 inci günü Anka'ada akit ve imza 
olunan ve 30 mart 1931 tarih ve 1792 sayılı ka
nunla tasdik edilen ticaret ve seyrisefain mua
hedesine mülhak olmak üzere Hariciye vekâleti 
ile Japonya sefareti arasında teati edilecek su
retleri aşağıda yazılı takrirler ile tesbit edilen 
itilâf kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi 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 kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum, lütfen reylerinizi veriniz. 

j 8 — Türk - Bum ahali mübadelesi muhtelit 
komisyonunun kaldırılmasına ait mukavelename
nin tasdiki hakkında 1/826 numaralı kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Bütçe encümenleri maz
bataları f2l 

[1] 61 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 60 numaralı matbua zaptın sonundadır, 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is

teyen var mı efendim? 
MEMET B. (Kütahya) — Efendim, muhtelit 

komisyon biliyorsunuz ki Lozan muahedesile raü-
badelei ahali mukavelenamesinin tatbikmdan 
mütevellit Türkiyede icrayi kaza eden bir ko
misyondur. Bunun lâğvi çok mesut bir vakadır. 
Bundan dolayı Yunan dostlarımızın dostluk ne
ticesi olarak tezahür eden bu hareketlerinden 
dolayı alenen ihtisasatı mesudanemi arzederim. 
Bu bapta muvaffakiyeti tebeyyün eden Hariciye 
Vekili Beyefendiye de huzuru âlinizde alenen 
teşekkür ederim (Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Maddelede geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk - Rum ahali mübadelesi muhtelit komis
yonunun kaldırılmasına ait mukavelenamenin 

tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 -— Türkiye Cumhuriyeti ile Yu

nanistan arasında 9 birinci kânun 193S tarihin
de imza olunan ve Türk - Rum ahali mübadelesi 
muhtelit komisyonunun ilgasına mütedair bulu
nan mukavelename kabul ve tasdik olunmuştur. 

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

MADDE 2— Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reyle reyinize arze-
diyorum. Lütfen reylerinizi veriniz. 

9 — Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti ara
sında aktedüen dostluk muahede nam esinin tas
diki hakkında 1/806 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye encmüeni mazbatası fil 

REÎS — İkinci müzakeresidir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti arasında 
aktolunan dostluk muahedenamesinin tasdikma 

dair kanun 
MADDE 1—Türkiye Cumhuriyeti ile tran 

Devleti arasında 1932 seresi ikinci teşrinin 5 in
ci günü Ankarada akit ve imza edilen dostluk 
muahedesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler —Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

fil Birinci müzakeresi 1? inci inikattadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme-
; yenler . . . Kabul edilmiştir. 
i MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 

Hariciye vekili memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini açık reyle reyinize arze-

diyorum. Reylerinizi veriniz. 
10 — Kastamonu mebusu Dr. Sudt Beyin, 

Karahisar maden suyu şişelerinden bazı ücret 
.; ve resimlerin alınmaması hakkında 2/51 nu-
, maralı kanun teklifi ve İktisat, Dahiliye, Ma-
! Uy e, Bütçe ve Nafıa encümenleri mazbataları f2j 

I REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
i lea var mı? (Hayır sesleri) maddelere geçilme

sini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kap
lıcalar tesisatı hakkındaki 10 haziran 1926 tarih 

ve 927 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
I MADDE 1 — Maden suyu imtiyaz sahipleri 
| İktisat ve Sîhhat ve içtimaî muavenet vekâlet-
| lerince müştereken tensip edilen evsafa muvafık 
j olmak üzere fennî ve sıhhî tesisat yaptıkları tak-
I dirde dahilde mümasili yapılıncaya kadar hariç-
j ten getirecekleri membaa mahsus soğuk damga 
i işaretli boş maden suyu şişelerinden gümrük 

resmi ve muamele vergisi alınmaz. 
Yukanki fıkra mucibince hariçten getirile

cek veya dahilde toplanıp tekrar doldurulmak 
üzere membama gönderilecek boş şişeler ile mem-

i bada maden suyu doldurularak muhtelif mahal-
I lere sevkolunacak dolu şişelerin Devlet demir ve 
| deniz yollan vesaitile yapılacak nakliyatından 
\ cari tenzilâtlı tarifeler üzerinden azamî yüzde el-
j li ücret alınır. 

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

MADDE 2—-Bu şişelere: diğer ticaret ve sa-
i nat müesseseleri tarafından imal edilen madde-
: ler konup satılamaz. Bu hüküm hüâfmda ha-
| reket edenlerin şişeleri muhteviyatile beraber 
i müsadere edilir ve mütecasirlerinden beher şişe 

için bir liradan on beş liraya kadar para cezası 
; alınır. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
i teberdir. 
| REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme-
| yenler . . . Kabul edilmiştir. 

f2l 49 numaralı matbua zaptın sonundadır, 
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MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Adliye, Maliye, İktisat ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle reyi
nize arzediyorum. Reylerinizi verirsiniz. 

11 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 senesi 
h üt resinde 8 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/840 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1933 malî senesi Evkaf umum müdürlüğü büt
çesinde münakale yapılması hakkında kanun 

MADDE 1 — 1933 malî senesi Evkaf umum 
müdürlüğü bütçesinin merbut cetvel mucibince 
muhtelif fasılları arasında 8 500 liralık münaka
le yapılmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunu tayini esami ile reye arzediyorum, 
reylerinizi veriniz. Kutular gezdirilecektir. 

12 — Jandarma umum kumandanlığı 1933 se
nesi bütçesinde 37 000 liraık münakale yapıl
ması hakkında 1/827, Maliye vekâletile Düyunu 
umumiye 1933 senesi bütçelerinde 65 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/834, Harita 
umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 35 961 
liralık münakale yapılması hakkında 1/836, Güm
rük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
14 929 liralık münakale yapılması hakkında 
1/839, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi hava 
bütçesinde 41 400 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/841 ve Maliye vekâletile Düyunu umu
miye 1933 senesi bütçelerinde 37 700 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/842 numaralı kanun 

lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası [2] 

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

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanu
nuna merbut bütçelerde bazı tadilât yapılma

sına dair kanun 
MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei 

umumiyesine dahil daire bütçelerinin (1) numa
ralı cetvelde yazılı fasıllarından 231 990 lira 
tenzil edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil 
olunan mebaliğden 225 790 lirası (2) numaralı 
cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve 
6 200 lirası da Jandarma umum kumandanlığı 
bütçesinde (1861, 1475 ve 1471 numaralı kanun
lar mucibince 1932 malî senesi zarfında verilme
si lâzımgelip ödenemeyen ikramiye ve tazminat 
karşılığı) adı altında yeniden açılan 387 nci fas
la fevkalâde tahsisat olarak konmuştur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MÜKERREM B. 
(İsparta) — Reis Bey,2 numaralı cetvelde 148 
inci fasla 20 bin lira var. Bunun üç bin lirası 
148 inci faslın birinci (inşaat) maddesine, 17 bin 
lirası da 148 inci faslm ikinci (tamirat) mad
desine konacaktır. 

REİS •— Maddeyi bu şekilde kabul edenler... 
Kabul etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında reyle
rinizi veriniz, efendim. Kutular gezdirilecektir. 

Rey vermeyen zevat varsa lütfen reylerini 
versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Beş dakika celse fasılası veriyorum. 

Kapanma saati: 16,5 

1] 62 numaralı matbua zaptın sonundadır. [2] 64 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Açılma saati : 16,45 

REİS — Kâzım Paşa 
KÂTİPLER : Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Rize) 

REtS — Celseyi açıyorum. 
İSMAİL HAKKI B. (Şarkî Karahisar) — 

Evrakı varidenin beş numarasmdaki İstanbul 
balıkhane müzayedelerinden dellâliye resmi alı
nıp alınmayacağı hakkındaki lâyihanın İktisat 
encümenine havalesini encümen namına rica edi
yorum. 

REİS — Peki efendim. 
Divanı Muhasebat dördüncü daire reisliği 

için yapılan intihapta Refik B. (83), Fevzi B. 
(106) rey almışlardır. Binaenaleyh Fevzi Bey 
(106) reyle reisliğe intihap edilmiştir (Allah 
muvaffak etsin sesleri). 

Memleketimizde bir trotil fabrikası yapıl
ması hakkındaki kanun (180) reyle kabul edil
miştir. . Ret reyi yoktur. 

İskân kerestelerindne kalmış olanların bedel
lerinin Dahiliye vekâleti bütçesine verilmesi hak
kındaki kanun (182) reyle kabul edilmiştir. 

Gümrük kanununun 36 ncı maddesinin tadili 
hakkındaki kanun (175) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya arasında 
münakit ticaret ve seyrisefaine mütedair itilâf 
hakkındaki kanun (178) reyle kabul edilmiştir. 

Türk - Rum ahali mübadele komisyonunun 
kaldırılması hakkındaki kanun (181) reyle ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti arasın
daki dostluk muahedesinin tasdiki hakkındaki 
kanun (172) reyle kabul edilmiştir. 

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile 
kaplıcalar tesisi hakkındaki kanun (181) reyle 
kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğü bütçesinde müna
kale yapılması hakkındaki kanun (172) reyle 
kabul edilmiştir. , 

1933 senesi vekâletler ve deniz bütçelerinde 
münakale yapılması hakkındaki kanun (186) 
reyle kabul edilmiştir. 

Ruzname maddelerinin müzakeresine devam 
ediyoruz: 

13 — Devlet veya imtiyazlı şirketler hatla
rında çalışacak zabitlere iamiye ve küçük zabit
lerle neferlere iaşe zammı verilmesi hakkında 
1/754 numaralı kanun lâyihası ve Mîllî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları fil 

[lj 51 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 
Kabul edenler... Etmeyenler.. .Kabul edilmiş
tir. 

14 — Hazineye ait bazı alacakların affi hak
kında 1/791 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası fil 

REİS — Mazbata hakkmda mütalea var mı? 
(Yok sesleri) Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

15 — Memurin kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanunun 3 üncü mad
desinin tefsirine dair 3/391 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Memurin kanunu muvakkat en
cümeni mazbatası [2l 

REİS — Mütalea var mı efendim? (Yok ses
leri) Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

16 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, 
Hariciye vekâleti memurin kanununun muvak
kat 1 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
2/85 numaralı kanun teklifi ve Hariciye encü
meni mazbatası [3] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

25 haziran 1927 tarihli ve 1154 numaralı « Ha
riciye vekâleti memurin kanunu» nun muvakkat 

üçüncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun 

MADDE 1 — 25 haziran 1927 tarihli Harici
ye vekâleti memurin kanununun muvakkat ü-
çüncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiş
tir: 

«Millî mücadele sırasında cephede veya cep
he gerisinde bir vatan hizmetinde bulunupta 
Hariciye vekâleti memurin kanununun neşri ta
rihinde Hariciye vekâletinde vazife ifa etmekte 
bulunanların müktesep hakları dahi, bunlardan 
millî mücadele esnasında Hariciye vekâletinde 
vazife ifa etmiş olanlara müktesep hak tanman 

fil 48 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[21 53 numaralı matbua zaptın sonuna bağ

lıdır. 
[31 Birinci müzakeresi 17 nci inikattadır. 
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birinci muvakkat madde hükümleri dairesinde 
mahfuz tutulur. 

REİS — İkinci müzakeredir. Tadilname yok
tur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede konan hüküm
den istifade eden Hariciye memurlarram sicil 
kayitleri tashih olunur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yerine 
getirmeğe Hariciye vekili memurdur. 

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

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

17 — Nahiye müdürlerinin tayini sureti hak-
kındaki kanunun 1 inci maddesinin değiştiril
mesine dair 1/814 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye encümeni mazbatası fil 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkındaki 
2270 sayılı kanunun birinci maddesini de

ğiştiren kanun 

MADDE 1 — Nahiye müdürlerinin tayini 
sureti hakkındaki 2270 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekle sokulmuştur: 

Nahiye müdürleri, mülkiye, hukuk mektebi 
veya lise veya yedi senelik idadi veya orta mek
tep mezunlarından ve sicilli itibarile vazifesin
de muvaffak olan polis komiserleri arasından 
tayin olunur. 

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

MADDE 2 
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Etmeyenler . . . 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Dahiliye 
vekili memurdur. 

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

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

6 — TAKRİRLER 

L — Afyon Karahisar mebusu Ali ve Tekir
dağ mebusu Cemil Beylerin, Meclisin 1 mart 1934 
tarihine kadar tatili faaliyet etmesine dair tak
rirleri. 

tır. 
Tatil hakkında bir takrir vardır, okunacak-

28 - XII -1933 
Yüksek Reisliğe 

Yeni bütçenin mart ayında Yüksek Meclise 

fil Birinci müzakeresi 17 inci inikat zaptın-
dadır. 

g-elerek tetkikine başlanacağı için müteakip 
içtimam martın birinci perşembe gününe bıra
kılmasını teklif eyleriz. 

Afyon mebusu Tekirdağ mebusu 
Ali Cemil 

REİS — Teklifi reyinize arzediyorum: 
Kabul edenler . . . Etmeyenler Kabul edilmiş

tir. 

Meclis martın birinci günü toplanacaktır, 
Allah selâmet versin. 

Kapanma saati: 17,5 

TASIIÎH 
53 numaralı matbuanın 2 nci sayıfasının 28 inci satırındaki 13 rakamı 3 olacaktır. 
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Memleketimizde Trotil fabrikası kurulması hakkındaki kanuna verîlcn 

reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir.) 

Adana 
Ali Münif B, 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Aza < 
Reye iştirak ed 

3 dedi 
enler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmey enler 
Münhaller . 

317 
: 180 
• 180 

0 
0 

133 
4 

/ Kabul edenler J 

Bolu 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refis: B, 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

, Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

Benizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Bzha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
4.1i Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
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Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ahmet Hamdi B. 
Kazın B. 
Mustafa B. 
Nairr; Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 

Adana 
Hilmi B. (Mezun) 

Afyon Kardhisar 
A l i B . 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Yaşar B. 

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

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Di-. Nazif i Şerif B. 
(Mezun) 
Rasıh B. 

İbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Osman B. 
Taiıir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Ivılıeoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Halit B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (I. Â. 

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

Balıkesir 
Mı Şuuri B. 
Hiçim Muhittin 
İbrahim Yörük B. 
zun) 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit 
(t A.) 
Übeydullah B. 

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

| Ordu 
\ Aamot İhsan B. 
I Hamdi B. 
• Ismad B. 
\ Rize 
\ Akif B. 
| Ali B. 
S Fuat B. 
I Hasan Cavit B. 
\ Samsun 
i Dr. Asım B. 
1 Etem B. 

Ruşeni B. 
j Zühtü B. 
] Sinop 
\ Hulusi B. 
1 İbrahim Alâettin B. 
i Sivas 
; İsmail Memet B. 
1 Rahmi B. 

Şemsettin B. 
: Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
i İsmail B. 

i 

Vasfi Raşit B. 
Tekirdağ 

Mahmut Rasim B. 
Tokat 

Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Halikı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rif at B. 

Edirne 
Şeref B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Şevket B. 

Ilakâri 
ibrahim B. 

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

Reye iştirak etmeyenler tirah etmeyenler 

Bolu 
Cevat Abbas B. ( Me-

) I zun ) 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

B. j Bursa 
(Me- Dr. Rasim Ferit B. 

j Emin Fikri B. 
\ Çanakkale 
\ Ahmet Cevat B. 
j Denizli 

B. \ Dr. Kâzım B. 
| Haydar Rüştü B. 

Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. (Mezun) 
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îzmir 

Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. (Mezun) 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Hüsey n Hüsnü B. 
ibrahim B. 

Kars 
Faik B. 

.Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Talisin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet B. 

Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. (Mezun) 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. ' 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani E 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) j 
Mitat B. 
Nuri B. 

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

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Daniş B. 
Hasan B. (R. V.) 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

İskan keresteleri bedelinin f)ahiliye vekaleti bütçesine veri lmesi l ıakkındaki 
kanıma veri leu reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza i dedi : 317 

Reye iştirak ec.nler : 182 
Kabul ed nler : 182 

Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmeyenler : 131 
Münlıaller : 4 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Haydar B. 
Numan B. 
Hasılı B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
îsmail Hakkı B. 
Memet Cavit, B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasi'i Memet B. 

Bayazıt 
ihsan B. 

Bolu 
lsini.il Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakterıyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalık B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Günıüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ahmet Hamdi B. 
Dr. ibrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 

Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimeoz B. 
Taşar B. 
Ziyai'tlhı Karamıırsal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Dr. Hilmi B. 
Manisa 

Dr. Sainı B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B, 
Haaııdi B. 
İsmail B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB. 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

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

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

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

Şehin Karahisar 
ismail B. 
VasfiRasit B, 
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Tekirdağ 
Cemil Bs 

Mahmut Raskı B. 
Tokat 

Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

t : 2 0 
Trabzon 

Halil Nihat B. 
Raif B. 

ürfa 
Ali Saip B. 

Behçet B. 

2 8 1 2 - 1 9 3 3 C : 2 
Refet B. 

Vatı 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 

Süleyman Sırrı B 
Zonguldak 

Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştfcak etmeyenler / 

Adana 
Hilmi B. (Mezun) 

Afyon Karahisar 
AİİB. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Yaşar B. 

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

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
(Mezun) 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
(Mezun) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. A.) 
Übeydullah B. 

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

Bolu 
Cevat Abbas B. ( Me
zun ) 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B, 

Dzyarbtkir 
Kâzım Pş. (Mezun) 

Edirne 
Şeref B. 

Erzincan 
Azız Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Azız B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

'Giresun 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmöt B. 

Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 

\ Halil B. (Mezun) 
Mahmut Celâl B. (V.) 

! Mahmut Esat B. 
| Osmanzade Hamdi B. 
İ Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 
I İsparta 

Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

Kars 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

i Kırşehir 
I Hazini B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet B. 
Sabahattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 

Recep B. (Mezun) 
Malatya 

İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B 
Memet Sabrı B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Esat B. 

Samsun 
Emin B. 
(Mezun) 
Memet Hacryunus B. 

Siirt 
Mahmut B. 
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Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Kardfıisar 
Sadri Maksudi B. 

İ : 20 
Tekirdağ 

Celâl Nuri B. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 

2S-1Ü-4Ö33 C : 2 
Trabzon 

Daniş B. 
Fatiıı B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

» © - « 

G ü m r ü k k a n u n u n u n 3G ııeı maddes in i tadil eden k a n u n a ver i len 
r e y l e r i n net ices i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 175 

Kabul edenler : 175 
Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmeyenler : 138 
Münhaller : 4 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
AliB. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
izzet B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayazıt 
İhsan B. 

Bolu 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 

Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karam emet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 

Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B, 
Zülfü B. 

Edime 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
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Eskişehir 

Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
îhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gibnüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B, 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Mükerrem B. 
Kars 

Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Dr. Hilmi B. 
Manisa 

Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Riza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakk: B. 

Niğde 
Ahmet Vefık B. 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 
Hamdi B. 
tsmail B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

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

Zühtü B. 
Siirt 

Halil Hulki B. 
Sinop 

Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Rcsai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 

Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler / 
Adana 

Hilmi B. (Mezun) 
Aksaray 

Ahmet Süreyya B. 
Yaşar B. 

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. 
(Mezun) 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (1. A.) 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
(Mezun) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. Â.) 
Übeydullah B. 

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

Bolu 
Cevat Abbas B. ( Me
zun ) 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
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Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. (Mezun) 

Edirne 
Faik B. 
JîasKn Hayrı B. 
Şeref B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asını B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

}Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 

Ahmet Hamdı B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. (Mezun) 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. [ 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta \ 
Hüseyin Hüsnü B. j 
İbrahim B. \ 

Kars \ 
Faik B. \ 
Muhittin Pş. \ 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Tahsin B. \ 
Velet B. '; 

Kayseri \ 
Coşkun Osman B. \ 
Reşit B. İ 

Kırklareli \ 
Şevket B. i 

Kırşehir 
Hazim B. 

i 
Kocaeli [ 

ibrahim Süreyya. B. j 
Kemalettin B. | 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım Hüsnü 1>. 

Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. (Mezun) 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Malımut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket .B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (1. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Esat B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyuhus B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Ceıâl Sahır B. 
Ragıp B. 
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( Kanun kabul edilmiştir 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 178 
Kabul edenler : 178 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 13 ı 
Münhal ler : 4 

/ Kabul edenler / 

Adana 
Ali Münif B. 
Ai'ivkoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisaı• 
Ali B. 
Dr. Ziya \ ı ı r i Pş. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Haydar B. 
Nııman B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B, 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bay azıt 
Ilışan B. 

Bolu 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Baktcriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karanıemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

j Diyarbekir 
i Zekâi B. 
S Zeki Mesut. B. 
\ Zülfü B. 
I Edime 
İ Hasan Hayri B. 
' Şakir B. 
1 Elâziz 
[ Ahmet Saffet B. 

Fazıl Ahmet B. 
| Fuat B. 
I Fuat Ziya B. 
! Hasan Tahsin B. 
' Erzincan 
i Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzrm B. 
Münir B. 

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

İçd 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B, 
Yaşar B. 
Ziynettin Karamnrsal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâ>mil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahm^ Hilmi F. 
Ahmet Tevfik B. 
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Sait Azmi B. 
Kırklareli 

Dr. Fuat B. 
Meırıet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Ra^ıp B. 

Konya 
Ahmet Hamdı B. 
Ali Fuat Pş. 
Kâznrı B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdübnuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Veıik B. 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 

Hamdi B. 
İsmail B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB . 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Eteni B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B, 

Ziyaettin B. 
Şebin Karahisar 

ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 

[Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakiki B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler } 

Adana 
Hilmi B. (Mezun) 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 

Aksaray 
Alı met Süreyya B. 
Yaşar B. 

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. 
(Mezun) 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B .(t. Â.) 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

Dr. Mazhar B. 
Balıkesir 

Ali Şutıri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
(Mezun) 
Kâzrm Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 
Übeydullah B. 

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

Bolu 
Cevat Abbas B. (Me
zun) 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 

\ Emin Fileri B. 
! Refet B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzını Pş. (Mezun) 

Edirne 
] Faik B. 
' Şeref B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 

Necip Asım B. 
Eskişehir 

Yusuf Ziya B. 
Gazi Antep 

Kılıç Ali B. 
'•Giresun 

Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Dr. ibrahim Tâli B. 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. (Mezun) 
Mahmut Celal B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Haindi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 
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tsparta 

ibrahim B. 
Kars 

FaikB. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırn B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Sırrı B. 

Tahsin B. 
Kütahya 

Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. (Mezun) 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşini B. 
Vasıf B. ' 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B, 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Gaîip B. 
Halit B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Esat B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. (Mezun) 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfdk B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

JJrfa 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragrp B. 

T ü r k - H u m ;ılıali m ü b a d e l e knmsıyonu ı ı ı ın k a l d ı r ı l m a s ı h a k k ı n d a k i 
m u k a v e l e n i n tadi l ine d a i r k a n u n a ver i len r e y l e r i n net icesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 181 

Kabul edenler : ISI 
Reddedenler : u 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 132 
Münhaller : 4 

/ Kabul edenler / 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Ali B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 
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Ankara 
E^ref B. 
Hasan Yakup B. 
MusUhiitiıı Abdullalı B. 
K i fat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Mcmet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İsmail Hakkı B. 
Mernet Oavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Yasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bolu 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Mustafa. Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

İ : 2 0 2 8 -

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Keanal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
İT asan Hayrı B. 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 
Kâzsm B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahtettin Cemil B. 
Ali Hana B. 
Hamdi Mustafa B. 

1 2 - 1 9 3 3 C : Ü 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimeoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Mulıiit its Pş 
Ömet Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat 1,. 
Mem< I Naiıit B. 

Kırşehir 
Lütfi Müfit B. 
Serdar* Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Raoıp B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 

Ömer Davut B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Turgut B. 

M araş 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezza'k B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Haindi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B 

Muş 
Haşatı Reşit B. 

Niğde 
Ahmet YVfik B. 
Faik B. 

Orda 
Aiımet. hısaıı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Oavit B. 

Samsun 
Dr. Asını B. 
Ftem B. 
Ruşeni B. ^ ""."" 
Züht a B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Mcmet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 
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Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Rcsai B. 
Sürevva Tovfi'k B. 

t : 2 0 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Behçet B , 

2 ^ - 1 2 - 1 0 3 3 

Refet B. 

C : 2 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 

Süleyman Sın" B. 
Zonguldak 

Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. (Mezun) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Yaşar B. 

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. 
(Mezun) 

Artvin 
Asım B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yörük B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
( İ . Â . ) •* : 

Übeydullah B. 
Bilecik 

Hayrettin B. 
İbrahim B» 
Salih B. 

Bolu 
O v a t Abbas B. (Me
zun) 
Dr. Emin Cemal B. 
FalihRsfikıB.. 
Hasan Cemil B. . 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çorum 
Beikir Karameımet B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. (Mezun) 
Zekâ i B.. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Erzincan 
Aziz Şamili B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Naf i Atuf B. 
Necip Asım B, 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 

Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. (Mezun) 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Sara eoğlu Şiikrü B. (Y. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Faik B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Konıalettdn B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâz mı Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
S i m B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

KüUüıya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. (Mazını) 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşini B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. 
Momet Sabrı B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. {Mezun) 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (t. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Kîlteoğlu Hakkı B. 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Şevket B. 

Bize 
Ali B. 
Esat B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyumıs B. 

Siirt 
Mahmut B. 
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Sinop 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Selin Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı 

Trabzon 
Danış B. 
Fatin B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

T ü r k i y e Cünıhı ı r iyel i le İ r a n Devleti a r a s ı n d a mü naki t dos t luk m u a h e d e s i n i n 
t a s d i k m a da i r k a n u n a ver i len r ey l e r i n net icesi 

Kanun kabul edilmiştir 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 172 
Kabul edenler : 172 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 141 
Münhal ler : 4 

Kabul edenler 

Adana 
Ali Münif B, 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
AliB. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Haydar B. 

Numan. B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayaztt 
ihsan B. 

Bolu 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 

Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat, B. 
Fuat Ziya P>. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
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Emin B. 
Gazi Antep 

Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

îzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

Adana 
Hilmi B. (Mezun) 
Ömer Resul B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Yaşar B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
ŞaMr B. 

I : 2 0 2 8 -

Isparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
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Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
Ismaii B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

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

Siirt 
Halil Hulki B. 

Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
(Mezun) 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. A.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

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

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

ürfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Salih B. (Mezun) 
Bolu 

Cevat Abbas B. ( Me
zun ) 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 

I Reye iştirak 

Yahya Galip B. 
Antalya 

Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
(Mezun) 

Artvin 
Asım B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

1 2 

ık t 

i. 
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Emin Fikri B. 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Çorum 

Bekir Kara.memet B. 
Denizli 

Kinin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. yMezun) 
Zekai B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antap 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Akcuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Haindi B. 
Dr. ibrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V. ) 
Halil Etem B. 

I : 2 0 2 8 - 1 S 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. (Mezun) 
Mahmut Celal B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Haindi B. 
Saraçoğlu »Şükrü B. (V.) 

İsparta 
ibrahim B. 

Kars 
Faik B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Me/.mı) 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

1 Sait Azmi B. 
Kırklareli 

Şevket B. 
Kırşehir 

Hâzini B. 
Kocaeli 

ibrahim Süreyya B. 
Komalettin B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B, 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
1 Muhlis B. (V.) 

:-1!>3İJ C : 1 

Recep B. (Mezun; 
Malatya 

İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Refik- Şevket B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

M. araş 
Abdiilkadir B. (Mezun) 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (i. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Küıeoğlu Hakkı B. 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rke 
Ali B. 

Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Meznın 
Memet Haeıyunus B 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B.. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Hasan B. 
Nebizade Haindi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
I Celâl Sahir B. 

Ragıp B. 
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Sırak \e so(juk mmi^ıt Milaı-ıııııı isllsmarllo kaplıcalar Uvsisi hakkındaki kanıma 

müzcyycJ kamın layihasına voriloıı roylorln fietlcosi 
[ Kanun kabul edilmiştir j 

Adana 
Ali Münif • B, 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmazızade izzet B. 
Ali B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakııp B. 
Rifat, B. 

Antalya 
Haydar B. 
Nnman B. 
Rasıh B. 

Artvin 
.4emct Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şalıin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Aza adedi 
Reye iştirak 

Kabul 
edenler 
edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

317 
181 
181 

0 
0 

132 
4 

/ Kabul edenler / 

Vasj'i Memet B. 
Bay a.zıt 

ihsan B. 
Bolu 

ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakfceriyolok Refik B , 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

Haydar Rüştü B. 
Diyarbekir 

Zeki Mesut 15. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

ffakâri 
ibrahim B. 

îçcl 
Emin B. 
Hakla B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Raim B 
Dr. İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimeoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karanınrsal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza Bf 

Halil B. 
Refik B. 

195 -
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Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Men» et Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtil Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ahmet Hamdı B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 

Mustafa Lûtfi B. 
Namı Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 

İbrahim B, 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. 

Mersin 
Harı idi B . 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

Ordu 
A antet İhsan B. 

Hamdı B. 
İsmail B.. 

Rize 
Akif B. 
Al iB . 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
E tem B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil HuBd B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
Isma.il Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim. B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin KaraMsar 
İsmail B. 
Vasfi Rasit B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzrm B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

Urfa 
Behçet B. 

Van 
Hakkı B. 

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

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

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Hilmi B. (Mezun) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 

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

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazif'i Şerif B. (Me
zun) 

Artvin 
Asım B . 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

Dr. Mazhar B. 
Balıkesir 

Ali S, miri B. (•• 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. (Me
zun) 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Pertev Etçi B. 

Bay azıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 
Übeydullah B. 

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

Bolu 
Gev at Abbas B. ( Me
zun ) 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

Hasan Cemil B. 
Burdur 

Halit B. 
Bursa 

Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çorum 
Bekir Karaınonıot B. 
İsmet B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. (Mezun) 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

Şeref B. 
Erzincan 

Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmıit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B, 
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İzmir 

Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. (Mezun) 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Faik B. \ 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 

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

Sırrı B. 
Konya 

Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. (Mezun) 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) • 
Kani B. < 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
TahirB. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B .(Mezun) 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
(V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoglu Hakkı B. 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Oavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus. B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daonis B. 
Fatin B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Ur fa 
AH Saip B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

Kvkaf u m u m m ü d ü r l ü y ü bü tçes inde m ü n a k a l e yap ı lmas ı h a k k ı n d a k i 
k a n u n a r e y v e r e n l e r 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 172 
Kabul edenler : 172 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 141 
Münhaller : 4 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
AliB. 

Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 

Nafiz B. 
Ankara 

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

Haydar B. 
Numan B. 
Hasılı B. 

Artvin 
Momet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayazıt 
İhsan B. 

Bolu 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet, B. 

Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

Dvyarbekir 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioglu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Haindi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 

Sadettin Rıza B. 
Salâh Cımeoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B, 

izmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
B:.ha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
M\ Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nah it B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B, 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzaîk B. 
Ali Rıza B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Halit B. 

Ordu 
A'iıruet İhsan B. 
Hamdi B. 
tsmaü B. 

Rize 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Kuşeni B. 
Znhtu B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Swas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 
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tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 

İ : 2 0 2 8 - 1 2 - 1 0 3 3 C : i 

I Van 
Raif B. Hakkı B. 

Urfa Yozgat 
Behçet B. | Ahmet Avni B. 
Refet B. I Ahmet Cevdet B. 

Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Hilmi B. (Mezun) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Yaşar B. 

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. 
(Mezun) 

Artvin 
Asım B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahinı Yörük B. (Mtv 
zurı) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Bayraiktaroğlu Halit B. 
(t. A.) 
Übeydullah B. 

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

Bolu 
Cevat Ab bas B. ( Me
zun ) 
Dr. Emin Cemal B. 

Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzını Pş. (Mezun) 
Zekâi B . ' 

Edirne 
Faik B. 

Erzincan 
Aziz Şamili B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 

İ Ahmet Hamdi B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

İzmir 
İ Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
1 Halil B. (Mezun) 
I Mahmut Celâl B. (V.) 
| Mahmut Esat B. 
; Osmanzade Hamdi B. 
I Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Faik B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

] Kırşehir 
Hazım B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet B. 

j Salâhattin B. 
Sırrı B. 

\ Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 

; Refik B. 
! Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 
Recep B. (Mezun) 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 
Hikmet B. (V.) 

Maraş 
Abdülkadir B*. (Mezun) 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (I A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
I))-. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Kılıeoğhı Hakkı B. 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cav i t B. 
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Samsun 

Emin B. (-Mezun) 
Eteni B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Maihmiat B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sim B. 
Fatin B. 

Ürfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Satar B. 
Ragıp B. 

1 9 3 3 senes i v e k a l e t l e r ve clevair bü t çe l e r i nde m ü n a k a l e yap ı lmas ı 
h a k k ı n d a k i k a n ı m a ver i l en r ey l e r in ne t ices i 

( Kanun kabul edilmiştir.) 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
AliB. 
Haydar B. 
Akosmanzade İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
EsatB. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 186 

Kabul edenler : 186 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 127 
Münhaller : 4 

/ Kabul edenler ] 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavı t B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
ihsan B. 

Bolu 
İsindi Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut P>. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
ŞaMr B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asını B, 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş, 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakla B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
illi Rana B, 
Dr. ibrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimeoz B. 

Adana 
Hilmi B. (Mezun) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Yaşar B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 

Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet. Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Sırrı B. 

Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

1 9 3 3 C : 1 
Ali Fuat Pş. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. *Asrm B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
(Mezun) 

Artvin 
Asım B. 

I Zühtü B. 
Siirt 

Halil Hulki B. 
Sinop 

Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

I Tekirdağ 
Cemil B, 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin 

B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 
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İbrahim Yürük B. I 
(Mezun) 
Kikim Pş (M. R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 
Übeydullah B. 

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

Bolu 
O vat Ab bas B. ( Me
zun ) 
Dr. Emin Cemal B. 
Pal ih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Bur m 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çorum 
Bekir Karanıeıııet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazlıar Müfit B, 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzını Pş. (Mezun) 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Naf i Atuf B. 

Necip Asım B. 
Eskişehir j 

Yusuf Ziya B. j 
Gazi Antep \ 

Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

'Giresun 
Şevket B. 

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

İzmir 
Dr. Tevt'ik Rüştü W. (V.ı 
Halil B. (Mezun) 
Mahmut Celal B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V/>] 

İsparta \ 
ibrahim B. i 

Kars ': 
Faik B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Talisin B. [ 
Velet B. \ 

Kayseri ı 
Coşkun Osman B. 

j Reşit B. 1 
Kırklareli [ 

Şevket B. ; 
Kırşehir i 

Hazini B. j 
Kocaeli | 

ibrahim Süreyya B, 
Kemal ettin B. -
Reşit Saffet B. | 
Salâhattin B. 

I : 2 0 2 8 U i - 1 9 3 3 G : 1 

Sırrı B. 
Konya 

Kâzım B. 
Kâzını Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. (Mezun) 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşini B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani I) 
Momet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Yakııp Kadri B. 
Hikmet B. (V.) 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Mıtat B. 
Nuri B. 

Mardin 
îrfan Ferit B. (1. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Ahniot Ihs°,n B. 
Şevket B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Meme/t Hacıyuııus B. 

Sürt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

'Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Kardhisar 
Sadri Maksadı B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B, 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. (R, V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Fatin B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

.>.— » © - « 
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Sıra NQ 63 
istanbul adliye binasının yanmasından dolayı ortadan kal

kan dosyaların yeniden tesisi hakkında 1/844 numaralı 
kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 27-^11-1933 

Kararlar Müdüıliığii 
Sayı 613701 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İstanbul Adliye binasının yanması dolayısile ortadan kalkan dosyaların yeniden tesisi hak
kında Adliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27-XII-933 te Büyük Millet 
Meclisine sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Eslbabı mucibe 

istanbul adliye binasından çakan yangın sebebi I e zıyaa uğrayan vesikalara ıbağlı ıha'kların 
diğer delillerle ispat edilebilmesine (mevcut kanunlarımızın ıhıülküımleri (kâfi ise de ıbu hususta 
diğer istisnaî 'bazı tedbirlere de ihtiyaç görülerek bağlı tkanun lâyihası vüeude getirilmiştir. Bu 
tedbirlerin Ibir kışımı dosyaların ve vasikaların mümkün olduğu ikadar yenilenmesine, diğerleri 
de yazdı olmayan delillerin suiistimali yüzünden çukalbilecek (mahzurları izaleye hizmet eder. 
Meselâ dosyaların yenilenmesi sırasında hukuk usulü muhakemeleri kanununun 236 ncı mad
desinin son fıkrası ihülkmünce (mahkeme (haricindeki ikrara şelhadet kalbilinden olan ifadeleri ve 
mezkûr kanunun 294 üncü maddesi mucibince ikame edilecek şahitleri kabul ve reddetmek hu
susunda mahkemelerin çok ıhassas bulunması lâzımıdır. 

Dosyalar ve hükümler yenilenirken iki taraf"* da (birleştikleri noktaların muteber tııtulıması 
ve ihtilaflı cihetlerin kanaat vermeğe ıkâfi delillerle tebarüz ettirilmesi icap eder. 

Bu yenileme anuaıııeleai, asliye mahkemeleri veya her mahkemenin kendi tahkikat hâkimi 
tarafından yapılırsa açılacak yeni davaların ıgörüknesi sekteye ve teaihhurlara uğrayabilir. 

Diğer taraftan hu ımuamele müstesna bir dikkat ve basireti ve devamlı (bir takibi istilzam 
ettiğinden sırf bu muamele ile meşgul olmak üzere hâkim sınıfından seçilecek üçer zatten mü
rekkep müstakil yenileme bürolarının teşkiline lüzum gösterilmektedir. 

Bu bürolar hâdiselerin göstereceği ihtiyaç derecesinde teaddüt etmek ve ayrı kâtip, mübaşir ve 
zabıta memurlarile ve kâfi vasıta ve salâhiyetlerle teçhiz olunmak lâzımgelir. 

Sulh mahkemeleri ve icra-ve iflâs tetkik mercileri kendilerine, ait dosyalan bürolar için vaze
dilen hükümler ve usuller dairesinde kendileri yenileyecektir. Şu farkla ki ilamsız takip edilen 
alacağın buna karşı ödeme ve imhale müteallik olarak tevessül edilen def ilerin istinat ettiği ve
sikalar yerine resmî veya tasdikli suretler gösterilmedikçe tarafların bu hususlara dair şahitleri 
tetkik mercii tarafından dinlenemeyeceğindcn bu takdirde mahkemeye müracaatle dava açmakta 
muhtariyetleri kaydile ilamsız icra muamelesine nihayet verilmesi zarurî görülmüştür. 

Bu lâyiha; İstanbul mahkeme reislerinden mürekkep bir komisyonla baro namına gönderilen 
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mütaleanameler mütehassıslardan mütevekkil bir heyet taraf nidan tetkik edildikten sonra ka
leme alınmış ve Viyana Adliye sarayının yangını münasebelile tanzim ve isdar edilmiş olan kanun 
ve talimat da bu arada gözden geçirilmiştir. 

Mezkûr Avusturya kanununda görülen faideli tedbirler hususî ihtiyaçlarımızla mukayese ve 
telif edilip müessif hâdiseden ileri gelen hukukî zararların amelî ve salim ve bu münasebetle muh
temel olan her türlü teşevvüşlere mâni şekillerde telâfisine en elverişli olan kaide ve hükümler ka
bul ve tesbit olunmuştur. 

Avusturyada vaki olan tatbikat memulun fevkinde semereler vermiş olduğuna göre bu lâyiha
mızın kanuniyet kosbetmesi halinde bütün alâkalıların haklarına en uygun hal suretlerini intaç 
edebileceğini ümit etmekteyiz. 

Bu maksat ve emelle tesbit edilen maddelerin her biri esbabı mueibesiz anlaşılacak bir vuzuhu 
haiz bulunmaktadır. 

îşin müstaceliyetine ve lâyihanın en yakın zamanda tetkikini temin etmek lüzumuna mebni her 
maddenin ayrıca esbabı mucibe ile tavzihi cihetine gidilemediğini hürmetle arzederim 

Adliye vekâleti vekili 
Zckâi 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 
Karar M° 11 

Esas X° 1İ844 
Yüksek Reisliğe 

İstanbul Adliye binasının yanmasından dolayı alınacak tedbir hakkında Hükümetçe hazırla
nıp Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmekle Adliye vekâleti 
vekili Zekâi Bey, vekâlet müsteşarı, ceza işleri müdürü ve lâyihayı hazırlayan ilmî komisyon
dan bir kısmı hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Bu yangın münasebetile dava ve icra dosyaları gaip olanların haklarını muhafaza için 
umumî kanunlarımızda ahkâm mevcut ise de bu dosyaların yeniden tesisi ve bu tesis için 
bazı kolaylıklar gösterilmesi ve tedbirler alınması yangın trsiratmın vüsat ve şümulü nokta
sından ve hâdisenin hususî icaplarından bulunduğu cihetle bu kolaylıkları ve tedbirleri ihtiva 
eden lâyiha esas itibarile kabul olunmuştur. 

Lâyihada yangında dosyalan zayi olan iş ve davalara yeniden başlanması esası mahfuz tu
tulmakla beraber bu dosyaların yenilenmesi usulü ihdas edilmiştir. 

Ancak bu yenileme işini her mahkemenin tevali eden meşguliyetleri ve asıl faaliyetleri 
meyanında vakit ve zamanile göremiyeceği derpiş edilerek ticaret ve asliye hukuk mahkeme
lerine ait yenileme işlerini görmek üzere hâkimler sınıfından seçilecek ve üçer azadan 
terekküp edecek yenileme büroları teşkil edilmiş ve bundan gayri icra dosyalarına ait işlerin 
tetkik mercileri tarafından görülmesi ve sulh mahkemelerinin de kendilerine ait olanları 
yapması kabul olunmuş ve ceza işlerinde de bu işlerin mahiyetine ve tâbi oldukları usullere 
göre hususî hükümler vazedilmiştir. 

Yenileme işlerini görecek mahkemeler hukuk ve icraya taallûk eden işlerde tarafeynden alan 
birinin beyanname ile vukubulacak müracaati üzerine harekete gelerek alâkadarları davet 
eylemesi ve alâkadarların ifade birliği veya vesikaların asıl veya suretlerinin ibrazı halinde 
dosyayı tanzim ederek ait olduğu mahkemeye vermesi ve ihtilâf halinde her nevi delil ve 
emarelere müsteniden dosyanın tanzimine çalışmaları gibi sureti hareketleri gösterir hükümler 
konulmuş ve salâhiyetleri dereceleri tayin edilmiştir. 



Bu makamlara bu işleri görebil meleri için tetkik eylemekte oldukları hususlardan1 dolayı 
hakikî ve hükmî şahıslardan her nevi ve&aik ve malûmatı talep eylemek, şahit dinlemek 
ve bazen alacaklılara yemin vermek gibi salâhiyetler tanınmış, istenilen vesaik ve malûmatı 
zamanında vermeyen veya hilafı hakikât beyanda bulunanlar için de cazalar konmuştur. 

Yenileme işlerinin yâptfması yangın sebebile vuku bulmuş zararların telâfisine matuf bir 
tedbir olduğu için bu işlere müteaİİik verilecek her nevi evrak pul resminden ve yapılacak 
muameleler her türlü harçlardan muaf tutulmuş ve diğer nevi masrafların ise muhakeme ma
sarifi meyanına ithal edilmek üzere evvel emirde yenilemeği talep edenlerden alınması kabul 
olunmuştur. 

Bu ahkâm tesbit edilirken bir taraftan zarardide olanlara kolaylık gösterildiği gibi alınacak 
bu tedbirlerden sui maksatla istifadeye kıyam edeceklere de meydan bırakılmaması için şahit
lerin mahkemeye fotoğraflı hüviyet cüzdanlarile gelmeleri ve bunların fotoğrafları alınarak 
dosyada muhafaza edilmesi gibi kayitler vazedilmiş ve hâkimlere vuku bulacak şehadetleri 
takdir hususunda geniş salâhiyetler tanınmıştır. 

Müzakerede arkadaşlardan bazıları, avukatlı davalarda , vekillerin yenileme talebine bu 
lâyiha ile salâhiyet verilmesi, lâyihaşjn kabul ettiği altı ay için azil ve istifanın kabul olun
maması, yedlerindeki dosyalan müvekkillerine vermemeleri ve yenileme işleri için ayrıca ücret 
isteyememeleri için yeni hükümler konması teklif edilmiş isede her hangi bir davada vekâlet 
deruhde etmiş olan bir avukatın mevcut vekâletine istinaden yenilemek talebinde bulunmak 
salâhiyetini esasen haiz olduğu cihetle lâyihada bunun için ayrıca bir sarahat bulunmasına 
lüzum ve azil hakkını takyit edici bir kaydin vazı da muvafık görülememiş olmakla beraber 
avukatların yangını vesile ittihaz ederek mukarrer ücretlerine ilâveten yeni bir ücret istemek 
gibi meslek haysiyeti ile kabili telif olmayan bir harekette bulunabilecekleri varit telâkki edil
memiş ve hakkın tecellisini teshil için hâkimlerin yardımcısı olan avukatların dosyalan 
muhafazaya itinaları ve Baronun müessir tedbir alması tabiî bulunmuş olduğundan kabul 
olunmamıştır. 

Gerek Hükümetin teklifi ve gerekse maddelerde encümence yapılan tadiller ve ilâveler 
açık ve vazıh yazılmış olduğu için her husu-s hakkında ayrıca izahat vermeği fazla gören en
cümenimiz kabul eylediği şekil dairesinde Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmek üzere lâyiha
nın Yüksek Riyasete takdimine ittifakla karar verilmiştir. 

Ad. En. Rs. Bu M. M. Edirne Edirne Kocaeli Balıkesir 
Çorum Trabzon 
Müniir Raif h. hayrı Ş^tf Ragıp Vasfi 

Kayseri Antalya AntaJya Tokat Erzincan Çanakkale 
Sait Azmi Numan haydar Nâzım Abdüllıak Osman Niyazi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul adliye binasının yanması üze
rine alınacak tedbirler hakkında kanun 

Umumî hüküm 
HADDE 1 — İstanbul adliye binasında çı

kan yangın dolayısile mahkeme ve adliye da
irelerinde ziyaa uğrayan dosyaların yenilenme
si aşağıdaki hükümler dairesinde yapılır. 

BİRİNCİ FASIL 

Hukuk ve ticaret dosyalan 

MADDE 2 — Bir tarafın veya dahil olanın 
veya ihbar üzerine üçüncü şahıs sıfatile dava
ya iltihak etmiş bulunanın talebile dosyaların 
yenileme muamelesi yapılır. 

MADDE 3 — Talep, asliye mahkemelerinde 
görülmekte olan işlerde, hâkim sınıfından ayrı
lacak üçer kişiden teşkil olunacak, lüzumu ka
dar yenileme bürolarına ve sulh mahkemelerin
de görülenler de ait olduğu sulh mahkemesine 
arzedilir. 

MADDE 4 — Talep imzalı bir beyanname 
ile yapılır. Beyanname: 

A - Tarafların ve mevcutsa davaya dahil 
olanlarla ihbar üzerine iltihak etmiş bulunan ü-
çüncü şahısların isim ve şöhretlerini ve ikamet 
mahallerini ve vekilleri varsa isim ve adresleri
ni, 

B - Davanın mevzuu ve müddeabihi, 
C - Davanın ikame tarihini, 
D - Dosya numarasını, 
E - İbraz edilmiş olan vesikaların adedini, 

mahiyetini ve muhtevasını, 
F - Tahkikat hâkimi huzurunda ve mahke

mede ikame edilmiş olan diğer delilleri, 
G - Tahkikat ve muhakeme safhalarını, yani 

yangın tarihine kadar ittihaz olunan kararları 
ve yapılan muameleleri, 

H - Hüküm verilmişse mahiyet ve esbabı mu-
cibesini, 

İhtiva eder. 
Beyannamenin verildiği ve imzanın veren 

kimseye ait olduğu büro azasından bir hâkim 
tarafından tasdik edilir. Beyannamede eksik 
kalmış noktalar varsa büronun münasip görece-

ADLİYE ENCÜMENİNİN T A DİT A 

İstanbul adliye binasının yanması üzerine al ina
nacak tedbir hakkında kanun 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — (Hükümetin birinci maddesi 
aynen) 

BİRİNCİ FASIL 

ilıiikıt'k ve ticaret dosyaları 

MADDE 2 — Taraflardan birinin veya dahil 
olanın veya ihbar üzerine üçüncü şahıs sıfatile 
davaya iltihak etmiş bulunanm talebile dosyala
rın yenileme muamelesi yapılır. 

MADDE 3 — Yenileme taleplerini tetkik için 
hâkim sınıfından ayrılacak ve üçer kişiden te
rekküp edecek lüzumu kadar bürolar teşkil 
olunur. 

Talep, asliye mahkemelerinde görülmekte o-
lan işlerde bu bürolara ve sulh mahkemelerinde 
görülenler de ait olduğu sulh mahkemelerine ar
zedilir. 

MADDE 4 — Talep, imzalı bir beyanname ile 
yapılır. 

Beyanname: 
A - Tarafların ve mevcutsa davaya dahil 

olanlarla ihbar üzerine iltihak etmiş bulunan 
üçüncü şahısların isim ve şöhretlerini ve ikamet 
mahallerini ve vekilleri varsa isim ve adresleri
ni, 

B - Davanın mevzuunu, 
C - Davanm ikame tarihini, 
D - Dosya numarasını, 
E - İbraz edilmiş olan vesikaların adedini, 

mahiyetini ve muhtevasını, 
F - Tahkikat hâkimi huzurunda ve mahke

mede ikame edilmiş olan diğer delilleri, 
G - Yangın tarihine kadar ittihaz olunan ka

rar lan ve yapılan muameleleri, 
H - Hüküm verilmişse tarihini, mahiyet ve 

esbabı mucibesini ihtiva eder. 
Beyannamedeki imzanın veren kimseye 

ait olduğu büro azasından bir hâkim tarafından 
tasdik edilir. Beyannamede lüzumlu noktalar
dan eksik kalmış olanlar varsa büronun münasip 
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ği bir müddet içinde ikmal ettirilmek üzere be- ; 
yanname kabul edilir. 

Beyanname verene bedava bir vesika verilir. 

MADDE 5 — Talep, bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren altı ay içinde yapılır. Bu 
müddet geçtikten sonra vaki olacak müracaat-
ler kabul olunmayıp umumî hükümlere tâbi 
olur. 

MADDE 6 — Beyannameyi verenin talebi 
üzerine alâkalılara davetiye gönderilir. Bu dave
tiyede davetin sebebi hulâsatan dercedüir ve 
yenileme muamelesi için tayin olunan gün ve sa
atte büroya gelmesi lüzumu ve aksi takdirde ye
nileme muamelesinin gıyabmda yapılacağı bil
dirilir. 

MADDE 7 — Yukanki madde mucibince ta
lep vukuunda zayi olan dosyanın yenilenmesi 
için büro icap eden tedbirleri alır. 

MADDE 8 — Dava henüz lâyiha teatisi saf
hasında ise yangın tarihine kadar verilmiş lâyi
ha ve vesika suretleri taraflardan istenilerek 
dosyaya konulur ve lâyiha teatisi ikmal ve tah
kikata devam olunmak zımnmda tahkikat hâki
mine havalesi için dosya ait olduğu mahkemeye 
tevdi olunur. 

MADDE 9 — Dava tahkikat veya muhake
me safhasına intikal etmiş ise taraflardan yan
gın tarihine kadar teati olunan lâyihaların ve 
ibraz olunan vesikaların suretleri talep edilir. 

Gerek ibraz olunan vesikalar ve gerek yan-
gm tarihine kadar cereyan eden muameleler ve 
ittihaz olunan kurarlar üzerinde tarafların ifa
deleri birleşirse keyfiyet zabıtla tesbit olunur 
ve taraflara imza ettirilerek mahkemesine ve
rilir. 

MADDE 10 — İbraz edilipte yangında za
yi olduğuna kanaat hâsıl edilmiş ve resmî ve j 
noterlikçe tasdikli olmayan vesikalara merbut 
akitler, şahitle isbat edilebileceği gibi borcun j 
hariçte ikrar edildiğine dair de şahit dinlenir, j 
Vesikanın tanzim ve imza edildiğine müteal
lik şahit ikame edilirse bunlar da dinlenir. 
İkame edilen şahitlerin kabul veya reddi husu
sunda mahkeme diğer her türlü karine ve ema- j 
relere istinat suretile geniş takdir hakkına ma
liktir. 

göreceli bir müddet içinde mümkün olanı ik
mal ettirilir. 

Beyanname verene bedava bir vesika verilir. 

MADDE 5 — Yenileme talebi, bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren altı ay içinde ya
pılır. Bu müddet geçtikten sonra vaki olacak 
müracaatler kabul olunmayıp umumî hükümle
re tâbi olur. 

6 — Beyannameyi verenin talebi üzerine 
alâkalılara davetiye gönderilir. Bu davetiyede 
davetin sebebi hulâsatan dercedüir ve yenile
me muamelesi için tayin olunan gün ve saatte 
gelmesi lüzumu ve aksi takdirde yenileme mu
amelelerinin gıyabında yapılacağı bildirilir. 

MADDE 7 — (Hükümetin yedinci maddesi 
aynen) 

MADDE 8 — (Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen) 

MADDE 9 — (Hükümetin dokuzuncu maddesi 
aynen) 

MADDE 10 — Yangından evvel ibraz edil
diğinde veya muhtevasında ihtilâf edilen ve
sikanın ibraz edilmiş olduğuna dair her türlü 
delil ve karine tetkik edilir ve ibraz edilmiş ol
duğuna kanaat hâsıl olursa muhtevası hakkında 
şahit dinlenir. 

Bir vesikanın ibraz edilmişken adliye bina
sının yangınında ziyaa uğramış olduğu hakkın
da bu kanuna göre verilmiş olan karara itiraz 
olunamaz. 
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MADDE 11 — Davaya dair hüküm verilmiş I 

olduğu hususunda tarafların ifadeleri birleşir-
se büro hükmün mahiyeti, delilleri, mahkeme 
safhaları, hükmün tarihi hakkında malûmat 
ve vesikaları ve ilâmın tebliğ edilip edilme
diği hakkında tarafların beyanlarını toplaya
rak dosyayı mahkemeye verir. 

îki tarafın birleşmesi kâfi olan hâdiseler
de mahkeme buna müstenit hükmünü yenile
me suretile yeniden ilâma bağlar. Bu ilâmda 
iddia ve müdafaa sebeplerile hükmün istinat 
ettiği delil ve sebepler tekrar edilmek suretile 
yazılır. 

Alâkalılar hükmün müddeti içinde temyiz 
edilmeksizin katileştiğini birlikte ifade ve ka
bul ettikleri takdirde tanzim edilecek ilâmın 
altına hükmün katileştiği şerh ve tasdik olunur. 

İlâmın tebliğ edildiğini inkâr eden tarafa 
diğerinin talebile büroca yemin verdirilir. 

MADDE 12 — Şahitler her halde davetiye 
ile çağırılır. Davetnamede şahitlerin, daveti
yeyi ve hüviyetini müsbit vesikaları hâmil ola
rak mahkemeye gelmeleri tasrih olunur. Ye
nileme bürosu veya mahkeme şahitlerin hüvi
yetini, fotoğraflı hüviyet cüzdanına göre tayin 
eder ve bu varakanın fotoğraflı suretini alıp 
dosyaya koyar ve lüzum görürse şahit hak
kında zabıtaca tahkikat yaptırır. 

MADDE 13 — 4 - XII -1933 ten önce veril
miş ve redde uğramamış olan bir keşif raporu
nun mevsuk bir sureti bulunur, veya münderi-
oatında iki tarafın ifadeleri birlişirse muteber
dir. Aksi takdirde mümkün oldukça yeniden ke
şif yapılır. Buna imkân görülemezse ehli vukuf 
yeminle dinlenir. Delillerin tesbitine, imza hak
kında yapılan tahkikata ve muhasebe rüyetine 
müteallik olan raporlar hakkında da ayni hü
küm tatbik olunur. 

MADDE 14 — Yukanki maddede zikri geçen 
tarihten önce karar verilmiş olan ihtiyatî ted
birler ve hacizler bu kanunun meriyeti tarihin
den itibaren bir ay müddetle olduğu gibi kalır. 
Bu tedbir ve hacizlerin uzatılması veya bu müd
detten evvel kaldırılması mahkeme kararına 
bağlıdır. 

MADDE 15 — Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihe kadar asliye mahkemelerince başlanılmış | 

MADDE 11 — Davaya dair hüküm verilmiş 
olduğu hususunda tarafların ifadeleri birleşir-
se büro hükmün mahiyeti, delilleri, mahke
me safhaları, hükmün tarihi hakkında malû
mat ve vesikaları ve ilâmın tebliğ edilip edil
mediği hakkında tarafların beyanlarını topla
yarak dosyayı mahkemeye verir. 

İki tarafın birleşmesi kâfi olan hâdiselerde 
mahkeme buna müstenit hükmünü yenileme su
retile yeniden ilâma bağlar. Bu ilâmda iddia 
ve müdafaa sebeplerile hükmün istinat etti
ği delil ve sebepler tekrar edilmek suretile ya
zılır. 

Alâkalılar hükmün müddeti içinde temyiz 
edilmeksizin katileştiğini birlikte ifade ve ka
bul ettikleri takdirde tanzim edilecek ilâmın 
altına hükmün katileştiği şerh ve tasdik olu
nur. 

İlâmın tebliğ edildiğini inkâr eden tarafa 
diğerinin talebile büroca yemin verilir. 

MADDE 12 — Şahitler her halde davetiye 
ile çağırılır. Davetnamede şahitlerin davetiye
yi ve fotoğraflı hüviyet cüzdanını hâmil ola
rak gelmeleri lüzumu yazılır. Yenileme büro
su veya mahkeme şahitlerin hüviyetini fotoğ
raflı hüviyet cüzdanlarına göre tayin eder ve 
bu varakanın fotoğraflı sureti alınıp dosyaya 
konur ve lüzum görülürse şahit hakkında zabı
taca tahkikat yaptırılır. 

MADDE 13 — Hükümetin 13 üncü maddesi 
aynen. 

MADDE 14 — 4 - XII - 933 ten önce karâr 
verilmiş olan haczin gayri ihtiyatî tedbirler ve 
bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren bir 
ay müddetle olduğu gibi kalır. Bu tedbirin 
uzatılması veya bu müddetten evvel kaldırıl
ması mahkeme kararına bağlıdır. 

MADDE 15 — Bu kanunun meriyete girdi
ği tarihe kadar asliye mahkemelerince başla-



- 7 -
olan yenileme muamelelerine o mahkemelerce 
devam olunur. 

tKÎNCt FASIL 

İcra ve iflâs dosyalan 

Birinci kısım 

İcra dosyaları 

MADDE 16 — îcra dosyalarından yangın 
sebebile zayi olanların yenileme muamelesi yal

nız yazılı deliller ve vesikalar üzerine icra ve 
iflâs tetkik mercii vazifesini gören icra hâ
kimleri tarafından yapılır. Ancak bu muame
le şahit dinlenmesine muhtaç ise icra muame
lesine nihayet verilip taraflar ait olduğu mah
kemeye müracaatta muhtar bırakılır. 

MADDE 17 — İnfazı katileşmesine müte
vakkıf olmayan bir ilâm hükmünün müddeti 
içinde temyiz edildiği; ancak dosyası yangın 
sebebile zayi olduğundan dolayı Temyiz mah
kemesine gönderilemediği ve henüz yenileme 
muamelesi yapılıp intaç edilmediği takdirde 
alâkalının talebile ait olduğu mahkemeden 
keyfiyeti mübeyyin bedava bir vesika verilir. 
Bu vesikanın ibrazı halinde icra memuru ilâ
mın icrasını neticeye kadar geri bırakır. 

Nafaka ilâmları bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 18 — Bir mal veya alacak üzerine 
ihtiyatî haciz konulmuş olduğu vesika ile sa
bit olupta borçlu talep ederse haciz koyana bu 
hususta mahkemeye müracaatle davasını aç
mak ve haczin devamı] hakkında bir karar 
istihsal etmek üzere icra memuru tarafından 
bir ay mühlet verilir. 

Mahkemeden bu bapta bir karar verilmeden 
bu müddet geçtiği ve tetkik mercii tarafın
dan temdidi hakkmda bir karar verilmediği 
takdirde haciz kendiliğinden kalkar. 

MADDE 19 — tcraî haciz mahkeme ilâmına 
veya bu mahiyetteki vesikaya veya itiraz müd
detinin geçmesile katileşen - takibe müsteni
den konulmuş ise - refine dair borçlu tarafın
dan bir mahkeme karan getirilmedikçe bu haciz 
devam eder. 

nılmış olan yenileme muamelelerine o mahke
melerce bu kanundaki usullere göre devam 
olunur. 

İKİNCİ FASIL 

îcra ve iflâs dosyalan 

Birinci kısım 

îcra dosyalan 

MADDE 16 — İcra dosyalarından yangın se
bebile zayi olanların yenileme muamelesi yal
nız yazılı deliller ve vesikalar üzerine icra ve 
iflâs tetkik mercii vazifesini gören icra hâkim
leri tarafından yapılır. Bu muamele şahit din
lenmesine muhtaç ise icra muamelesine nihayet 
verilip taraflar ait olduğu mahkemeye müraca
atta muhtar bırakılır. 

MADDE 17 
aynen 

Hükümetin 17 inci maddesi 

MADDE 18 — Hükümetin 18 inci maddesi 
aynen 

MADDE 19 — Hükümetin 19 uncu maddesi 
aynen 
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MADDE 20 — Haciz dereceleri bir vesika I 

ile tesbit edilmezse haciz koyanlar ayni dere
cede sayılırlar. 

MADDE 21 — icra dairesinde tutulan mu
hasebe ve vezne defterleri yenilenme muame
lesi için resmî vesika ve muteber esaslardan
dır. | 

MADDE 22 — Eski dosyaların yenilenmesi 
için müracaat şekli ve müddeti dördüncü ve be
şinci maddeler hükümlerine tâbidir. Şu kadar 
M 300 liradan aşağı alacaklar için şifahî ,müra- | 
oaat ta kabul olunur. Bu takdirde beyanname 
icra ve iflâs tetkik mercii huzurunda tanzim | 
olunur ve alâkadara imza ettirilerek imzası tas- I 
dik olunur. 

Müracaat vukuuna dair bedava bir vesika 
verilir. 

MADDE 23 — Elinde haczedilmiş mal veya 
zimmetinde haczedilmiş alacak bulunan hükmî 
ve hakikî şahıslar ayrıca (34) üncü madde mu
cibince istenilmemiş ise bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren iki ay içinde keyfiyeti ait 
olduğu icra dairesine yazı ile veya şifahen bil
dirmeğe mecburdurlar. 

Bildirdiklerine dair kendilerine bedava vesi
ka verilir. 

Kanunun bu hükmüne riayet etmeyenler hak
kında (34) üncü madde hükmü tatbik olunur. 

İkinci kısım I 

İflâs dosyalan 

MADDE 24 — Daha evvel başlanılmamış ise 
bu kanunun meriyetini müteakip iflâs idareleri | 
tarafından katileşmiş iflâs hükümlerine ait mu
amele dosyalannm yenilenme işine başlanır. 

MADDE 25 — Yenileme muamelesinde iflâs 
idaresi; tapu dairesi, bankalar, ticaret odası gibi 
alâkalı müesseselerle gazete ilanlanndan ve sair 
membalardan istifade eder ve bu husus için lü
zumlu gördüğü bütün tedbirleri alır. 

MADDE 26 — Henüz katileşmemiş olan iflâs 
hükümlerini mutazammm ilâmların yenilenmesi 
11 inci madde hükmüne tâbidir. 

MADDE 27 — Tasdiki katileşmiş konkorda
tolara müteallik muamelelerin dosyası konkor
dato komiseri veya iflâs idaresi tarafından, he-

MADDE 20 — Hükümetin 20 inci maddesi 
aynen 

MADDE 21 — Hükümetin 21 inci maddesi 
aynen 

MADDE 22 — Eski dosyaların yenilenmesi 
için müracaat şekli ve müddeti dördüncü ve be
şinci maddeler hükümlerine tâbidir. Şu kadar ki 
(300) lira ve daha aşağı alacaklar için şifahî 
müracaat ta kabul olunur. Bu takdirde beyanna
me icra ve iflâs tetkik mercii huzurunda tanzim 
olunur ve alâkadara imza ettirilerek imzası tas
dik olunur. 

Müracaat vukuuna dair bedava bir vesika ve
rilir. 

MADDE 23 — Hükümetin 23 üncü maddesi 
aynen 

İkinci kısım 

İflâs dosyaları 

MADDE 24 — Hükümetin 24 üncü maddesi 
aynen 

MADDE 25 — Yenileme muamelesinde iflâs 
idaresi; tapu daireleri, bankalar, ticaret odaları 
gibi alâkalı müesseselerle gazete ilânlarından 
ve sair membalardan istifade eder ve bu husus 
için lüzumlu gördüğü bütün tedbirleri alır. 

MADDE 26 — Henüz katileşmemiş olan if
lâs hükümlerini mutazammm ilâmların yenilen
mesi 11 inci madde hükmüne tâbidir. 

MADDE 27 — Hükümetin 27 inci maddesi 
aynen 



nüz katilesmemis olan konkordatolara müteallik 
hüküm, karar ve muameleler hangi safhada kal
mışsa o safhayı tetkike salahiyetli makam tara
fından yenilenil'. 

MADDE 28 — Evvelce yapılmış olan alacak
lılar toplanmasına ait zabıt ve vesikalar yenile-
nemediği takdirde alacaklılar yeniden toplan
mağa davet olunur. 

MADDE 29 — Konkordatonun tasdikma mü
teallik muhakemenin icrası için tayin olunan gü
ne kadar konkordatoya iltihak caizdir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

İlk iki fasıl arasında müşterek hükümler 

MADDE 30 — Dosyaların yenilenmesi için 
müracaat olunacak vasıtalar şunlardır: 

Taraflarca ibraz edilen veya onlar tarafın
dan veya diğer mercilerden alman varakalar ve 
senetler (asıl veya suretler) ve delillerin neticesi 
hakkındaki kayitler, hâkimin, kâtibin notlan, si-
ciilerdeki kayitler, keza hâkimin veya memur 
veya kâtibin hatırası tahkikat veya muameleler
de hazır bulunmuş kimselerin ifadeleri, taraflar 
vekillerinin notlan, 

MADDE 31 — Bir hüküm veya karar yeni
lendikten sonra evvelkisi meydana çıksa bile hü
kümsüz sayılır. 

Dördüncü kısım 

Müşterek hükümler 

MADDE 32 — Yenileme muamelesi sırasında 

9 

MADDE 9,3 — Hükümetin'23 inci maddo-j 
aynen 

! MADDE 29 — Hükümetin 29 uncu maddesi 
! 
: aynen 

j MADDE 30— 4 - XII -1933 tarihinden evvel 
i ibraz edilmiş olan, İstanbul adliye binasında cı-
| kan yangında zayi olduğu bu kanuna ^,ore tesbit 
! edilmiş olan ve resmî yahut tasdikli bulunrna-
: yan vesikaların taallûk ettiği davalarda gerek 
I vesikanın yazısı, tarih ve imzası ve gerek vesika-
| nra bağlı bulunduğu akit ve muamele ve böyle 
j bir akte müteallik mahkeme haricinde bir ik

rarın mesbukiyeti halinde mahkemeye şahit din-
letilebilir. 

Mahkeme bu gibi şahitlerin kabul veya reddi 
hususunda kendisine arzedilen diğer delil ve 
emarelere istinat suretile geniş takdir hakkına 
maliktir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

( i i ' ret ı fasıl la iv" ai l ı ı ı ü ş k r r k l ı i ı k ü ı n l ' i ' 

MADDE 31 — Dosyaların yenilenmesi için 
i müracaat olunacak vasıtalar şunlardır: Taraf-
ı larca ibraz edilen veya bunlardan ve diğer şahıs-
| lardan ve mercilerden alman varakalar ve se

netler (asıl veya suretler) ve delillerin tesbiti 
hakkındaki kayitler, hâkimin, kâtibin notları, si-
cillerdeki kayitler, keza hâkimin veya memur 
veya kâtibin hatırası tahkikat veya muameleler
de hazır bulunmuş kimselerin ifadeleri, taraflar 
vekillerinin notları ve dosyaların yemlenmesine 
yarayacak sair malûmat. 

MADDE 32 - - Hükümetin 31 inci maddesi 
aynen. 

MADDE 33 — Yenileme muamelesi sırasın-
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kanunlarm ve hâkimlerle salahiyetli memurların 
tayin ettikleri müddetlerin 4 - XII -1933 tari
hinden önce katedilmiş olduğuna müteallik iddi
alar iki tarafın tesaduku veya vesika ile sabit 
olmazsa müddetin kanun hükümlerine uygun su
rette muhafaza edilmiş olduğuna dair teklif edi
lecek yemini eda eden tarafın iddiası kabul olu
nur. 

MADDE 33 — Son günü 4 - XII - 1933 tari
hine tesadüf eden yukarıki maddede yazılı müd
detler bu kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren bir ay uzatılmıştır. 

MADDE 34 — Bir işe ait vesika kimin elinde 
ise büronun, sulh mahkemesinin veya icra ve if
lâs tetkik merciinin emri ile bu vesikayı vermeğe 
mecburdur. Büro, sulh mahkemesi veya icra ve 
iflâs tetkik mercii tetkik ettiği maddeye müteal
lik olarak lüzum gördüğü hakikî ve hükmî her 
şahsa sual sorabilir. Bu suallere doğru olarak 
ve tayin edilen müddette cevap vermek mecburi
dir. 

Yukarıda zikredilen makamlardan verilen em
ri, mazereti olmaksızın, yerine getirmeyen şahıs 
hakkında büroca beş liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezası hükmolunur ve tebliğ edilir. 
Tebliğinden itibaren bir hafta içinde itiraz vu
ku bulursa ağır ceza mahkemesince katı olarak 
karara bağlanır. 

Yeniden tayin edilen müddet içinde yine is
tenilen vesika veya cevabı vermekten imtina 
edenlerle hakikate muhalif beyanda bulunanlar 
hakkında zikredilen makamlardan verilecek mü
zekkereler üzerine ceza mahkemelerince duruş
ma yapılarak elli liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası veya bir haftadan üç aya kadar 
hapis cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçlar bir avukat tarafın
dan yapılmış ise doğrudan doğruya veya yuka
rıda zikri geçen makamlardan verilecek müzek
kere üzerine hakkında baro tarafından ayrıca 
inzibatî ceza dahi tayin olunur. 

Baro inzibatî ceza tayini hususunda mahkeme 
hükmü ile mukayyet değildir. 

da kanunların ve hâkimlerle salahiyetli me
murların tayin ettikleri müddetlerin 4-XII-933 
tarihinden önce katedilmiş olduğuna müteallik 
iddialar iki tarafın ifade birliği veya vesika 
ile sabit olmaz ve diğer nevi delil ve emareler 
kâfi kanaat vermezse müddetin kanun hüküm
lerine uygun surette muhafaza edilmiş oldu
ğuna dair hâkim tarafından resen yemin etti
rilebilir. 

MADDE 34 — Hükümetin 33 üncü maddesi 
aynen. 

MADDE 35 — Bir işe ait vesika kimin elin
de ise büronun, sulh mahkemesinin veya icra 
ve iflâs tetkik merciinin emri ile bu vesikayı 
vermeğe mecburdur. Bu makamlarca vesika 
a:.ı!laumu alıkonulmasına lüzum görülmezse su
retleri alınarak aslı iade edilir. Asılları alıkonan 
vesikaların suretleri bedava tasdik olunur Büro, 
sulh mahkemesi veya icra ve iflâs tetkik mer
cii tetkik ettiği maddeye müteallik olarak lü
zum gördüğü hakikî ve hükmî her şahsa sual 
sorabilir. Bu suallere doğru olarak ve tayin 
edilen müddette cevap vermek mecburidir. 

Yukarıda zikredilen makamlardan verilen 
emri, mazereti olmaksızın, yerine getirmeyen 
şahıs hakkında yukarıda beyan olunan makam
lar tarafından on liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası hükmolunup tefhim veya teb
liğ olunur. Tefhim veya tebliğden itibaren bir 
hafta içinde itiraz vukubulursa Ağır caze mah 
kemesince katî olarak karara bağlanır . 

Yeniden tayin edilen müddet içinde yine is 
tenilen vesika veya cevabı vermekten imtina 
edenlerle hakikate muhalif beyanda bulunan
lar hakkında zikredilen makamlardan verilecek 
müzekkereler üzerine sulh ceza mahkemelerince 
duruşma yapılarak elli liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası veya bir haftadan üç 
aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçlar bir avukat tara
fından yapılmış ise doğrudan doğruya veya 
yukarıda zikri geçen makamlardan verilecek 
müzekkere üzerine hakkında baro tarafından 
ayrıca inzibatî ceza dahi tayin olunur. 

Baro inzibatî ceza tayini hususunda mahke
mece verilecek beraet karan ile mukayyet de
ğildir. 



DÖRDÜNCÜ FASIL 

Ceza dosyası 

MADDE 35 — Mevkuf olan ve olmayan suç
lulara ait olup ilk tahkikat safhasına girmemiş ve 
ya ilk tahkikata tâbi tutulmasına kanunen lüzum 
bulunmamış olan işlere müteallik hazırlık tah
kikatı umumî hükümler dairesinde yenilenir. 

Şikâyete bağlı işlerde davacıların verecekle
ri şikâyetname üzerine yeniden amme davası açı
lır. Yenileme işinde zabıta kayit ve dosyaların
dan ve suçtan zarar görenlerin şikâyet ve be
yanlarından istifade olunur. 

MADDE 36 — îlk tahkikat safhasındaki da
valardan mevcut evraka göre tahkikatın deva
mına imkân olmayan işler hakkında 35 inci mad
de dairesinde hazırlık tahkikatı tekrar yapılır. 

MADDE 37 — Son tahkikat veya amme 
davası açılarak mahkemeye intikal etmiş olan 
işlere müteallik dosyaların noksanı mahkemece 
ikmal edilir. 

Dosya yok ise veya mevcudu duruşma yapıl
masına imkân vermeyecek derecede ise yukarıki 
maddelere göre hazırlık tahkikatı ve ilk tahki
kat yeniden yapılır. 

MADDE 38 — Mahkemece hüküm verilmiş 
olanlardan: 

A - Hüküm gıyaplarında verilip ilâmı tebliğ 
edilmemiş olanlar hakkında, 

B - Bu suretle hüküm verilipte ilâmı tebliğ 
edilmiş ise eski hale getirme talebi vukuunda 
dosya mevcuduna göre, 

C - Hüküm vicahlannda verilip te katileş-
miş bulunduğu halde ilâmı müddeiumumiliğe 
evrilmemiş olanlar hakkında üçüncü madde hük
mü tatbik olunur. 

MADDE 39 — Haklarında hüküm hulâsası 
verilmiş olan suçlulara ait hüküm, katileşince 
bu hulâsalar ilâm mahiyetinde telâkki edilerek 
infaz olunur. 

Kanun yoluna gidildiği halde madde hükmü 
dairesinde muamele yapılır. 

Bu takdirde hükmolunan ceza miktarı bir 
seneden aşağı hapsi istilzam ediyorsa mahkeme 
tahliye karan verebilir. 
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| DÖRDÜNCÜ FASIL 

Ceza dosyaları 

I MADDE 36 — Hükümetin 35 inci maddesi 
aynen 

MADDE 37 — Hükümetin 36 inci maddesi 
aynen 

MADDE 38 — Hükümetin 37 inci maddesi 
aynen 

MADDE 39 — Mahkemece hüküm verilmiş 
olanlardan : 

A - Hüküm gıyaplarında verilip ilâmı tebliğ 
edilmemiş olanlar hakkında, 

B - Bu suretle hüküm verilipte ilâmı tebliğ 
edilmiş ise eski hale getirme talebi vukuunda 
dosya mevcuduna göre, 

C - Hüküm vicahlannda verilip te katileş-
miş bulunduğu halde ilâmı nıüddei umumiliğe 
verilmemiş olanlar hakkında 37 inci madde hük
mü tatbik olunur. 

MADDE 40 — Hakkında hüküm hulâsası 
verilmiş olan suçlara ait hüküm, katileşince bu 
hulâsalar ilâm mahiyetinde telâkki edilerek in
faz olunur. 

Kanun yoluna gidildiği maznun tarafından 
beyan edilirse bu gibiler hakkında 37 inci mad
de hükmü dairesinde muamele yapılır. 

Bu takdirde hükmolunan ceza miktan bir 
seneden aşağı hapsi istilzam ediyorsa mahkeme 
tahliye kararı verebilir. 
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MADDE 40 — Yenileme sırasında o işe dair 

eski dosya ele geçerse yenileme muamelesi du
rur. Yenileme işi hükümle neticelendikten sonra 
hükmü havi eski dosyalar bulunursa mahkûmun 
lehindeki hüküm infaz olunur. 

MADDE 41 — Yenileme muameleleri için 
istenilen vesikaları vermekten ve bildiklerini 
söylemekten çekinenler hakkında 34 üncü mad
dedeki ceza hükümleri, üçüncü maddedeki hal
de mahkemece ve hazırlık ve ilk tahkikata ait 
işlerde müddeiumumilerin talebi üzerine sulh 
mahkemelerince tatbik olunur. 

MADDE 42 — Takip müruru zamanile umu
mî ve hususî kanunlarda şikâyet ve şahsî dava 
için muayyen olan müruru zaman müddetleri 
ve diğer kanunî müddet ve mehiller 4 kânu
nuevvel 1933 tarihinden itibaren bu kanunun 
meriyeti üzerinden bir ay sonrasına kadar olan 
müddet içinde işlemez. 

BEŞİNCİ FASIL 

Umumu hükümler 

MADDE 43 — Adliye vekâleti bu kanunun 
tatbiki için lüzum görüldüğü takdirde talimat 
yapar. 

MADDE 44 — Bu kanunda tarif edilen ye
nileme muamelesi 3/4 - XII - 933 te yanmış olan 
İstanbul adliye binası içinde mevcut iken za
yi olmuş veya okunamayacak dereceye gelmiş 
olan bütün evraka şamildir. 

MADDE 45 — Bu kanunun meriyeti neşri i 
tarihinden on beş gün sonra başlar. j 

MADDE 46 — Bu kanunun hükümlerini ic-
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. ! 

27 - XII -1933 j 
I iş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. j 
İsmet Zehâi Zekâi \ 
Ha. V. Mal. V. Mİ V. Na. V. I 

])>: T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet Fua1 \ 
tk. V. S. !. M. V. V. <i. t. V. 'Av. V. | 

.1/. Celâl Muhlis ÂH Kuma Muhlis 

MADDE 41 — Yenileme sırasında o işe dair 
eski dosya ele geçerse yenileme muamelesi du
rur. Yenileme işi hükümle neticelendikten son
ra hükmü havi eski dosya bulunursa mahkûmun 
lehindeki hüküm infaz olunur. 

MADDE 42 — Yenileme muameleleri için is
tenilen vesikaları vermekten ve bildiklerini söy
lemekten çekinenler hakkında 34 üncü madde
deki ceza hükümleri 37 nci maddedeki halde 
mahkemece ve hazırlık ve ilk tahkikata ait iş
lerde müddeiumumilerin talebi üzerine sulh ceza 
mahkemelerince tatbik olunur. 

MADDE 43 — Takip müruru zamanile umu
mî ve hususî kanunlarda şikâyet ve şahsî dava 
için muayyen olan müruru zaman müddetleri ve 
diğer kanunî müddet ve mehiller 4 - XII - 1933 
tarihinden itibaren bu kanunun meriyeti günün
den bir ay sonrasına kadar olan müddet içinde 
işlemez. 

BEŞİNCİ FASIL 

l'mımn müşterek hükümler 

MADDE 44 — Hükümetin 44 üncü maddesi 
aynen 

MADDE 45 — Yenileme işine müteallik bil
cümle evrak, kayitler ve bunların suretleri pul 
resminden ve bu husustaki muameleler diğer 
harçlardan m/uaftır. 

Noter aidatı bu hükümden müstesnadır. 
Tebliğ ücreti ve yenilemenin istilzam ettiği 

diğer masraflar muhakeme masraflarına dahil 
edilmek üzere yenileme isteyenden alınır. 

MADDE 46 — Hükümetin 45 inci maddesi 
aynen 

MADDE 47 — Bu kanun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yerine getirir. 



Sıra No 52 
Anadoluda bir tirotil fabrikası yapılması hakkında 1/818 
numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü

menleri mazbataları 

T C. 
Başvekâlet 1 o-X/I-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6J3535 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Anadoluda bir Tirotil fabrikası yapılması hakkında Millî Müdafaa vekâletince hazırlanarak 
İcra Vekilleri Heyetinin 4-XII-933 toplanışında Büyük Millet Meclisine arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzolunmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Memleket dahilinde noksan olan bir tirotil fabrikası vücude getirmek peyderpey tahakkuk 
ettirilmesine çalışılan program iktizasındandır. 

Askerî fabrikaların ordu ihtiyacına her sene hariçten mubayaaya mecbur olduğu trotillerin 
memleket dahilinde temini ehem ve elzemdir . Bu maksatla bir fabrika tesisine ve trotil ima
lâtı için adam yetiştirmeğe ihtiyaç vardır. 

Bu işi deruhte edecek firma ilk sene ihtiyacı olan 100 ton trotili kendi fabrikasında ve 
bizim adamlarımızı da iş başında bulundurmak suretile imal edecek ve ayni zamanda Anadoluda 
sekiz saatte beşyüz kilo trotil imal edecek bir fabrika tesis eyleyecektir. 

Firma Anadoluda tesis ettiği bu ayni fabrikada hem fabrikanın kudreti imaliyesini isbat 
etmek ve hem de adamlarımızı tamamen yetiştirmek üzere müteakip seneler ihtiyacı olan 200 
ton trotili imal edecektir. 

Bu suretle hem ordunun 300 ton trotili temin edilmiş olacak ve hem de Anadoluda bir 
fabrika vücude gelecek ve adamlarımız da yetişmiş olacaktır. Bu sebeple 938 senei maliyesi 
nihayetine kadar ati senelere sari mukavele akti icap eylemekte olduğundan bu bapta salâhiyet 
itasına, gerek fabrikanın tesisi ve gerek ordunun ihtiyacı olan -300 ton trotilin imal bedelleri 
olan ceman 600 000 lirayı tecavüz etmemek şartile askerî fabrikalar bütçesinden her sene 
tefrik edilecek tahsisat ile ödenmesi hakkında tanzim olunan dört maddelik kanun lâyihası 
merbuten arz ve takdim kılındı. 



Aza. 
Malatya 

M. Xc<li»ı 

Aza 
Kırşehir 
L. Müfit 

Aza 
Tokat 
II iisııi, 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. 11. M. M. 
Milli Müdafaa encümeni 18 - X / / /.O.V.V 

Karar No. ti 
Esas No. .1/818 

Yüksek Reisliğe 

Memleketimiz dahil inde bir t i rol i I fabrikasının imali hakkında Millî Müdafaa vekilliği tara
fından ihzar olunup Başvekâleti Celileitin (i/ItöHf) nımıaralı ve 10- XII - l!)8.Ş tarihli tezkeresine bağ
lı olai'ak encürneninıize I evdi kılman kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbalası Askerî fabrikalar 
umum m ü d ü r ü Paşa hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Ksbabı mueibede yazılı müialeat ve mülâhazata encümenimizce iştirak edilmiş ve ancak kanun lâ
yihasının başlığında (Anadolu dahilinde) kelimesi yerine (memleketimizde) kelimesi yazılması sure-
lile kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile evrak Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

M. M. iv Reisi ;\r. M, MM. Kâtip Aza Aza Aza 
(i i resim Klâzîz Klâziz Konya Kars Blâziz 
İhsan A. Saf el Ahmet Saf fit Ali Fuat . Muhittin Fuat Ziı/a 

Aza 
(!ü muşa ne 
S,'ela'l 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. 11. M. AL 
Bütçe incitmeni ;j~> - XII - 19HH 

M. No. 3H 
Lsas Xo. 1/818 

Yüksek Reisliğe 

.Ynadoluda bir tirotîl (emniyetli maddei infilâkiye) fabrikası yapılması hakkında Millî Müdafaa 
vekâletince hazırlanarak Başvekâletin, 10 - XII. - 1938 tarih ve (>/;jr)8f) numaralı tezkeresile Yüksek 
Meclise gönderilen kanun lâyihası Millî. Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte encümenimize ha
vale edilmekle Millî Müdafaa, vekili Zekâ i Be\ ile Askerî fabrikalar umum müdürü Byup I'aşa 
ve Maliye vekâleti muhasebat umum müdürü Memet Ali Bey hazrr oldukları halde encümenimizce de 
mütalea ve tetkik edildi. 

Yurdumuzun müdafaasına ait her türlü levazım ve vesaitin memleket dahilindi' tedariki maksadı-
le icap eden tesisatın vücude getirilmesi için vakti 1 e Millî Müdafaa vekâletine yeniş mikysta ve 
ati senelere sari taahhüt salâhiyeti verilmiş iken malî vaziyetin gayri müsait obuasından dolayı 
Meclisi Alice bilâhare bu salâhiyet ıvl'edilmiş ve bu suretle esas programa konulmuş olan tirotîl fab
rikasının kurulması da «'eri kalmıştır. 

Dünya, piyasasında husule gelen umumî l'iat düşkünlüğü sebebiie şimdiye kadar kilosu 120 kuru
şa alınmakta olan tirotîl hali hazırda 70 kuruşa kınlar düsmüşlür. Vakıa memleketimizde fabrika 

/ tesisi halinde maliyet fîatı bu haddin fevkinde olarak takriben 100 - 110 kuruş raddesini bula
cağı ve bunun da tirotîl imaline muktazi asit sülfirik ve asit nitrik ve tolool gibi mevaddı iptida iye
nin bir müddet hariçten celbine mecburiyet hâsıl olmasrndau münıbais olup» memleket dahilinde kü
mü r taktirhaneleri ve fennî kükürt ve küherçile fabrikaları vücude getirilerek bu iptidaî maddele
rin dahi dahilden tedariki mümkün bulunduğu alman izahattan anlaşılmıştır. 
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Buna intizamı bir kaç senelik i'iat farkı karşılık tutularak mulılaç olduğumuz bu mühim tesisa

tın memleketimizde de kurulmasına ve bu münasebetle Türk mütehassıs işçilerinin yetiştirilmesine 
ve ayni zamanda paramızın kısmen dahilde kalmasına matuf olan bu teklif eneümenimizee de esas 
itibarile kabule şayan »'örülmüş ve daha ziyade vuzuh vermek maksadile lâyihanın başlığı ile metnin
de bazı değişiklikler yapılmış ve birinci ve ikinci maddeler birleştirilmiştir. Timimi heyetin tas
vibine arzolutımak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Frzurum 
As un 

M. M. 
İsparta 

Müherrenı 

(iiresuıı 
Kâmn 

İ z m i r 
Kasını 

Kât ip 
Tokat 
S ür< una 

Kayseri 
A. Hilmi 

Bayazıt 
İhsan 

Kırkl 
.1/. A 

a re 
alı 

Bursa (Jorımı 
Dr. (İalif) Mustafa 

li Sivas 
/ .1/. Renizi 

l-Mâziz 
/ / . Tahsin 

HÜKÜMET L\T TEKLİFİ 

Anadolu dahilindi bir Tirotil fahri/sası inşasına 
dair kanun lâı/ihası 

MADDE 1 — Ordu ihtiyacının temini mak
sadile Anadoluda bir Tirotil fabrikası tesisi ve 
adamlarımıza öğretmek maksadile ( Yüz ton 
tirotilin Avrupadaki fabrikasında ve iki yüz 
ton tirotilin de Anadoluda yapılacak yeni fab
rikada imali için ) 938 malî senesi nihayetine 
kadar taahhüdata girişilmesi ve mukavele akti 
için Millî Müdafaa vekâletine salâhiyet veril
miştir. 

MADDE 2 — Gerek fabrika tesisi ve gerek 
üç yüz ton tirotil imali bedelleri altı yüz bin 
lirayı tecavüz etmemek şartile askerî fabrika
lar bütçesine mevzu tahsisattan her sene tef
rik edilmek suretile mukassatan Ödenir. 

BÜT(JE ENCÜMENİNİN" TADİLİ 

Memleketimizde tirotil fabrikası ku
rulmanı hakkında kanun lâyihası-
MADDE 1 — Ordunun muhtaç olduğu ti

rotilin dahilde imalini ve Türk mütehassısları 
yetiştirilmesini teminen memleketimizde bir ti
rotil fabrikası tesisi ve yüz tonu hariçten ve 
iki yüz tonu da dahilde kurulacak bu fabrika 
imalâtından olmak üzere ceman 300 ton tiroti
lin mubayaası için nihayet 1938 mâlî senesi 
nihayetinde munkazi olmak üzere gelecek se
nelere sari en çok 600 000 liraya kadar taahhü
data girişmeğe ve mukavele aktine Millî Müda
faa vekili mezundur. 

İşbu 600 000 liranın 130 000 lirası Askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü 1933 malî senesi 
bütçesinin 815 inci faslının 1 inci mevat ve mal-
zemei iptidaiye ve müstehlike ve işletme masa
rifi maddesine mevzu tahsisattan tediye olu
nacağı gibi müteakip senelerde ödenmesi lâ-
zımgelen miktarları da kezalik Askerî fabrikalar 
umum müdürlüğünün o seneler bütçelerinin ay
ni tertibinden tesviye olunur. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu- MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
4 - XII - 933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet Ş. Kaya 
im V. Mal V. Mf. V. Na, V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet Fuat 
tk. V. S. t. M. V. V. (i. İ. V. Zr. Y. 

M. Celâl Muhlis Ali Ramı Muhlis 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 



Sıra No 50 
Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanuna müzeyyel I 800 numaralı kanun lâyihası ve Maarif 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 13-^1-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3161 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Maarif Vekilliği Merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 10-VI-933 tarih ve 2287 sayılı 

kanuna zeylen hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5-XI-933 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzolunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Avrupa memleketlerinde ve bilhassa Almanya ve Fransada tahsilde bulunan talebe işlerile 
meşgul olan iki talebe müfettişinin; yapmakta oldukları işlerin çokluğu - ve bilhassa aradaki 
mesafenin uzaklığı itibarile Amerikada tahsilde bulunan talebemizin teftiş ve murakabesi işle
rile ayni zamanda iştigal etmelerine maddeten imkân bulunmadığından bu seneden itibaren 
köy maarifi ve halk terbiyesi sahalarında tahsil için gönderilecek talebelerle adedi -artacak 
olan Amerikadaki talebenin teftiş ve murakabesile meşgul olmak üzere Amerikada ayrıca bir 
talebe müfettişi bulundurulmasına ihtiyaç görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu maksatla 
ihzar edilmiştir. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 

Karar No. 6 17-Kil-1933 
Esas No. H800 

Yüksek Reisliğe 

Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 10-VI-1933 tarih ve 2287 
numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası ve mazbatası Maarif vekili Hikmet ve Talim ve 
terbiye dairesi reisi İhsan Beylerin huzurlarile okundu ve üzerinde konuşuldu. 

Bu gün Amerikada muhtelif şubelerde tahsilde altı türk talebesi mevcut bulunmaktadır. 
Bu senede bu kanun lâyihasına bağlı mazbatada « köy maarif ve halk terbiyesi sahalarında 
tahsil içinf Amerikaya talebe gönderileceği yazılı bulunmaktadır . Gerek Amerikaya gitmiş 
Ve gerek gidecek bulunan talebeler için Amerikada bir talebe müfettişinin bulunması lüzumuna 
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binaen Maarif vekâleti merkez teşkilâtı kanununun müfettişlik kadrosunda tadilât yapılması 
isteniliyor. Encümenimiz bilhassa Amerikaya « Köy maarifi ve halk terbiyesi sahalarında 
tahsil için» gönderilecek talebe meselesi üzer inci.* durmuştur. Maarif vekâletinden alman iza
hata göre, Amerikada böyle bir tahsil verecek müessese yoktur. Gönderilmesi istenilen tale
benin seviyesi de bu sahada şahsî tetkikat yapmağa ve bu tetkikatı memleketimiz için faydalı 
neticelere bağlamağa müsait değildir, üisa olsa bu maksat için gönderilecek talebe, Amerika
da Köy muallim mekteplerine kabul ettirilir. Orada tahsillerini bitirdikten sonra avdetlerinde 
Türkiycde açılacak bir köy muallim mektebinde çalışırlar ve bu suretle Türkiyede açılacak bir 
köy muallim mektebine muallim yetiştirmek hususunda Amerikadaki gördüklerinden istifade 
olunur. 

Encümenin bu mütaleasma Maarif vekâleti de iştirak etmiştir. Mevcudiyeti vekâletçe de 
teyit edilen Amerikadaki köy muallim mekteplerine bu şekilde talebe gönderildiği takdirde 
Amarikada adedi artacak olan talebeye nezaret etmek ve 10 nisan 1929 tarih ve 1416 
numaralı kanunda ecnebi memleketlerindeki talebe müfettişlerine tahmil edilen vazifeleri 
yapmak üzere Amerikada bir talebe müfettişinin bulunması faydalı olacağından kanun lâyihası 
aynen kabul edilerek Yüksek Meclisin tasvibine arzolunmuştur. 

Mf. I:ıı. R. 
Erzurum 

Nafi At uf 
Aza 

Mersin 
Ferit Celâl 

M. M. 
A. Kara lı i sar 

Haydar 
Aza 

Ş. Karahisar 
Sadri Maksııdi 

Kâtip 
Sinop 
Alâettin 

Aza 
izmir 

O. Haindi 

Aza Aza Aza 
Çankırı Konya Muş 

Talât Naiın Hazini K. O. Hakkı 

Aza 
Ankara 

Aka Gündüz 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata M> 31 
t SÛ s .V' i i 800 

24-^.11-1933 

Yüksek Reisliğe 

Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 numaralı kanuna zeyleıı 
tanzim kılınan ve Maarif encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâ
yihası Maarif vekili liikmet ve Muhasebat umum müdürü A'lemet Ali Beyler hazır oldukları 
halde müzakere ve tetkik olundu. 

Esbabı mucibeye ve vekil Beyden alman izahata nazaran hali hazırda Amerikada altı Türk 
talebesi bulunup bu günlerde daha on iki talebenin gönderilmesi mukarrer olduktan maada 
tahsil nıaksadile Amerikaya gönderilen efendiler için Devletçe ihtiyar edilecek fedakârlığın 
Avrupaya gönderilenler için yapılan fedakârlıktan pek te farklı olmayacağı son tetkiklerden 
anlaşılması dolayısile Hükümetçe önümüzdeki seneler zarfında Amerikaya daha fazla miktarda 
talebe gönderilmesi düşünülmekte olduğuna muttali olarak bu efendiler için bir müfettiş 
bulundurulmasında fayda mülâhaza eden encümenimiz lâyihayı aynen kabul eylemiştir, 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 

M. M. 
İsparta 

M üker rem 

Aza 
Bay;; zıt 
İ lisen 

Aza 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Aza 
Erzurum 
** Asım 
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Âza Aza Aza Aza 

İzmir Kayseri Kırklareli Sivas 
Kâzım A. Hilmi M. Nahit M. Remzi 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 16 -VI -1933 tarih ve 2287 numaralı kamına 
müzeyyel kanun lâyihası 

1 — Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki kanuna merbut (A) cetvelinin Tef
tiş heyeti kısmına ait haşiye (bunlardan üçü ecnebi memleketlerde talebe müfettişidir) şeklinde ta
dil edilmiştir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
5-Xn-1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet Fuat 

îk. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 





Sıra NQ 55 
Antalya vilâyeti hususî idaresi tarafından yapılacak 200 000 
liralık istikraza Maliye vekâletinin kefaletine dair I 837 nu

maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 24-K-1933 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı 6/3661 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Antalya vilâyeti Hususî İdaresi tarafından nafıa işleri için yapılacak istikraza Hazinece 
kefalet olunması hakkında Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 24-XII-933 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzur
larına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Sahil vilâyetlerimizin bir çoklarında olduğu gibi Antalya vilâyetinde de yollar umumiyetle 
bozuk ve seyrüsefere bihakkın salih vaziyette değildir. Vilâyet hususî idare bütçesinden zaman 
zaman mühim tahsisat tefrik etmek suretile bu yolları tamir ve inşaya çalışmakta ise de yeni
den ve esaslı bir şekilde yapılmasına bütçe vaziyeti dolayısile imkân bulunamamıştır. 

Çok verimli ve bereketli toprağı ve nüfus kalabalığı ile memleketimizin en mühim bir 
mıntakasını teşkil eden vilâyetin hayat ve harekâtı iktisadiye ve askeriyesinde başlıca rol 
oynuyacak olan yolların bozulmaz ve dönülmez bir program dahilinde ve esaslı bir surette 
inşası kararlaştırılmıştır. 

Yolların inşası için 200 bin liraya ihtiyaç vardır. Bu paranın defaten hususî idare bütçe
sinden teminine imkân görülememektedir. 

Memleketimiz için hayatî bir ehemmiyeti haiz olan bu işlerin başarılması için Antalya 
vilâyeti hususî idaresinin Devlet vesaitile tahsil olunan varidatı karşılık gösterilerek ve Hazi
nenin kefaleti temin olunarak 200 bin liranın istikraz suretile tedariki mııvafık görülmüş ve 
işbu kanun lâyihası bu noktadan ihzar olunmuştur, 

Bütçe encümeni mazbatası 

26 - XII -1933 

Yüksek Reisliğe 

Antalya vilâyeti hususî idaresi tarafından yapılacak 20ü 000 limİDk istikraza Maliye vekâle
tinin <kefaletine dair olup Başvekâletin 24-XII-1933 tarih ve 6/3661 ıınnnarah tezkeresile Yük-

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 3o 
Esas No. 1/837 



- 2 -
sok Meclise gönderilerek encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Maliye vekâleti Muha
sebat umum müdürü Memet Ali Bey hazır olduğu halde müzakere ve tetkik olundu: 

Mevlkiinin oheaıumiyeti analımı bulunan bu vilâyetimizin iktisadî ve sair mülâhazalar dolayısüe 
yol lamım (bir an evvel muntazam hale ıkonulmasınıtı faydaları izalhtan müstağni olduğu gibi hu
susî idarelere ait olup Maliye vasıtasile tahsil olunan varidatın da teminat 'gösterilmiş olması 
itibarile ıhazine iyin her hangi ıbir endişe varit olaunıyacağındaıı encüımenimizce teklif esas iti-
barile kabule vşayan görülmüş ve maksadı daha ziyade tavzih etmiş olmaık için metinde bazı 
değişiklikler yapılmıştır. Hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine arzolunımak üzere 
Yüksek Heisiliğe takdim olunur. . . 

Keis 
Burdur 
M. Şeref 

Manisa 
M, Turaul 

M. M. 
İsparta 

M ilker rem 
Sivas 

'M. Remzi 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
Kayseri 

A. Hilmi 

Bursa 
Dr. Galip 

Kırklareli 
M. Nakit 

Çorum 
Mustafa 

Giresun 
Kâzım 

HÜKÜMUT İN TEKLİFİ 

Antalya cila yet i lı ususî idaresi tarafından nafıa 
işleri için yapılacak 200 000 liralık istikraza 

Hazineci kefalet edilmesine dair kanını 
lâyihası 

MADDE 1 — Antalya vilayeti hususî idare
si tarafından vilâyet dahilinde yaptırılacak yol 
ve köprülerin inşaatını deruhde ederek vilâyetle 
mukavele akteden şirketlere karşı veya bu işlere 
sarfolunmak üzere 200 000 liraya kadar aktolu-
nacak istikraza, bu istikrazın senelik itfa mik
tarı mezkûr vilâyet hesabına maliye vasıtasile 
tahsil olunan vergilerin senelik tahsilat mikta
rım geçmemek ve bu suretle tahsil olunan vilâ
yet varidatı tevkif olunmak suretile kefalet et
meğe Maliye vekâleti mezundur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

24 - XII -1933 
üş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Zekâi Zekâi Ş. Kaya 

Ha.. V. Mal V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Huştu M. Abdülhalik Hikmet Fuat 

île. V. S. I. M. V. Y. G. T. Y. Zr.Ar. 
M, Celâl Muhlis AH Hana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİ I d 

Antalya vilâyeti hususî idaresi tarafından yapı-
Isıcak istikraz hakkında, keınuu lâyihası 

MADDE 1 — Antalya vilâyeti hususî idaresi 
tarafından vilâyet dahilinde yaptırılacak yol ve 
köprülerin inşası için iki yüz bin liraya kadar 
aktolunacak istikraza bu vilâyet hesabına Mali
ye vasıtasile tahsil olunan vergileri teminat tut
mak şartile Maliye vekâleti kefalet etmeğe me
zundur. 

İstikrazın senelik taksiti hususî idarenin 
maliye vasıtasile cibayet edilen varidatının se
nelik tahsilatı miktarını tecavüz edemez. 

Her senenin tahsilatından maliyece evvel 
emirde bu istikrazın o seneye ait taksiti tevkif 
olunarak bakiyesi hususî idareye teslim ve tes
viye olunur. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 



Sıra Ns 65 
İskân kerestelerinden kalmış olanların satılarak bedelle
rinin Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesine konulmasına 
dair 1/838 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 24-XII-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3663 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İskân kerestelerinden kalmış olanların satılarak bedellerinin Dahiliye vekilliği bütçesinin 305 
inci faslının birinci maddesine tahsisat olarak ilâvesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 24 - XII -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbu 
bı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Esbabı mucibe 

Bu yıl hudutlarfmrz haricinden tahmin edilen miktardan çok fazla muhacir gelmiş olup 1933 büt
çesindeki tahsisatlarla bunların yerleştirilmelerini ve hatta barmdınlmalarmı temin kabil olamamış
tır. 

Şarkta yapılacak inşaat için alınıp henüz tamamı sarfedilmemiş bulunan kerestelerden lâzmı 
miktarını satarak elde edilecek para ile bunların barmdınlmalarmı temin etmek zarurî görülmüş 
ve ilişik kanun lâyihası bu maksatla ihzar olunmuştur. 

Şarkta muhacirler için ev inşası iskân için bir temel ise de gelmiş bulunanları barındırıp aç
lıktan kurtarmak daha âcil bir ihtiyaç bulunduğundan geniş mikyasta inşaat işini bütçenin geniş 
zamanlarına bırakarak bu gün mevcut â<»il ihtiyacı eldeki mevcutla tatmin ciheti tercih olunmuş ve 
bütçenin diğer fasıllarından münakale imkânsızlığı da bu tercihe sebep teşkil eylemiştir. 

Gelmiş bulunan muhacirlerden henüz barrnacak ve yiyecek ihtiyaçları tamamen teinin edileme
yenler mevcut olup eldeki tahsisatlar da bitmiş olduğundan âcil ihtiyaç karşısında bu kanunim 
da müstaceliyetle çıkarılması zarureti arzeltfnur efendim. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. . ^ A * 

Dahiliye encümeni 26 - XII -1933 
Karar No. 19 

Esas No. 1/838 
Yüksek Reisliğe 

iskân kerestelerinden kalmış olanların satılarak bedellerinin Dahiliye vekâleti bütçesine tahsi-
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sat olarak ilâvesine dair Dahiliye vekilliğince tanzim olunup Başvekâletin 24-XII-1933 tarih 

ve 6/3663 numaralı tezkeresine bağlı olarak encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile beraber Dahiliye vekâleti iskân umum müdürü Beyin de hazır bulunduğu toplantımız
da okundu. 

Konuşma neticesinde iştou kerestelerin vücudüne ihtiyaç kalmadığı kanaati hâsıl olduğundan 
kanunun aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümeni riyasetine takdim olunur. 

Dahiliye En. Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
t/orunı 
/, Kemal 

R. V. 

Mezun 

Aza 
Samsun 

Zühtü 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Kütahya 
Memei 

Kâtip 

Aza 
Muş 

Hasan Reşit 

Aza 
Giresun 
A. Mnir 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

Aza 
Adana 

Ali Münif 

Aza 
Ordu 

Ahmet İhsan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 40 
Esas No. 1/838 

28 - XII -1933 

Yüksek Reisliğe 

iskân idaresine ait kerestelerden kalmış olanlarının satılarak bedellerinin Dahiliye vekâleti 
1933 senesi bütçesine tahsisat olarak konulmasına dair olup Dahiliye encümeni mazbatasile birlikte 
encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Nüfus umum müdürü Galip Beyle Muhasebat umum 
müdürü Memet Ali Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzaıkere olundu. 

Şark vilâyetlerimizde muhacir evleri yapılmak üzere geçen 1932 senesi bütçesi tahsisatdle satın 
alınmış olan kerestelerin yine ayni maksat uğrunda kullanılmak üzere satışından sarfınazar oluna
rak bu günkü ihtiyacın 1933 senesi bütçesinin her hangi müsait bir tertibinden münakale suretile 
temini ve bu yolda bir çare aranılması yolunda encümence izhar edilen noktai nazar Hükümetçe 
yapılan tetkikler neticesinde ademi imkân ile karşılanmış olmaikla teklif edilen şeklin encümence 
kabulüne zaruret hâsıl olmuştur. Ancak mevcut kerestelerin birden satılması fiatın sukutunu ve 
netice itibari]e Hazinenin zararını mucip olacağı gibi usul ve merasim itibarile vakte mütevakkıf 
bulunduğundan bunlarm peyderpey piyasaya arzedilmesi ve bunların nakte inkı
lâbına intizaren memleketimize gelmiş olan muhacirlerin âcil ve zarurî ihtiyaçları
nın tehvini ve icap eden paranın temini için Hazinece mümkün olan kolaylığın 
gösterilmesi lüzumuna işaret ile kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek ve müsta-
celen müzakere buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Erzurum 
Aziz 

M. M. 
İsparta 

Mükerrem 

izmir 
Kânım 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Kayseri 
A. Hilmi 

Bayazıt 
ÎJısan 

Manisa 
M. T%ırgut 

Bursa 
Dr. Galip 

Srvas 
Basim 

Çorum 
Mustafa 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İskân kerestelerinden kalmış olanların satılarak 
bedellerinin Dahiliye bütçesine tahsisat alarak 

ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Muhacirinin iskanı için yapıla
cak evlerde kullanılmak üzere satm alman ke
restelerden kalmış olanlarının lüzumu kadan 
satılarak bedeli varidat bütçesine irat kayit ve 
ayni miktar Dahiliye bütçesinin 305 inci faslının 
1 inci maddesine tahsisat olarak ilâve olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmnu icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

24-XII-1933 
Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. 
îsmet Zekâi Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Hikmet Fuat M. Celâl 
S. î. M. V. V. G. I. V. Zr. V. 

Muhlis Ali Bana Muhlis 

3 -
I DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İskân kerestelerinden kalmış olanların satılarak 
bedellerinin Dahiliye bütçesine tahsisat olarak 

üâvesi hakkında kanun 

\ MADDE 1 — Muhacirinin iskânı için yapıla
cak evlerde kullanılmak üzere satm alman ke
restelerden kalmış olanlarının lüzumu kadan 
satılarak bedeli varidat bütçesine irat kayit ve 
ayni miktar Dahiliye bütçesinin 305 inci faslının 
1 inci maddesine tahsisat olarak ilâve olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

....>.. >>9< > * . . . 





Sıra No 56 
I I nisan 1334 tarihli gümrük kanununun muaddel 36 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/825 numaralı kanun 

lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 17-X//- / 933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3595 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

11 nisan 334 tarihli gümrük kanununun Q06 sayılı kanunla değiştirilen 36 inci madde
sinin tadili hakkında Gümrük ve İnhisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
16-XII-Q33 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mucip sebepler 

Gümrüklere gelen eşyanın beyannameleri tescil ettirildiği zaman cari olan usule ve rüsuma 
tâbi tutulacağını gösteren gümrük kanununun muaddel 36 ncı maddesinin tatbikında, konten
jan ve takas yüzünden tereddütler hâsıl olmaktadır. Şöyle ki: Kanunda tescil tarihi esas ittihaz 
edilmiş olduğu halde beyannamesini verip tescilini yaptıran bir kimsenin kontenjan tatbikatı 
yüzünden ifraz suretile verdiği müteakip beyannamelerin muamelesinde, asıl beyannamenin tescili 
tarihine mi, yoksa müfrez beyannamenin tescil tarihine mi itibar edilmesi lâzımgeleceği şek
linde iki türlü kanaatte bulunulabiliyor. Bu iki şekilden her hangisinin tatbiki halinde gerek 
tatbikî ve gerek malî veya iktisadî mahzurlar doğacağı anlaşıldığından kanuna yeni bir şekil 
vermek lüzumu hâsıl oldu. Bunu temin için arzedilen lâyihanın kabulü halinde memleketin 
sanayiini himayeye matuf yeni tarife değişikliklerini konsolide olmayanlar için derakap icra 
edebilmek gibi iktisadî ve temin edeceği varidat noktasından da malî, faideler elde edilecektir. 

Kanunun meriyete girdiği tarihten sonra gümrükten çıkarılacak olan malların beyanname
leri hangi tarihte tescil edilmiş olursa olsun gümrükten çıktığı tarihte cari hükümlere tâbi 
tutulması lâzımdır. Bunu tasrih için lâyihaya bir de muvakkat madde ilâve edilmiştir. 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve inhisarlar encümeni '^ - A / / - 1M3 

Karar No. 5 
Esas No. 1/82r> 

Yüksek Reisliğe 

11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 906 sayılı kanunla değiştirilen 36 ncı maddesinin ladili 
hakkında Gümrük ye inhisarlar vekilliğince hazırlanıp tera Vekilleri Heyetinin 17 - XIT - 1933 ye 
6/3595 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihasile esbabr mucibe mazbatası en
cümenimize havale buyurulmakla Gümrük ve inhisarlar vekilliği müsteşarı Adil Beyefendinin hu-
zurile tetkik ve müzakere olundu. 

Otuz altıncı maddenin tadili hakkında Hükümetin gösterdiği esbabı mucibe encümenimizce de 
muvafık görülmüş ve lâyihanın birinci maddesi teklif veçhile kabul olunmuştur. Muvakkat madde 
gümrüğün eli altında bulunan ve ona beyannameleri, tescil edilmiş olan bilûmum eşya ve emtianın 
yeni hükme tâbi olmasını mutlak surette tasrih etmiş ise de bu maddenin tetkiki neticesinde ana 
beyannamesinin tescili tarihindeki usul ve rüsuma tâbi olması hükmü tescili müteakip muaınelenin 
intacı fasılasız devam olunması şartile meşrut olup aksı takdirde gümrükten geçtiği tarihteki (yeni 
hükümde böyledir) usul ve rüsuma tâbi tutulacağı musarrah olduğuna göre muamelenin intacına 
devam edilmemesinden veya ilân edilen kontenjan listelerinde kontenjanı bulunmaması veya miktar
larından fazla olması gümrüklerde kalan eşyanın yeni hükme tâbi olması tabiî görülmekle beraber 
bu sebeplerden tadil olunacak maddenin meriyet mevkiine konduğu tarihte gümrüğün eli altında 
bulunanlarla kontenjan usulünü ko.yan kanuna müstenit ilk kararnamenin neşrinden evvel gelmiş 
ve gelmekte bulunmuş olanların tescili tarihindeki usul ve rüsuma tâbi olması hakkının muhafazası 
kanun nokatr nazarından münasip görülerek muvakkat madde bu suretle yeniden tertip edilmiş ve 
Yüksek Reisliğe arz ve takdim kılınmıştır. 

G. 1. E. Reisi M. M. Katip Aza Aza Aza Aza 
Çorum Ordu Afyon Cebelibereket Aydın Çorum Samsun 

• İsmet Cemal II. Basri Fuat Bekir Memet 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 55 - XII - 1933 

Karar No. 14 
Ems No. 1/825 

Yüksek Reisliğe 

11 nisan 1334 tarihli gümrük 'kanununun 906 sayılı kanunla değiştirilen 36 inci maddesinin ta
dili hakkında Başvekâletin 17-XII-1933 tarih ve 6/3595 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gön
derilen kanun lâyihasile Gümrük ve inhisarlar encümeninin esbabı mııcibesi ve tadili Gümrük ve 
inhisarlar müsteşarı Adil Bey hazır olduğu halde encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Gümrük resmine esas tutulacak başlangıcın değiştirilmesindeki lüzum ile iktisadî ve malî fay
daları hakkında Hükümet ve Gümrük ve inhisarlar encümeni esbabı mucibelerinin esaslarına en
cümenimizce de aynen iştirak edilerek lâyihanın heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Ancak birinci maddenin müzakeresinde eşyanın «antrepo ve ambarlardan yıktığı zaman» da cari 
olan usul ve rüsuma tâbi tutulması tabirinden bazı karışıklık ve yanlışlıklara mahal verileceği mü
lâhaza olunmuştur. 



Şöyle ki antrepodan çıkan bütün eşya resimlendirilerek şehre ithal edilmek lâzmıgelmez. Bun
ların Türkiye limanlan arasında ve yine antrepo muamelesi şeklinde aktarma edilmesi veya transit 
suretile ecnebi memleketlere sevkoluııması mümkündür. Binaenaleyh kanunun hükmünü bu gibi 
hâdiselerle tedahülden kurtarmak ve ayni zamanda dahilî limanlar arasında yapılan aktarma iş
lerinde tüccar veya gümrük memurlarınca ilk antrepodan çıktığı günü muameleye ve resme esas 
tutmağa meydan bırakmamak üzere madde iltibası menedecek şekilde yeniden yazılmıştır. 

Muvakkat maddeye gelince: Umumî buhrandan evvel dış ticaret işlerinde gümrük varidatının 
ve iç pazarların zararına olsa dahi geniş marjlar bırakmak beynelmilel bir teamüldü. Bu teamüle 
son üç senede ekseriyetle riayet olunmamakta hemen her memleket her şeyden evvel iç pazarla
rının ve millî iktisadiyatının korunmasını esas tutarak müstacel kararlar almaktadır. 

Bir çok memleketlerin ise gümrük kanunlarını kayıtsız ve şartsız olarak hemen meriyet mevkiine 
koydukları meşhudumuz olmaktadır. Gümrük encümenince muvakkat maddeye son fıkranın ilâvesile 
bazı mahzurlar giderilmek istenmiştir. Filhakika gümrük resimleri son kanunlarla arttırılmış olduğun
dan bu kanunun meriyetinden sonra birinci maddeye göre ithal edilecek mallara karşı Gümrük encüme
ninin muvakkat maddesine göre evvelce tescil edildiklerinden dolayı az bir resimle ithal edilecek 
mallar, piyasada rüçhan kazanacaktır. Bu suretle bir kısma fazla menfaat temin edileceği gibi bun
ların mümessillerine karşı kanunî mesnede dayanarak daha ucuz mal satmaları imkânı verilmiş olacak
tır. Bu hal rekabet esaslarını ihlâl edeceğinden encümenimizce Hükümetin teklifi aynen kabul edil
miştir. 

Bu kanunun gümrük muamelesi yapılan her yerde süratle ve ayni zamanda meriyet mevkiine geç
mesinde fayda mülâhaza edilmiş ve bunu temin için meriyet maddesi de tadil edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Mal. E. Reisi 
Gümüşanc 
H. Fehmi 

M. M. 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâ. 
Balıkesir 
Enver 

Aza 
Balıkesir 
Pertev 

Aza 
İzmir 

Kâmil 

Aza 
Aydın 
Adnan 

Aza 
Urfa 

Behçet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 26 - XII -1933 
M. No. 36 
Esas No. 1/825 

Yüksek Reisliğe 

11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 906 sayılı (kanunla değiştirilen 36 ncı maddesinin 
tadiline dair olup Gümrük ve inhisarlar encümeni ile Maliye encümeni mazhatalarile Ibirlikte 
encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası İktisat ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri Beylerin hu-
zıırlarile encümenimizce de tetkik ve mütalea edildi: 

Maliye encümeni tarafından denmeyan olunan esbabı ımuciıbeye encümenimizce de iştirak 
edilerek lâyihanın hu encümenin tesbit ettiği şekilde ıkabulüne karar verildi. Umumî Heyetin tas
vibine arzolunmaik üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Bursa Çorıuın Erzurum 
Dr. Galip Mustafa Aziz 

Sivas Kırklareli 
M. Remzi M. Nakit 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Giresun 
Kâzım 

M. M. 
İsparta 

M ilker rem 
Kayseri 

A. Hilmi 

Kâ. 
Takat 

Süreyya 
Manisa 

M. Turgut 

Bayazıt 
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HÜKÜMETİN TEKİ il Fİ 

1.1 nisan 133-1 tarihli gümrük kanununun 6 ha
zinin 1926 tarihli vv 906 numaralı kanunla de
ğiştirilmiş olan 36 inci maddesini tadil eden ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 7 - VI -1926 tarih ve 906 numaralı 
kanunla değiştirilmiş olan 36 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekle konulmuştur: 

« Antrepo ve ambarlara giren her nevi eş
ya oralardan çıktığı zaman cari olan usul ve 
rüsuma tâbidir. Muamelesi antrepo ve ambar
ların haricinde yapılan eşya dahi ayni hüküm
lere bağlıdır. » 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun hük
mü gümrük elinde bulunan ve henüz resmi ve
rilmemiş olan eşyaya da şamildir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri me
murdur. 

16 - XII -1933 

Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. 
İsmel Zekâi Zekât Ş. Kaya 

Ha. V. Mal V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. llüşlü M. Abdülhalik Ilikmel Fuat 

İk. V. S. İ. M. V. V. ({. I. V. YA: V. 
M. Celâl Muhlis Ali Hana Muhlis 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR EX(TÜMENİ
NİN TADİLİ 

11 nisan 1331 tarihli gümrük kanununun 6 ha
ziran 1926 tarihli re 906 numaralı kanunla de
ğiştirilmiş olan 36 inci maddesini tadil eden ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 7 - VI -1926 tarih ve 906 numaralı 
kanunla değiştirilmiş olan 36 mcı maddesi aşa
ğıdaki şekle konulmuştur: 

« Antrepo ve ambarlara giren her nevi eşya 
oralardan çıktığı zaman cari olan usul ve rüsu
ma tâbidir. Muamelesi antrepo ve ambarlarm 
haricinde yapılan eşya dahi ayni hükümlere bağ
lıdır». 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun meriye
te girdiği tarihte gümrüğün eli altmda bulunan 
eşyadan beyannameleri tescil edilmiş olanlarla 
22-XII -1931 tarih ve 1873 numaralı kanuna 
tevfikan neşredilen 12 - XI -1931 tarih ve 11946 
numaralı kararnameden evvel getirilerek beyan
nameleri tescil ettirilmiş bulunanlar tescil tari
hindeki usul ve rüsuma tâbidir. Ancak gümrü
ğün eli altında bulunan bu eşyadan kontenjanı 
olmaması veya muamelesinin intacına sahibi ta
rafından fasılasız devam edilmemesi yüzünden 
kalmış olanlar hakkında birinci madde hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri me
murdur, 



MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

11 nisan 1334 tarihli (/ümrük kanununun, 6 ha
ninin 1926 iarildi ve 906 numaralı kanunla de-
ğişlirilm.iş olan 36 net maddesini tadil eden ka

nun lâifihasî 

MADDE 1 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 7 - VI - 1926 tarih ve 906 numaralı 
kanunla değiştirilmiş olan 36 inci maddesi aşa
ğıdaki şekle konulmuştur: 

«Türkiyeye ithal edilecek her nevi eşya, 
g'ümrüklendirildiği gün cari olan usul ve rüsu
ma tâbidir ». 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin tek
lifi aynen 

I 

MADDE 2 — Bu kanun 1933 senesi kânu
nu evvelinin inci gece yansından iti
baren tatbik edilmeğe başlanır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yap
mağa Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 





Sıra No 53 
Memurin kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanunun 3 üncü maddesinin tefsirine dair 3/391 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Memurin kanunu muvak

kat encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet* 5-XII-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3490 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1777 sayılı kanunun üçüncü maddesinin tefsiri hakkında Ziraat vekilliğinden yazılan 
27-XI-i933 tarih ve 3908 sayılı tezkere sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Ziraat vekilliği Zat İş. M. 3908 sayılı ve 27 - XI- 933 tarihli tezkeresi suretir 
Memurin kanununun bazı maddelerini tadil eden 1777 sayılı kanunun sureti merbut 

3 üncü maddesinde: 
Vekâlet emrinde bulunan memurlara hizmet müddetlerine göre en çok üç veya beş sene 

açık maaşı verilebileceği ve bu müddet içinde her hangi bir sebeple tayin olunmayanlar 
hakkında 1683 sayılı tekaüt kanununun 13 üncü maddesi mucibince muamele ifası tasrih 
olunmakta isede açık maaşının verilmesinde asgarî bir müddet beyan edilmemektedir. 

Memurin kanununun birinci muvakkat maddesi mucibince gerek sicil ve gerek iktidar 
ve ehliyeti itibarile vücutlarından istifade melhuz olmayan memurlar bu maddenin meri bu
lunduğu zamanlarda tasfiye edilmişler isede maddenin meriyetten kaldırıldığı tarihten sonra 
yeniden alınan memurlar arasında vücudundan istifade olunmayacak memurlar bulunmakta 
ve bunlar bugün açık maaş almakta veya talep etmektedirler. Vakıa münhal memuriyetler 
oldukça açıkta bulunan memurlar tayin olunmak suretile tavzif ediliyorlarsa da tasfiye edilen 
memurlar vasfından bulunanların tayinleri halinde iş müteessir bulunmakta ve açıkla bırakıla
rak maaş verilmesinde de bütçeye fazla bir masraf tahmil olunmaktadır. 

Binaenaleyh açıkta bulunup ta açık maaş almakta bulunan ve hakikaten vücutlarından 
istifade memul olmayan memurların tekaüde sevkedilerek açık vaziyetlerine nihayet verilmek 
suretile tasfiyeleri faydalı bulunacaktır. Bu hususun temini için arzedilen 1777 sayılı kanunun 
3 üncü maddesinde yazılı azamî müddetin haddi asgarisi olup olmadığının ve vekâlet emrinde 
bulunan bu gibilerin maddede yazılı ve azamî olarak tasrih edilmiş olan üç veya beş seneden 
evel tekaüde şevklerinin mümkün olup olmadığının tefsiren izah buyurulması esbabının temini 
maruzdur efendim. 
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Memurin kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 1777 sayılı kanunun üçüncü maddesi 

Mezkûr kanunun 60 ıııcı maddesi yerine aşağıdaki madde konulmuştur: 
«Her derece ve sınıftaki memur lüzumu sabit olduğu takdirde tayinlerindeki usule «öre 

mensup olduğu vekâlet emrine alınabilir. Ru takdirde on beş seneden aşağı hizmeti olanlara 
dörtte bir, on beş seneden yirmi seneye kadar hizmeti olanlara üçte bir, yirmi seneden fazla 
hizmeti olanlara yarım maaş verilir. 

Bu tarzda vekâlet emrine alınanlardan hizmet müddeti on beş seneden aşağı olanlar en 
çok üç, on beş seneden yukarı olanlar en çok beş sene zarfında hizmete tayin olunmaz-
larsa haklarında tekaüt kanununa göre muamele yapılır». 

Memurin kanunu muvakkat encümeni mazbatası 
« 

T. B. M. M. 
Memurin Ka. Mu. cvcilmcni 26 - XII- 193.'i 

Karar No. 2 
Esas No. 3/391 

Yüksek Reisliğe 

1777 sayılı kanunun üçüncü maddesinin tefsiri hakkında Ziraat vekâletinden yazılan 3908 sayılı 
tezkere sureti Başvekâletin 5 - XII -1933 tarih ve 3400 sayılı tezkeresile Memurin kanunu muvak
kat encümenimize havale buyurularak mevzu tefsir meselesi Ziraat vekâleti müsteşarı huzurile gö
rüşüldü. 

Ziraat vekâletinin tezkeresinde: Vekâlet emrine alınmalarına lüzum görülen memurlar arasında 
gerek sicil ve gerekse ehliyet itibarile vücutlarından istifade melhuz olmayan memurlar da bulun
duğundan ve bu gibi memurlar memuriyete tayin olundukları takdirde işin müteessir olduğu ve 
tayin edilmedikleri halde de bütçeye fazla bir masraf tahmil olunmakta olduğu zikredilerek bu su
retle açık maaşı alanların 1777 sayılı kanunun üçüncü maddesinde yazılan ve maaşlarını almağa 
esas olan üç veya beş sene müddetten evvel tekaüde şevklerinin mümkün olup olmayacağı ve üç 
veya beş sene müddetin asgarî haddi olup olmadığının tayini tefsir suretile talep olunmaktadır. 
Encümeniınizce varılan neticeye göre vücutlerinden istifade melhuz olmayan memurların sicillerine 
ve ehliyetlerine göre 1683 sayılı tekaüt kanununun 13 üncü maddesinin (D) fıkrası mucibince 
muamele ifası mümkün olduğu mülâhaza olunmakla beraber 1777 sayılı kanunun sarahat ve tatbikı-
na binaen muhtacı tefsir bir cihet görülememiştir. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Memurin Ka. Mu. En. Us. İYİ. Al. Kâtip Aza Aza Aza 
İstanbul Tokat Çorum İzmir Malatya 

Dr. İbrahim Tali h'esai İsmail Kemal Kâmil Dr. fi ilmi 
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seyrisefain muahedesi en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi esasına göre tanzim edil-
iniş idi. Halbuki tatbikatta Japonyanın memleketimize ithalâtile bizim Japonyaya ihracatımız 
arasında çok mühim fark bulunduğundan memleketimizin menfaati bu usulden ayrılmayı şiddet
le icap ettirmiş ve meselenin ehemmiyetini nazarı dikkate alan Hükümetimiz, Japonya Hükümeti 
ile tekrar müzakere açarak iki memleket arasındaki ticarî muvazeneyi daima kontrol ile hali 
muvazenede tutabilecek Ibir şeklin tatbikini temin eden bir taikrir kabul ve imzasında mutabık 
kalmıştır. Encümenimiz bu takrirler hükümlerini iktisadî menfaatimize çok uygun (bulduğun
dan tasdikini teklif eden kanunun esas itibarile kalbulüne şayan bulmuştur. Meselenin ehemmi
yetine binaen Heyeti Umumiyece de müstacelen müzakeresine müsaade ibuyurulmak istir'hamîle 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

İktisat E. Rs. M. M. Kâtip Aza Aza - Aza 
Edirne Şeibin K. Afyon K. İstanbul İstanbul Eskişehir 
Şakir İsmail Akosmanzade îzzet Alâeddin H. Vasıf Emin 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
İstanbul İstanbul Gümüşane Bursa . Zaguldak İzmir 
Yaşa?" A. Hamdı Edip Servet Rüştü ' •• Ragıp M. Sadettin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti üe Japonya İmparatorluğu arasında münakit ticaret ve seyrisefain muahede
sine mütedair itilâf hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya imparatorluğu arasında 1930 senesi teşriniev
velinin 11 inci günü Ankarada akit ve imza olunan ve 30 mart 1931 tarih ve 1792 sayılı kanunla 
tasdik edilen ticaret ve seyrisefain muahedesine mülhak olmak üzere Hariciye vekâleti ile Japon
ya sefareti arasmda teati edilecek suretleri aşağıda yazılı takrirler ile tesbit edilen itilâf kabul ve 
tasdik edilmiştir; 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
26- XII-1933 

Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Zekâi Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Albdülhalik Hikmet Fuat 
İk. V. S. 1. M. V. V. G. 1. V. Zr. V. 

M. Celâl Muhlis Muhlis 
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JAPONYA TAKRİRİ TERCÜMESİ 

Vekil Beyefendi, 

İktisadî buhranı hazırın geçirmekte olduğu fevkalâde ahvale mebni ve ticarî meselelerde ister 
şarta muallâk, ister gayrimuallâk mefhumlarda en ziyade müsaadeye maflhar millet muamelesinin 
faydalarından sarfınazar etmek ve binaenaleyh Türkiyenin her hangi zümre, Japon ticarî eşyası
na hini ithalde alacağı takyit veya memnu iyet tedbirlerine muhalefet etmemek hususunda Ja
pon İmparatorluk Hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile mutabık kaldığını Hükümeti
min emrine ittibaen arz ile şeref kesbederim. 

Kezalik Japon imparatorluk Hükümeti 11 teşrinievvel 1930 muahedesinin meriyet müddetini 
bir sene olarak tahdit hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile mutabık kalmıştır. 

11 teşrinievvel 1930 muahedesinin bu hususta mütehalif hükümleri mezkûr muahede ile beraber 
ayni tesiri ve ayni şümulü haiz olup onun tam bir cüzünü teşkil eyleyen ve meriyet şartlarına tâbi 
bulunan işbu takrir muhteviyatını talil edemeyeceği tabiidir. 

İşbu nota mezkûr muahede ile ayni zamanda meriyet kesbetmek üzere 11 teşrinievvel 1930 ta
rihli muahedenin tasdiknamelerile beraber ayni zamanda ve ayni tarzda teati edilecektir. 

Ihtiramatı faikamın kabulünü rica ederim Vekil Beyefendi. 

JAPONYAYA TARAFIMIZDAN TEVDİ EDİLECEK TAKRİR TERCÜMESİ 

Vikont cenapları, ••<,•••?— .-,..-,.,. . - * ^ a ^ S ^ ' 

iktisadî buhranı hazırın geçirmekte olduğu fevkalâde ahvale mebni ve ticarî meselelerde ister 
şarta muallâk, ister gayri muallâk mefhumlarında en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesinin 
faydalarından sarfı nazar etmek ve binaenaleyh Japonyanın her hangi zümre Türk ticarî eşyasına 
karşı hini ithalde alacağı takyit veya memnuiyet tedbirlerine muhalefet etmemek 'hususunda Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin Japon İmparatorluk Hükûmetile mutabık kaldığmr Hükümetimin 
emrine istinaden arz ile şeref kesbederim. 

Kezalik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 11 teşrinievvel 1930 muahedesinin meriyeti müddetini bir 
sene olarak tahdit hususunda Japon İmparatorluk Hükûmetile mutabık kalmıştır. 

11 teşrinievvel 1930 muahedesinin bu hususta muhtelif hükümleri mezkûr muahede ile beraber 
ayni tesir ve ayni şümulü haiz olup onun tam bir cüzünü teşkil eyleyen ve meriyet şartlarına tâbi 
bulunan işbu takrir muhteviyatını talil edemeyeceği tabiidir. 

işbu nota mezkûr muahede ile ayni zamanda meriyet >kesbetmök üzere 11 teşrinievvel 1930 tarihli 
muahedenin tasdiknamelerile beraber ayni zamanda ve ayni tarzda teati edilecektir. 

Ihtiramatı faikamın kabulünü rica ederim Vikont Cenapları. 



Sıra No 6 0 
Türk, Rum ahali mübadelesi muhtelit komisyonunun kal
dırılmasına ait mukavelenamenin tasdiki hakkında 1/826 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet 10 - X// - / 933 

Katarlar müdürlüğü 
Sayı 6136 J 3 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türk, Rum ahali mübadelesi Muhtelit komisyonunun kaldırılmasına ait mukavelenamenin 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince i 3-XII-i 033 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile mazbataları ve mukavele
name ile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Müstaceliyet kaydile müzakeresine emir ve müsaade buyurulması rica olunur efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

30 kânunusani 1923 tarihinde Lozanda imza edilen Türk - Yunan -mübadelei ahali mukavelena
mesinin 11 inci maddesi mucibince teşekkül eden Muhtelit komisyon, işbu mukavelenamenin 12 
ııci maddesi ahkâmına göre « mezkûr mukavelenamenin icrasının istilzam edeceği tedabiri ittihaz 
etmek ve işbu mukavelenamenin mahal verebileceği bilcümle mesail hakkında karar vermek husus
larında bütün salâhiyetleri haiz » olan bir heyettir. Lozan sulh muartıedenamesiııin Hükümetimiz ile 
Yunan Hükümeti tarafından tasıdikını müteakip Milletler Cemiyeti meclisince tayin edilen bitaraf 
azasının Atinaya vürudile 7 teşrinisani 1923 tarihinde ilk içtimaını Atmada akteden Muhtelit mü
badele komisyonu, mübadelei ahali mukavelenamesinin tatbiki sahasında ilk merhaleyi teşkil eden 
ve memleketi asliyelerini o tarihte terketmiş bulunan ahalinin mütekabildi memleketimize ve Yuna-
nistana şevklerine mütedair olan ameliyeyi tanzim etmekle beraber, bu ameliyenin istilzam ettiği 
bazı kararların ittihazına da tevessül etmişti. 

Maamafih işbu komisyon 1925 senesi evasıtına doğru hitam bulan ıbu ameliyenin hitamını bekle
meksizin gerek mübadillerin, gerek mübadeleden istisna edilmiş olan Garbî Trakya Müslüınanla-
rile İstanbul Rumlarının hukuk ve menafime taallûk eden hususat hakkında da -bazı kararlar itti
haz etmişti. 

Lozan sulh muahedenamesine merbut 9 numaralı protokol ile istihdaf edilen eşhasın hukuk ve 
menafime müteallik bazı hususatın da Muhtelit mübadele komisyonunca tetkikini ve bu vadide 
kararlar ittihazını âmir işbu s>on protokol, mevzubalıs heyetin memleketimizi ve Yunanistam 18 teş
rinievvel 1912 den evvel terkeden Ruanlarla MüslümanLaırm müracaatlerini tetkike salâhiyettar kılmış 
ve bu suretle mübadillere ait hukuk ve menafiden maada gayrimübadil Müslümanlarla, 'Rumlara 
ait emlâk ve bu emlâkin icar bedellerile alâkadar mesail Lozan sulhnamesinin meriyete girdiği 
6 ağustos 1924 tarihinden itibaren mezkûr komisyonun dairei kazasına girmiş bulunuyordu. V>w 

\ 
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salâhiyetler Atinada Yunan Hükümet ile. akt edile/» 1 kânunuevvel 1926 tarihli Atina itilâf namesile 
tevsi edilmiş ve zamimeten Türk vatandaşlarile, Yunan tebaasının Yunanistaııda ve Türkiyede kâ 
in gayrimenkul] erin e müteallik muayyen bazı mesailin halline de yine bu komisyon memur edilmiş
ti. 10 haziran 1930 tarihinde Yunan Hükûınetile Anıkarada imza olunan mukavelename ile, Lozan 
mübadelei ahali mukavelenamcsile, Lozan sulilı ahitnamesine merbut 9 numaralı protokolün ve Atina
da münakit emlâk itilâfnamesinin Muhtelit mübadele komisyonuna tevdi ettiği bilûmum salâhiyet
ler nazarı itibare alınmak suretile imza edilen ve bir tasfiyei kafiyeyi istihdaf eyleyen bir mukave
lenamedir. 

Lozan mübadele mukavelenaıııesile derpiş edilen gayrimeııku İlere ait takdiri kıymet meselesi, arzetmiş 
olduğu ehemmiyet ve tarafeyn Hükümetleri için istilzam edeceği büyük maddî fedakârlıklar hasebi
le ve gayrimahdut senelere muhtaç olması dolayı sile muallâkta kalmış ve 10 haziran 1930 tarihli /mu
kavelenamede münderiç tarzı hallin tebellürüne .değin, Hükümetler arasında sık sık görüşülen bu 
mesele katî bir sureti halle raptedilmemişti. Diğer taraftan Atina itilâfnamesi ahkâmına tevfikan 
yapılan takdiri kıymet muamelâtı yüzünden meydana çıkan diğer ihtilâflar da Muhtelit mübadele 
komisyonu nezdinde münaziütıfih bir çok mesele şeklinde birikmiş oluyordu. Bu mesaildeıı maada, 
tarafeyn heyeti murahh asal arı arasında büyük ihtilâflara sebebiyet veren ve İstanbul Rumlarile 
Orabî Trakya Müslümanlarının vaziyeti şahsiyelerirıe müteallik bulunan etabli mefhumuna müte
allik mütebayin anlayışlar komisyonun faaliyetini sektedar etmiş ve Yunan Hükümeti tarafından 
Atina itilâfnamesi mucibince sahiplerine iadesi lâzrmgelen malların devairi mahalliyece filen sa
hiplerine iade edilmemiş bulunması keyfiyeti de Atina itilâf namesile halli istihdaf edilen mesailin 
sürüncemede kalmasını intaç etmişti. 

Bütün bu işlerin hallini istihdaf en Anıkarada imza olunan 10 haziran 1930 tarihli Ankara 
mukavelename/sinin hususiyetlerinden biri de Muhtelit mübadele komisyonu nezdinde zuhur eden 
ihtilafların artık mezkûr komisyon heyeti nmumiyesi kararile hallediimeyip bitaraf azasının 
hakemliğine tevdi suretile tasfiye edilmeleri keyfiyetidir ve bu usulün tarafeynce ittihazı sa
yesindedir ki, ahkâmı sabıkaya tevfikan halli senelere muhtaç olan tabiiyet ihtilâflarından ve 
buna müteferri alhlkâmı adiye ile Ankara mukavelemi/meşinin tatbik ve tefsirine müteallik ıme-
sail nisibeten çok kusa bir /zamanda bir sureti halle raptedilebilmişlerdir. 

tstan'bul ve Garibi Trakya eııntaıkaları hariç kalmak şartile Türikiye ve Yunanistaııda kâin 
olup etaıblilere, tarafeyn tebealarına ait emvali umumiyet itibamle takasa ithal eyleyen Anka
ra mukavelenamesinin tatbiki tabiî cereyanını takip etmiş ve etablilere ait 150 şer bin liranın 
tevziile beraber 1885 numaralı kanuna tevfikan ashabına iadesi temin edilen îstanbulda kâin 
etabli ve Yunanlı mallarına ait müracaatlar da peyderpey tasfiye edilegelmiştir. Ayni zamanda 
(farbî Trakya müslümanlarını alâkadar eden bilûmum mesai!, menuniyeti mucip bir şekilde 
halledilmiş ve 1 ağustos 929 tarihinde Yunanistaııda kâin ımallarma bilfiil vazıülyet bulunan 
vatandaşlarımızın müracaatları da tetkik edil rek Ankara .mukavelenamıesile tasrih edilmiş olan 
halklarını müeyyit vesikalar yedlerine verilmiştir. 

Muhtelit mübadele komisyonunun başlıca faaliyetini teşkil eden bir cihet te Anikara muka
velenamesi (mucibince Türlk Hükümetine intikal eden ve mezkûr mukavelenamenin mevkii me
riyete girdiği tarihte Hükümetimizce vazıyet edilımeyen hakkı avdetten mahrum Rumlara ait 
emvale müteallik taleplerin tetkiki ve intacıdır. Türk heyeti murajhlhasası delâleti]e bu (hususta 
komisyona mevdu taleplerin ıbir kısmı mühimimi (halledilmiştir. Hail edilemeyenlerle, yeni muka
velenamenin mevkii meriyete vazmdan bir ay sonraya kadar komisyona tevdi edilecek taleplerin 
yedi ay zarfında komisyonca tasfiyesi derpiş edilmiştir. Bu taleplerden mezkûr müddet zarfında 
tetkik ve intacı kabil olamayanlar için Hüküm etim iz hakkının ziyama meydan vermemek üzere bu 
gibilerin de intacı hususunda mukavelenameye ahkâmı mahsusa konulmuştur. Şöyle ki; Komisyon 
mesaisi hitam bulduktan sonra elde henüz intaç edilemiyen talepler bulunuyorsa, -bunlar iki bitaraf 
Reisten birinin hakemliğine müracaat suretile halledilecektir. Bu ihtimâl tahakkuk ettiği tak
dirde iki Hükümetin tayin edeceği bu bitaraf azaya Türk ve Yunan Hükümetleri birer murahhas 
tefrik edeceklerdir. 
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Doğrudan doğruya eşhas tarafından muayyen müddet zarfında vukubulan taleplere geİince: Bun

lardan komisyon mesaisi hitamına kadar halledilemeyenler emlâkin bulunduğu memleket mehaki-
mine devir ve tevdi olunacaktır, iki memleket mahkemeleri bu gibi davaları rüyet hususunda mü
badeleye ait mukavelenameleri ve komisyonca veya komisyonun bitaraf azasııiea verilmiş olan ka
rarları nazarı itibare alacaklardır. 

Bu suretle 'belli başlı vezaifini ikmal edecek olan Muhtelit mübadele komisyonunun faaliyetine hi
tam vermek mümkün olacaktır. 

Hükümetimizle Yunan Hükümeti arasında bu kere imza olunup Yüksek Heyetinizin tasvibine 
arzedilen mukavelename bu gayeyi istihdaf etmekte ve Muhtelit mübadele komisyonunun lâğvile 
beraber bundan böyle etablilik mefhumunun ortadan kalkmasını ve emlâk iadesine veya işgaline 
müteallik bilûmum taleplere katî 'bir surette set çekmek maksadını gözetmektedir. 

Mübadele meselesinin nihayet bulmasına ve Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cümlhuri-
yeti arasında vatandaşlara taallûk eden hususat hakkında tabiî vaziyetin avdet etmesini temin 
eden işrbu mukavelename ahkâmı aşağıda tafsilen tahlil edilmektedir: 

Madde 1 — Bu maddenin ehemmiyeti birinci derecededir. Filhakika Muhtelit mübadele komis
yonunun lâğvi iğin düşünülecek en mühim hükmü ihtiva etmektedir. Bu hüküm de şudur: Muka
velename meriyet mevkiine girdiği tarihten itibaren bir ay geçtikten sonra hususî eşhas, gerek 
Heyeti murahhasalar, Ankara mukavelenamesinin tatbiki sahasına giren mesail hakkında Komis
yona yeni müracaatta bulunamayacaklardır. Meriyet tarihinden bir ay sonraya kadar komisyona 
mevdu taleplerin, işbu komisyonca halli için mukavelename yedi aylık bir müddet vazetmiştir. Bu 
müddet zarfında halledilemeyen mesail için şu yolda bir sureti hal derpiş edilmiştir: 

A - Doğrudan doğruya eşhas tarafından vuku bulan müracaatlerden Komisyon, kapanıncaya ka
dar halledilemeyenler, emvalin bulunduğu memleketin saalâhiyettar mahkemelerine devir ve tev
di olunacaktır. Mahkemeler eşhas tarafından talep vukuunda bu müracaatlara müteallik husu-
satı, mübadeleye ait mukavelenameler ve komisyonca veya komisyonun bitaraf azasınca verilmiş 
olan kararlar dairesinde hal ve fasledeceklerdir. 

B - Hakkı avdetten mahrum Rumlara ait emvale müteallik talepler ile emvale taallûk eden ta
biiyet ihtilâflarına gelince: 

Bunlardan komisyon kapanıncaya kadar halledilemeyenler mevcut iki bitaraf reisten birinin ha
kemliğine müracaat suretile hal ve intaç edilecektir. Bu takdirde mevzubahs hakeme Türk ve Yu
nan Hükümetleri birer murahhas tefrik edeceklerdir. 

Komisyonun lağvından sonra halledilemeyen bazı mesailin kalması suretile gerek Hükümet ge
rek eşhas hukukunun ziyama meydan verilmemek üzere vazedilmiş olan işbu hükümlerin derecei 
ehemmiyeti aşikârdır. 

Madde 2 —- Muhtelit mübadele komisyonunun tasfiyesinden sonra her hangi bir 
sebeple olursa olsun gerek Istanbulda ve gerek bilûmum Yunanistanda runı ve müslüman emvaline 
vazıyet edilemeyeceğini âmirdir. Binaenaleyh mübaadile ait olsun, hakkı avdetten mahrum bir Ku
ma ait bulunsun, İstanbul şehremaneti mıntakası dahilinde bulunan bilûmum emvale ahkâmı umumiye-
nin tatbikından mütevellit hususat hariç kalmak şartile, Türk Hükümetince vazıyet edilemeyeceği 
gibi, Yunanistan arazisi dahilinde bulunan mübadillere, hakkı avdetten mahrum müslümanlara ve 
Türk vatandaşlarına ait olan emval Yunan Hükümetince zapt ve müsadere edilemez. 

Metinde görülen istanbul ve Yunanistan kelimeleri, Ankara mukavelenamesi ahkâmından 
mülhem olarak konulmuştur. Filvaki İstanbul hariç kalmak şartile bilûmum ramlarla Yunan 
tebealarının Türkiyede kâin emvalinin Türk Hükümetinin tam mülkiyetine geçmiş olmasına mukabil 
Yunanistanda bulunan ve Türk vatandaşlarına ait olan bilûmum emval sahiplerinin filen intifam
da bulunanlar müstesna olmak şartile - Yunan Hükümetinin tam milkiyetine geçmiştir. Bu itibarla 
derpiş edilen istisna keyfiyeti yalnız Garbı Trakyaya inhisar etmeyip bütün Yunanistan arazisine 
şamil olduğu cihetle metinde (istanbul) kelimesine mukabil (Yunanistan) tabiri kullanılmıştır. 

Ankara mukavelenamesinin meriyete girdiği 23 temmuz 1930 tarihinde filen işgal altında bulun
mayan ve işbu mukavelenamenin 25 inci maddesine tevfikan zaptedilmeyen firarî malları da yine 



Lşbu ikinci madde mucibince işgal edilemez. Bu hüküm esasen mezkûr 25 inci maddenin 2 inci 
fıkrasındaki sarahatle tcsbit edilmiştir. 

28 temmuz 1930 tarihinin bu vadide mühim bir rol oynadığındandır ki, maddenin 2 inci fıkrası 
işgalin mezkûr tarihten^evvel veya sonra olduğu hakkında Hükümet devairile hakkı avdetten mah
rum mal sahipleri arasında zuhur edecek ihtilâfların yine mahkeme vasıtasile hallini derpiş etmiş
tir. 

Madde 3 — Yukarıda tahlil edilen ikinci maddenin mütemmimidir. Komisyon tasfi
ye edildikten sonra vazıyet muamelelerinin de yukarıda tasrih edilen daire dahilinde 
hitama ermiş bulunması ne kadar doğru bir keyfiyet ise ayni tarihten itibaren de her hangi 
bir Müslüman (Rum) veya Türk vatandaşının f Yunan tebaam) mahallî maikamata yani me-
hakiıme veya idarî devaire müracaat suretile evvelce işgal edilen malının istirdadına tevessül 
edebilmesine katî bir surette mâni olmak o niısbette doğru ıbir emri taibiidir. Binaenaleyh 'ko
misyonun tatili faaliyetini müteakip bu gibi 'müracaatlar, ne hususî eşhas ve ne de Türik (Yu
nan) Hükümeti tarafından her hangi bir daire nezdinde serdedilenıez. 

Emlâk; iadesine müteallik olacak bu gibi taleplere, sırf etaıblilik sıfatının tanınması hak
kında vukubıılacak müracaatları da ilâve etmek lâ-zmııgelir. Tabiri diğerle etablilik sıfatı »ko
misyonun ikapanmasile ortadan kalkan bir sıfattır. Bu itibarla .komisyonun etabli tanınaraik yeti
lerine verilen vesikalara istinaden nüfus cüzdanı olan Rumlardan (Müslümanlardan) maadası 
etabl i ol anı ad ar ve ıbu v,adide vaki müracaatlar hiç bir veehile katiyen mesmu olamaz. 

Madde 4 —- Komisyonun tatili faaliyetini müteakip iade ve işgal talepleri hariç, ol-
ma.k üzere vaki olacak emval, hukuk ve mcuafie taallûk eden talepler için vaze
dilmiş bir maddedir.. Lozan ve Ankara mukavelenamelerile istihdaf edilen eşhas, işlbu muahe-
dat ile teslbit edilip hakkı müktesep halini almış bazı huıkuika malik ıbukıraııaıktadırlar iki; 2 nci 
ve 3 üncü maddeler aihkâımı baki ıkalımaik şartile işhu hukuk ve ımenafiiıı idarî makamlarca 
nazarı it ibare alınmadıkları takdirde mehakimden sadır olacalk kararlarla mahfuz tutulmaları. 
mütekabil menfaatlerin emrettiği bir keyfiyettir. Bu ise ancalk ahıkâımı alıdiye ile buna isti
naden komisyon veya 'komisyon bitaraf azası tarafından verilen kararların tatbikini istilzam et
mektedir. Filvaki Ankara mukavelenamesi ve bunun esaslarını teşkil eden Lozan mübadele nıuka-
velenamesile Atina itilâfnamesi eşhası hususiyeye olduğu gibi, emvalin kâin bulunduğu Hükümetler 
lehine mühim ahkâmı ihtiva etmektedir. Bu itibarla Ankara mukavelenamesinin tatbikilc alâkadar 
bulunan bilcümle mesailin gerek mezkûr mukavelename ahkâmı ve gerek Muhtelit mübadele ko
misyonu tarafından işbu ahkâma müsteniden müttehaz kararlarla halli hem hukukan ve hem de 
filen zarurî ve faideli bir keyfiyettir. Binaenaleyh komisyonca verilen kararların mehakimee tatbi
kini teshil için bu kararların tarafeyn Hükümetleri tarafından mehakime tevdiini derpiş eden dör
düncü maddenin 2 inci fıkrası da yukarıda arzedilen hususa tın tamamen tatbikini temin için konul
muş bir fıkradır. 

Madde 5 — Ankara mukavelenamesinin 20 inci maddesine tevfikan Yunan Hükümeti tarafın
dan Muhtelit mübadele komisyonu vasıtasile Hükümetimize verilmesi lâzımgelen «125» bin İngiliz 
lirasından 62 500 İngiliz lirası işbu mukavelenamenin mevkii meriyete vazmı müteakip Hüküme
timize tediye edilmiştir, deriye kalan 62 500 İngiliz lirasının tediyesi, ayni mukavelenamenin 
20 inci maddesinin 5 inci fıkrası mucibince iki şartın tahakkukuna bağlanmıştır. Bu iki şarttan birin
cisi ifa edildiği takdirde 62 500 İngiliz lirasından 47 500 İngiliz lirasının ve ikinci şartın ta
hakkukunda da mütebaki 15 000 liranın tediye edileceği tasrih edilmiştir. Bu şartlardan birincisi 
İstanbul mmtakasmela kâin olup Yunanlılara ait bilcümle gayrimenkullerin sahiplerine iadesin
den ibarettir. 

İkinci şart ise, yine îstambulda kâin olup etablilere ait bilûmum, emvalin ashabına iadesi ile be
raber Ankara mukavelenamesi mucibince Hükümetimize terettüp eden bilcümle taahhüdatm ifa 
edilmiş bulunmasından ibarettir. 

îstanbulda kâin Yunanlı mallarının kısmı nıühimmi sahiplerine iade edilmiş olmakla yukarıda 
mevzubahs 47 500 liradan bir kısmının Hükümetimize tediyesinin temini tabiî görülmüş ve bu su-
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retle yeni mukavelenamede mezkûr miktardan 25 000 ninin mukavelename mevkii meriyete girer gir
mez bilâkaydüşart Hükümetimize verilmesi hususu tesbit edilmiştir. 

Geriye kalan 22 500 ile 15 000 liralık teminat akçesi komisyonun tatili faaliyet edeceği ta
rihten iki ay evveline kadar iade edilmeyen Yunanlı ve etabli mallarının tazminine tahsis edilmiştir. 

Bu paralar kâfi gelmediği takdirde iade edilmeyip tazmini lâzım gel en emvalin bedellerine muka
bil Türk Hükümeti iktiza eden mebaliği komisyon emrine verecektir. 

Buna mukabil Türk vatandaşlarile 9 numaralı protokol ahkâmından müstefit Müslümanların. 
Yunanistanda bulunan ve 1 ağustos 1929 tarihinde sahiplerinin yedi intifalarında olan mallardan 
komisyonun lâğvinden iki ay evveline kadar iade edilmeyenler varsa bunların da Yunan Hükü
meti tarafından tazmin edileceği ve bu hususta iktiza eden meblâğın Yunan'Hükûmeti tarafından 
komisyon emrine verileceği hakkında ahkâm konulmuştur. 

Komisyonun kapanmasından iki ay evvel tazminine komisyonca karar verilen emvalin komisyo
nun .kapanacağı tarihe kadar aynen iadesi hususunda her iki Hükümet hakkı ihtiyarı muhafaza 
etmektedirler. 

Madde 6 — Mukavelenamenin meriyete girmesinden itibaren bir ay müddetin hitamından sonra 
gerek Hükümetler tarafından gerek eşhas tarafından komisyona müracaat edilemeyeceğine dair 
1 inci maddede vazedilen hüküm nazarı itibare alınarak o tarihten itibaren elde mevcut buluna
cak işlerin yedi ay zarfında tasfiyesi tahmin edilmiştir. Bu itibarla komisyon mesaisinin hitam ta
rihi olmak üzere mukavelenamenin mevkii meriyete girmesinden itibaren sekiz ayhk bir müddet 
vazedilmiştir. 

Madde 7 — Mukavelenamenin mümkün mertebe süratle tasdikini derpiş eden yedinci madde en 
son tasdik eden tarafın tasdik keyfiyetini diğer tarafa tebliğ ettiği günü mukavelenamenin meri
yete girdiği gün olarak tesbit etmiştir. 

Yukarıda ahkâmı izah edilen işbu mukavelename yüksek tasviplerine arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

23-X/I-i933 

Yüksek reisliğe 

30 kânunusani 1923 tarihinde Lozanda imza edilen mukavelenamenin on birinci maddesi 
ile teşekkül eden muhtelit mübadele komisyonunun çalışmasına nihayet yermek üzere Türkiye 
Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti arasında Q-XII-l 933 te Ankarada imza edilmiş olan 
mukavelenamenin tasdiki hakkında Hariciye -vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
13-XII-l933 tarihli toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve 
esbabı mucibesi encümenimizde tetkik ve müzakere olundu; 

Mübadele işlerinin katı tasfiyesini istihdaf eden bu mukavelenin esbabı mucibesi en
cümenimiz tarafından da varit ve muvafık görülmüş olmakla tasdiki hakkındaki kanun lâyihası 
tasvip edilmiş ve havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
takdimine,karar verilmiştir. 

Ha. E. Reisi N. M. M. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Sivas Sivas Diyarbekir Kocaeli Elâziz Bolu 

Necmettin Sadık Necmettin Sadık Zeki Mesut L Süreyya Fazıl Ahmet Hasan Cemil 

T. B. M. Af. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 17 
Esas No. 1İ820 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M.M. 
Bütçe encümeni 26 XI1-1933 

M. No. 37 
Esas No. 1/826 

Yüksek Reisliğe 

Türk - Rum ahali mübadelesi Muhtelit komisyonunun kaldırılmasına ait mukavelenin tasdi-
kına dair olup Hariciye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun 
lâyihası Hariciye vekili Bey namına encümende hazır bulunan Muhtelit mübadele komisyonu 
Türk heyeti murahhasası reisi Şevki Beyin huzurile encümenimizce de tetkik ve mütalea edildi. 

Mübadele işlerinin katî tasfiyesi ile Muhtelit mübadele komisyonunun ilgasını ve Muhtelit 
mübadele komisyonu bitaraf azalarının emrinde bulunup l o haziran 1930 tarihli Ankara mu
kavelenamesinin yirminci maddesi mucibince İstanbulda bulunan Yunan tebaasının emlâki 
tamamen iade edildikten sonra Hükümetimize tesviye edilecek olan 47 500 ingiliz lirasından 
25 000 ingiliz lirasının Hükümetimize verileceğini istihdaf eden mukavelenin tasdiki 
haKkındaki bu kanun lâyihası encümenimizce de muvafık görülmüş olmakla Umumî Heyetçe 
müstacelen müzakere buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis M. M. Kâtip 
Burdur İsparta Tokat Bursa Çorum Oiresun Manisa 

M. Şiref Mükerrem Süreyya Dr. Galip Mustafa Kâzım M. Turgut 

Kırklareli Kırklareli 
Şevket M. Nahit 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk - Rum ahali mübadelesi muhtelit komisyonunun kaldırılmasına ait mu
kavelenamenin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında 9 birinci kânun 1933 tarihinde 
imza olunan ve Türk - Rum ahali mübadelesi muhtelit komisyonunun ilgasına mütedair bulunan 
mukavelename kabul* ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
13-XII-1933 

Bş. V. A<1. V. V, M. M. V. Da. V. İla. V. Mal V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Zekâi Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet Fuat 
îk. V. S. İ. M. V. V. G. 1. V. Zv.V. 

M. Celâl Muhlis Ali Bana Muhlis 
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TÜRK - RUM AHALİ MÜBADELESİ MUHTELİT KOMİSYONUNUN İLGASINA MÜTEDAİR 

MUKAVELENAME 

Bir taraftan 
Türkiye 

Diğer taraftan 
Yunanistan 

30 kânunusani 1923 tarihinde Lozanda imza edilen mukavelenamenin 11 inci maddesi ile teşek
kül etmiş olan Muhtelit komisyonun mesaisine nihayet vermek mütekabil arzusile mütehassis olarak: 

Ye mezkûr Komisyonla, 10 haziran 1930 tarihli Ankara mukavelenamesinin 32 inci maddesinde 
mevzubahs heyetin vazifelerinin esaslı ve mühim kısımlarını ifa etmiş olduklarını ve bu itibarla 
buıılara tevdi edilip neticelendirilmeyen taleplerin muayyen bir mühletten sonra icabında her iki 
memleketin salâhiyettar mahkemelerine havalesinde mahzur olmayacağını mülâhaza ederek bu husus
ta bir mukavelename aktine karar vermişler ve murahhas olarak, 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi 
İzmir mebusu ve Hariciye vekili Dr. Tcvfik Rüştü Beyefendiyi; 

Yunan Cumhuriyeti Reisi 
Fevkalâde murahhas ve Orta elçi Müsyü Konstantin Sakellaropoulos'u 

1 ay i 11 ey 1 emişle rd i r. 
Müşarileyhler haiz oldukları salâhiyetlere istinaden atideki mevaddı kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Ankara mukavelenamesinin, mezkûr mukavelename metni ve Muhtelit komisyon ile işbu komis
yonun bitaraf azasının verdikleri kararlarla muayyen, dairei şümulüne giren her hangi bir yeni ta
lep veya iddia, işbu mukavelenamenin meriyete girmesini müteakip bir aylık mühletin inkrzasıu-
dan sonra, ne her iki memleket tebaaları ve-ne de komisyondaki tarafeyn heyeti murahhas al an ta
rafından Muhtelit komisyonun tetkikime arzeclilemeyecektir. 

Geçen fıkrada zikredilen müddet zarfında tarafeyn tebaaları tarafından Muhtelit komisyon nez-
dinde vaki olup hitamı mesaisi tarihine kadar işbu komisyon tarafından neticelendirilemeyen ta
lep ve iddialar, alâkadarların müracaatı halinde, Ankara mukavelenamesine ve Muhtelit komisyon 
ile işbu komisyonun bitaraf azasının vermiş oldukları kararlara tevfikan halledilmek üzere, malla
rın kâin bulunduğu memleketin salâhiyettar mahkemelerine tevdi edilecektir. 

Ankara mukavelenamesinin 25 inci maddesinin tatbiki zımnında Muhtelit komisyona tevdi edi
len taleplerle mezkûr mukavelenamede mevzubahs mallar dolayısile tahaddüs etmiş tabiiyet mesele
lerine mütedair taleplerden komisyonun hitamı mesaisi anında henüz neticelenclirilememiş olanlara 
gelince, bunlar, mevcut iki bitaraf azadan her iki Hükümetçe bu husus için intihap ve kendisine 
iki millî murahhas tefrik edilecek olan birinin hakemliğine müracaat sıvretile halledilecektir. 

Madde — 2 

Ankara mukavelenamesinin 25 inci maddesi hükümleri mucibince vazıyet edilmesi Muhtelit ko
misyonca tasvip edilen mallar ile mezkûr mukavelenamenin meriyete girdiği tarihten evvel Türk 
veya Yunan Hükümetlerince filen işgal edilmiş bulunup iadesi işbu komisyon kararına iktiran 
etmeyen mallar hariç kalmak ve ahkâ.mı umumiye hükümleri mahfuz tutulmak şartile komisyon 
dağıldıktan sonra Istanbulda veya Yunanistanda kâin olup Ankara mukavelenamesile istihdaf edi
len bilcümle sınıflara dahil eşhasın malları hakkında, mübadil veya avdet hakkından mahrum şahısla
ra aidiyetleri sabit olsa bile, hiç bir vazıyet, işgal veya takyidi tedbir muamelesine tevessül edilme
yecektir. 

Ankara -mukavelenamesinin. meriyete girdiği 23 temmuz 1930 tarihinden evvel filî işgal vaki olup 
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olmadığı keyfiyeti, niza halinde, malların kâin bulunduğu memleket mahkemeleri nezdinde - Tah
rirî mukaddemei beyyiue ile teeyyüt eylemek şartile şehadet te dahil olmak üzere - bilcümle bey-
yiııe ile t es bit edilecektir. 

Madde — 3 

Lozan ve Ankara mukavelenamelerinden müstefit olmak sıfatının (Ankara mukavelenamesinin 
1, 2, 5, G, 7, 8, 9, 10, 14, 28 inci maddeleri) tanınması Muhtelit komisyonun dağılmasile nihayete ere
ceğinden işbu dağılma keyfiyetinden sonra mal iadesine ve etabli sıfatının tanınmasına mütedair 
olarak iki memleket makamları nezdinde hiç bir kimse tarafından ıbir gûna talepte bulunul anla
yacaktır. 

Madde — 4 

İşbu mukavelenamenin 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümleri sarahaten mahfuz 'kalmak sar
ide, Muhtelit mübadele komisyonuna yukarıdaki .'birinci maddede oıünderiç müllılet zarfında 

. arzedilmemiş olup Ankara mukavelenamesinin ve Muhtelit mübadele komisyonu veya bitaraf 
aza ımukarreratının tayin ve tarif eyledikleri emlak, /hukuk ve menafie mütedair bulunan talep 
ve müracaatlar i/ki memleketten ıbiri veya diğeri nıohaikimi aidesince anifüzziıkir mukavelenaıme 
ve mükarrerat hüküımlerine tevfikan hallû fasledilecektir. 

İki hususta mezkûr mükarrerat her iki Hükümetçe salâıhiyettar adlî makamlara tebliğ edi
lecektir. 

Madde — 5 

İşbu mııkavelenamenin meriyete vazı tarihinde, Ankara mukavelenamesinin 20 inci uııad-
des'min 5 inci fnkrası mucibince Türk Hüikûanetine ait bulunan 47 500 ingiliz liralık meblâğ
dan 25 000 ingiliz lirası ifraz edilerek derhal ve il) i lâk ay duşa rt Türk Hükümetine teslim kılına
caktır. 

Yunan teıbeasına veya etabli Rumlara ait olup iadeleri Muhtelit komisyon veya bitaraf aza 
tarafından karar altına alındığı halde .mezkûr komisyonun dağılmasından nihayet iki ay evve
line kadar, infaz edilmemiş bulunan ınallere, aniilüzzikir bitaraf aza tarafından, bu hususta 
intihabı kendilerine terettüp eden bir veya (müteaddit ehlihibre ile istişareden sonra, kıymet 
takdir edilecektir. 

Mallarına yukarıda yazılı şerait dairesinde kıymet takdir olunan Yunan mülk sahipleri işbu mad
denin 1 inci fıkrası mucibince 25 000 ingiliz liralık meblâğdan tazmin edilecektir. Kıymet takdir 
olunan mallar etabli Rumlara ait bulunduğu takdirde, işbu tazmin keyfiyeti, Ankara mukavelena
mesinin 20, 22 ve 23 üncü maddeleri hükümlerince Türk Hükümetine verilecek olan 15 000 ingiliz 
liralık meblâğ üzerinden ifa edilecektir. 

22 500 ingiliz liralık.meblâğ mallan iade edilmeyen Yunanlı mülk sahiplerinin ve 15 000 ingi
liz liralık meblâğ malları iade edilmeyen Rum etabli mülk sahiplerinin tamamen tazminine kâfi 
gelmediği takdirde Türk Hükümeti, bitaraf azanın talebi üzerine, işbu mülk sahiplerinin tamemen 
tazmini için icabında lâzımgelecek meblâğı Muhtelit mübadele komisyonu emrine verecektir. 

Yukarıda yazılı olan hükümler, iadeleri, Muhtelit komisyon veya bitaraf aza tarafından karas
al tına halde mezkûr komisyonun dağılmasından nihayet iki ay evveline kadar, infaz edilememiş 
bulunan mallara kıymet takdiri noktasından Ankara mukavelenamesinin 5 inci ve 7 inci maddele
rinde münderiç kaydi istisnaî ile kastolunan mallar hakkında da mabihittatbiktir. Böyle bir halin 
hudusunda, bitaraf azanın talebi üzerine Yunan Hükümeti, işbu mal sahiplerinin tamamen tazmi
ni için lâzımgelen meblâğı Muhtelit mübadele komisyonu emrine verecektir. 

Bununla beraber, tazminat meblâğı ashabı istihkaka ancak Muhtelit mübadele komisyonunun ka
panması tarihinde tesviye edileceği cihetle âkit taraflardan her biri tazminine bitaraf aza tarafın
dan karar verilen malları komisyonun kapanmasına kadar aynen iadede muhtar bulunacaklardır. 
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Yukarıda zikrolunan 22 500 ingiliz liralık meblâğ veya yutkartki 3 üncü fıkranın icabında tat-

bikmdan sonra kalan baîkiye, işbu maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında kastedilen Yunanlı mal 
sahiplerinin lüzumunda tazmininden sonra derhal Türk Hükümetine teslim olunacaktır. 15 000 in
giliz liıralık meblâğ veya bundan, yukanki 3 üncü ve 5 imci frkralar ile Ankara mukavelenamesinin 
20, 22 ve 23 üncü maddeleri hükümlerinin tatbikinden sonna artan bakiye, Muhtelit komisyon mari-
fetile ve Komisyon mesaisinin hitamından evvel Türk Hükümetine teslim edilecektir. 

Madde — 6 

Muhtelit mübadele komisyonu, işbu mukavelenamenin meriyete vazından itibaren sekiz aylık bir 
mühletten sonra ilga edilecektir. 

Madde —7 

İşbu mukavelename mülkün olan en kısa müddet zarfında tasdik edilecektir. Mukavelename, 
Yüksek Âkit taraflardan son tasdik edenin tasdik keyfiyetini diğerine tebliği taarihinde meriyete gi
recektir. 

Ankarada 9 - XII -1933 /tarihinde iki nüsha olarak tanzim kılınmıştır. 





Sıra NQ 4 9 
Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin, Karahisar maden suyu 
şişelerinden bazı ücret ve resimlerin alınmaması hakkında 
2/51 numaralı kanun teklifi ve İktisat Dahiliye, Maliye, Bütçe 

ve Nafıa encümenleri mazbataları 

Yüksek Reisliğe 

Mucip sebeplerile birlikte takdim ettiğim kanun teklifinin Umumî heyete arzına lütfen 
delâlet buyurulmasmı 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 
fiatle satılmakta olması sarfiyatını pek azaltmaktadır. Az sarfedilmesi yüzünden de hem 
Hilâliahmer ve hem halkın umumî sıhhati zarar etmektedir. 

Diğer ecnebi memleketlerde böyle hususî tedbirlerle fiati tenzil edilerek sarfiyatı tezyit 
olunduğundan bir taraftan Hilâliahmerin varidatını çoğaltmak, diğer taraftan da halkın sıhha
tini korumak için merbut kanun teklifinin kabulünü istirham ederim efendim. 

Kastamonu Mebusu 
Dr. Suat 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
İktisat encümeni 20 - V - 1933 

Karar No. 29 
Esas -No. 2/51 

Yüksek Reisliğe 

Hilâliaihttner cemiyetine ait Karahisar maden suyu şişelerinin gümrük, oktruva resimlerile şimen
difer, vapur nakliye ücretlerinden muaf tutulmaları hakkında Kastamonu mebusu Dr. Suat Bey ta
rafından verilip encümenimize havale edilen kanun teklifi tetkik ve müzakere olundu: 

Bu nevi maden sularının içilmesi bir çok hastalıklarda 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 
olmakla encümenimiz bu noktadan teklifin esaslı bir suretle tetkik ve mütaleasını faydalı gör-
müşt/ür. 

Yapılan uzun tetkikata nazaran bu gün bir şişe maden suyunun başlıca istihlâk şehirlerine tak
riben yirmi sekiz kuruşa mal olduğu ve otuz kuruşa satıldığı anlaşrlmaktadır. Yirmi sekiz kuruş 
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maliyet fiatiuin içerisinde su parası olarak hesap edilen % 45 santim derecesinde ehemmiyetsiz 
bir şey olup bu da memıbada yapılan tesisatın bir kısım işletme masarifine karşılık tutulmaktadır. 
Geri kalan şişenin bedlei gümrük ve duhuliye resinderile muamele vergisi ve nakliye üertleri olup 
bu hesaba nazaran Hilâliahmer satış bedelinden çok az bir kâr kalmış oluyor. Bu noktai nazar
dan geniş mikyasta ve ucuz olarak ammenin istifadesine arzı arzu edilen bu suyun satış bedelinden 
Hilâliahmerce 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
cümen im iz faydalı bulmuştur. 

Bu muafiyet iki kısım olup biri gümrük resmi, muamele vergisi ve Devlet vesaiti nakliye ücretleri 
gibi ya doğrudan doğruya veya dolayısile muvazenei umumiyeye tesir yapan vergi ve resimler, diğeri 
ise belediyeleri alâkadar eden duhuliye resmidir 

Elde edilen ihsaî malûmata nazaran Hilâliahmerin bu ^ün senede sarfettiği Karahisar maden 
suyu, üç yüz bin şişe kadardır. Bir şişeden alman gümrük resminin iki kuruş ve muamele vergisi
nin takriben bir kuruş kadar olmasın;! nazaran her iki resmin baliği (9 000) liraya kadar bir ye
kûn tutmaktadır. Nakliye ücretlerine gelince: Bunların hepsinin demiryolu ile nakillerini kabul e1-
tiğimize göre boş ve dolu şişelerin vasati şimendifer nakliye ücreti bir biri üzerine 2/75 kuruş ol
masına nazaran sekiz bin küsur lira kadar bir meblâğ olur. Yukarıda arzedilen gümrük resmi ve mu
amele vergisile beraber muvazanei umumiyeyi alâkadar eden kısım, nihayet on yedi bin lira radde
sinde bir muafiyeti istilzam etmektedir. Belediyeleri alâkadar eden duhuliye resmine gelince: Bu
nun de yekûnu üç dört bin lira kadar olup muhtelif istihlâk şehirlerini alâkadar etmesi cihetile şa
yanı 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 al
tında Hükümetçe istenilen fennî ve sıhhî evsafı temin edecek tesisatı vücude getiren emsali nıües-
sesata da teşmilini adalet noktai nazarından muvafık ve zarurî görmüştür. 

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisatı hakkında neşredîlen927 numa
ralı kanunun kaplıca ve maden suyu tesisatında esasen bazı muafiyetler kabul edilmiş bulundu
ğundan encümenimiz bu teklifin de mezkûr kanuna tezyilini münasip görmüş ancak talep edilen mu
afiyetlerden nakliye ücretlerine ait kısmın yüzdeelli olarak kabulünü kâfi görerek kanunun başlr-
ğmı ve birinci maddeyi bu esasa göre tertip ve tanzim etmiştir. İkinci üçüncü maddeler usule ait 
maddelerdir. 

Havalesi mucibince Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine tevdi edilmek üzere Yüksek Re
isliğe takdim olunur. 

İk. En. Reisi M. M. Kâtip 
Edirne Ş. Karahisar A. Karahisar 
Şak ir İsmail Akosmanzade İzzet 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiline encümeni :u - V - :1 !)$:•> 

Karar No. »4 
Esas No. 2 /o1 

Yüksek Reisliğe 

Hilâliaıhmer Cemiyetine ait Karahisar maden suyu şişelerinin gümrük, okturva resimlerile 
•şimendüfer, vapur naıkliye ücretlerinden muaf tutulmaları haıMunda Kastamonu mebusu Dr. 

Aza 
İstanbul 
/ / . Vasıf 

Aza 
İzmir 

M. Sadettin 

Aza, 
Bolu 
Şükrü 

Aza 
Zonguldak 

Ray ip 



Suat Bey tarafından verilip encümenimize havale buyu rai an ikamın teklifi ve -ol/baptaki İktisat 
encümeni tmazıbatasile tetkik ve müzakere olundu: 

Kanun layiıhası heyeti uımmmiyesi itibarile eneümeniımkce kaıbııl edilmekle /beraber, 1 inci 
(maddede fennî ve sıhhî tesisat yaptıkları takdirde dahilde mümasili yapılıncaya t a d a r hariç
ten gelecek şişelerin matlûp muafiyetlerinden istifadelerinin (100 000) yütz 'bin lira gi/bi azîan 
bir sermaye ile talkyidi memleketimizin her tarafında ibulunan bu gilbi maden sularından istifa
deyi imkânsız bırakacağından ( ve en az yüz bin lira (kıymetinde bulunmak ) ibaresi tayyedil-
miştir. 

Okturva resminin lâğvi hakkındaki kanun Yüksek Meclisçe müzakere edilmek üzere 'bulun
duğundan ( ve bu hoş şişeler ile maden suyu doldurulmuş olanlarından duhuliye resmi ) ilâvesi 
de t ay yolunmuştur. 

Bu suretle gümrük resminin lâğvile nakil masrafı tenzilâtından bilistifade memlekete giren 
şişelerin, haşka ticaret ve sanayi erhahı tarafından kullanılmamasını temi nen işbu maddeye: 

( Bu şişelere diğer ticaret ve sanat müesseseleri tarafından imal edilen maddeler ikonam az ve 
bu suretle satılamaz. Aksi hareket edenlerin şişeleri mıılhteviyatile beraber müsadere edilir ve 
(mütecasirlerinden beher şişe için bir liradan beş liraya kadar para cezası alınr ) fıkrası ilâve 
edilmiştir. 

Son fıkradaki ceza hükmünün de tetkiki zımnında bir kere de Adliye encümenine havalesi 
yüksek reylerine ıbağlıdır. 

Da. E. Reisi Reis V. M. M. N. Kâ. Aza Aza Aza 
Tekirdağ . (riresını Şebin K. Corum Kütahya 

Cemil A.Münir Vasfı Basit Î.Kemal M em et 
Aza Aza Aza Aza 

Bursa Ordu Elâziz Zonguldak 
Emin fikri İsmail Hüseyin Rifat 

Maliye encümeni mazbatası . * 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 3 - VI - 1933 

Karar No. 58 
Esas No. 2/51 

Yüksek Reisliğe 

Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin Karahisar maden suyu şişelerinin, gümrük, oktruva resim-
lerile şimendifer, vapur nakliye ücretlerinden muaf tutulması hakkındaki teklifi ve Dahiliye encüme
ninin bu husustaki mazbatası encümenimize havale edilmekle müzakere ve tetkik olundu. 

TekHfin heyeti umumiyesi muvafık görülmüştür. Ancak muhtelif mahiyetteki hükümleri bir mad
deye toplamak kanunların tedvinindeki usul ve teamüle uygun olmadığı cihetle birinci maddenin 
müeyyideye ait olan fıkrası ayri bir madde olarak tertip edilmiş ve bu maddenin memnuiyete ait 
fıkrası yalnız şişelerin satılmasına hasredilmek suretile tashihat yapılmıştır. 

Dahiliye encümeninin ikinci maddesi üçüncü ve üçüncü maddesi dördüncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. R, M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Burdur İsparta tstanbul Balıkesir Diyarbekir 

M. Şeref Kemal Turan Hamdi M. Pertev Zülfi 



- 4 -
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 223 

Esas No. 2/51 

10 - Yi - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin Karahisar maden suyu şişelerinin gümrük, oktruvo resimle
rde, şimıendifer, vapur nakliye ücretlerinden muaf tutulması hakkındaki teklifi Dahiliye ve Maliye 
encümenlerinde tetkik edildikten sonra encümenimize havale- olunduğundan okundu ve tetkik 
olundu. 

Filvaki Karahisar maden sunu halkımızın sıhhati üzerinde mühim bir âmil olabileceği aşikârdır. 
Halbuki teklifte sayılan ve affi istenilen resim ve ücretler bu suyun yüksek bir fiatle satılmasına sebebi
yet vermekte ve bu ise suyun sürümüne mâni olmakta bulunduğundan encümenimiz de Maliye encü
meninin hazırladığı kanun lâyihasını, Karahisar maden suyunun memlekette mutedil bir fiatle elde 
edilebilir ümidile aynen kabul etmiştir. Müstaceliyet kararı ile Umıunî Heyete arzedilmek üzere 
Yüksıek Reisliğe takdim kılındı. --- -^;^,,,4!..iJ,^>^ ,,.,..;,., ._ . 

Reis Na. 
İsparta 

Mükerrem, 

Yozgat 
8. Sırrı 

(Jorıını 
Mustafa 

Edirne 
Faik 

Kayseri 
A. Hilmi 

Kırklareli 
Şevket 

Manisa 
M. Turgut 

Niğde 
Faik 

Sivas 
M. Remzi 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 

Karar No. 2 
Esas No. 2/51 

25 - XIİ -193$ 

Yüksek Reisliğe 

Karahisar maden suyu şişelerinin gümrük ve oktruva resimlerde, şimendifer ve vapur nakliye 
ücretlerimden bu şişelerin muaf tutulması hakkındaki teklifi kanunî encümenimize havale buyuru i-
muş olmakla tetkik ve müzakere olundu. Maden suyu şişelerinin muhtelif masrafları hakkında 
tanzim edilmiş olan cetvelin tetkikından bir şişe suyun şişe fiatı dahil olarak maliyet fiatı, Ha
mam istasyonunda 20/525 kuruşa ve Ankarada (27/168) ve Istanbulda (28/738) ve Adanada 
(28/03) ve Mersinde (28/19) kuruşa baliğ olduğu görüldü. Pek kıymetli şifa hassalarına malik 
olan bu sudan ihtiyaç sahiplerinin istifadesi noktai nazarından bu fiat hakikaten pahalı olmakla 
gümrük resminden maada muamele vergisinden de muafiyeti tezekkür edilmiş ve Nafıa ve Maliye 
vekilleri Beyefendilerce kabul edilmiştir. 

Şimendifer ve vapur ücretlerinden ise yüzde elli tenzilât icrası İktisat, Maliye, Dahiliye, Büt
çe encümenlerince münasip görülmüş olmakla encümenimiz de bu karara iştirak eylemiştir. Bunun 
için lâyihanın birinci maddesinin birinci fıkrası (gümrük resmi ve muamele vergisi alınmaz) su
retinde tadil olunmuştur. Devlet demiryolları idaresi tarifei asliyeden umumî tenzilât yaparak ha
len (37 numaralı) tenzilâtlı bir tarife tatbik etmektedir. İleride bu tarifenin daha ziyade indiril 
m esi de muhtemeldir. Binaenaleyh maden suyu nakliyatının böyle bir halde de istifade edebilmesi 
ve tenzilâtın mutlakıyetle yüzde elliye münhasır kalmaması için kanunun birinci maddesinin son 
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fıkrası (cari tenzilâtlı tarifeler üzerinden azamî yüzde elli ücret alınır) suretinde tadili muvafık 
görülmüştür. Bu veçhile tadil olunan lâyiha umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmasına karar verildi. 

Nafı En. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Samsun Erzincan Manisa Tekirdağ Mersin İsparta Eskişehir 
Eteni A. Sa,7nih Osman U. Basım S. Fikri H. Hüsnü Ahmet 
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Dr. SUAT BEYİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — İmtiyazı Hi-
lâliahmer Cemiyetine ait olan 
Karahisar maden suyu şişeleri; 
gümrük ithalât resminden ve 
şimendifer ve seyrisefainine 
ait nakliye ücretlerinden ve be
lediyelerin aldıkları oktruva 
resminden muaftır. 

İKTISAT ENCÜMENININ 
TADİLİ 

Sıcak ve soğuk maden su
larının istismarile kaplı
calar tesisatı hakkındaki 
10 haziran 1926 ve 1927 
n umar ah kanuna m üzey-

yel kanun lâyihası 
MADDE 1 — Maden suyu 

imtiyaz sahipleri İktisat ve Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâ-
letlerince müştereken tensip 
edilen evsafa muvafık olmak 
ve en az yüz bin lira kıyme
tinde bulunmak üzere fennî ve 
sıhhî tesisat yaptıkları takdir
de dahilde mümasili yapılınca
ya kadar hariçten getirecekleri 
membaa mahsus soğuk damga 
işaretli boş maden suyu şişele
rinden gümrük resmi ve bu boş 
şişeler ile maden suyu doldu
rulmuş olanlarından duhuliye 
resmi alınmaz. 

Yukanki fıkra mucibince 
hariçten getirilecek veya da
hilde toplanıp tekrar doldu
rulmak üzere membaına gönde
rilecek boş şişeler ile memba-
da maden suyu doldurularak 
muhtelif mahallere sevkoluna-
cak dolu şişelerin Devlet demir 
ve denizyolları vesaitile yapı
lacak nakliyattan cari tarife
ler üzerinden yüzde elli ücret 
alınır. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Sıcak ve soğuk maden su
larının istismar ile kaplı
calar tesisatı hakkındaki 
10 haziran 1926 ve 1927 
n umar alı kanuna m üzey-

yel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maden suyu 
imtiyaz sahipleri İktisat ve Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâ-
letlerince müştereken tensip 
edilen evsafa muvafık olmak 
üzere fennî ve sıhhî tesisat 
yaptıkları takdirde dahilde mü
masili yapılıncaya kadar ha
riçten getirecekleri membaa 
mahsus soğuk damga işaretli 
boş maden suyu şişelerinden 
gümrük resmi alınmaz. 

Yukanki fıkra mucibince 
hariçten getirilecek veya dahil
de toplanıp tekrar doldurul
mak üzere membaına gönderi
lecek boş şişeler ile membada 
maden suyu doldurularak muh
telif mahallere sevkolunacak 
dolu şişelerin Devlet demir ve 
denizyolları vesaitile yapılacak 
nakliyattan cari tarifeler üze
rinden yüzde elli ücret alınır. 
Bu şişelere diğer ticaret ve sa
nat müesseseleri tarafından 
imal edilen maddeler konamaz 
ve bu suretle satılamaz. Aksi 
hareket edenlerin şişeleri muh-
teviyatile beraber müsadere e-
dilir ve mütecasirlerinden be
her şişe için bir liradan on beş 
liraya kadar para cezası alınır. 
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MALİYE ENCÜMENİNİN 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 
İktisat 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 ha
riçten getirecekleri membaa mahsus soğuk dam
ga işaretli boş maden suyu şişelerinden gümrük 
resmi alınmaz. 

Yukanki 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
nizyolları vesaitile yapılacak nakliyattan cari 
tarifeler üzerinden ancak yüzde elli ücret alınır. 

MADDE 2 — Bu şişelere diğer ticaret ve sa
nat müesseseleri tarafından imal edilen madde
ler konup satılamaz. Bu hüküm hilâfında ha
reket edenlerin şişeleri muhteviyatile beraber 
müsadere edilir ve mütecasirlerinden beher şişe 
için bir liradan on beş liraya kadar para cezası 
almır. 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Maden suyu imtiyaz sahipleri 
iktisat ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâlet-
lerince 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 ve muamele vergisi almmaz. 

Yukanki fıkra mucibince hariçten getirile
cek veya dahilde toplanıp tekrar doldurulmak 
üzere membaına gönderilecek boş şişeler ile mem
bada maden suyu doldurularak muhtelif mahal
lere sevkolunacak dolu şişelerin Devlet demir ve 
deniz yollan vesaitile yapılacak nakliyatından 
cari tenzilâtlı tarifeler üzerinden azamî yüzde el
li ücret alınır. 

MADDE 2 
desi aynen 

Maliye encümeninin 2 nci mad-



MADDE 2 — îşbu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun 
hükmünü icraya Maliye vekili 
memurdur, 
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MADDE 2 — Bu kanun neş

ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Adliye, Ma
liye, İktisat ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekilleri me
murdur. 

MADDE 2 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Adliye, Ma
liye, iktisat ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekilleri me
murdur. 



MADDE 3 — Dahiliye encümeninin ikinci 
maddesi aynen 

MADDE 4 — Dahiliye encümeninin üçüncü 
maddesi aynen 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin & nci 
maddesi aynen 

MADDE 4 — Dahiliye encümeninin 3 üncü 
maddesi aynen 

> • < ....... 





Sıra NQ 6 2 
Evkaf umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 8 500 
liralık münakale yap4mas4 hakkında I 840 numaralı kânun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C 
Başvekâlet 25-^11-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3667 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Evkaf Umum Müdürlüğü bütçesinde 8 500 liralık münakale yapılması 
hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince" 24-XH-933 te Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatası ve münakale cetveli ile birlikte Yüksek huzur
larına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
Evkaf umum müdürlüğünün 933 malî senesi bütçesine mevzu masarifi muhakeme, Akar tami

ratı, Açık maaşı ve hakkı müktesep tahsisatının bakiyeleri sene gayesine kadar olan ihtiyaca 
kâfi gelmeyeceği anlaşılmış olmasına binaen merkez müteferrikası, vilâyet tenvir ve teshin, 
bakım masrafı, müzayede ve ihale heyetinin gayri muvazzaf azası huzur ücreti ve 
hayrattaki kıymetli eşyanın tetkik ve tefriki masrafı fasıllarından tasarrufu mümkün görülen 
( 8 500 ) liranın tenzihle bakıyei tahsisatları ihtiyaca kâfî gelmeyeceği arzedilen tertiplere 
münakalesi zarurî görülerek ol suretle münakalesinin icrası için kaleme alınan kanun lâyihası 
münakale edilecek tahsisatın müfredatlım ve tenzil ve zamlarının sebeplerini gösterir cetvel ile 
birlikte takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 27 - XII -1933 

M. No. 38 
Esas No. 1/840 

Yüksek Reisliğe 

1933 malî yılı Evkaf umum müdürlüğü bütçesinde 8 500 liralık münakale yapılması hakkında 
Başvekâletin 25 - XII -1933 tarih ve 6/3667 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen ve en
cümenimize havale huyundan kanun lâyihası Evkaf umum müdürü Rüştü Bey hazır olduğu halde 
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müzakere edilerek teklif dairesinde kalnıl olunmuştur. Umumî Heyetin tasvibine arzoluııınak üze
re Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 
izmir 
Kâzım 

M. M. 
İsparta 

Mükerrem 

Kayseri 
A, Hilmi 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Kırklareli 
M. Nahit 

Bayazıt 
İhsan 

Manisa 
M. Turgut 

Çorum 
Mustafa 

Giresun 
Kâzım, 

HÜKÜMETİN TEKLlFl 

1933 malî senesi Evkaf umum müdürlüğü bütçesinde münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî senesi Evkaf umum müdürlüğü bütçesinin merbut cetvel mucibince muh
telif fasılları arasında 8 500 liralık münakale yapılmıştır. , 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Başvekil memurdur. 
24 - XII - 1933 

Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Zekâi Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet Fuat 
tk. V. S. I. M. V. V. G. I. V. ' Zr. V. 

M. Celâl Muhlis Ali Rana Muhlis 

F. 

8 
10 
18 
19 

23 
32 

5 
12 
20 
31 

M. 

0 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
2 
1 
2 

Muhassasatın nevi 

Merkez müteferrikası 
Tenvir ve teshin 
Bakım masrafı 
Müzayede ve ihale heyetlerinin gayri muvazzaf 
azası huzur ücreti 
Hayrattaki kıymetli eşyanın tetkik ve tefriki masrafı 
Geçen sene borçları 
Hakkı müktesep karşılığı 
Masarifi muhakeme 
Akar tamiratı 
Açık maaşı 

Yekûn 

Tenzil olunan 
Lira 

1 000 
500 

3 000 

500 
1 500 
2 000 

8"5ÖO 

Zammedilen 
lira 

• 

836 
2 500 
3 000 
2 164 

8~5Ö(r 



Sıra Na 64 
Jandarma umum kumaııdaiEİığı Î9S3 nenesi bütçesinde 37 000 liralık münakale yapılması hak-

kmda 1/827, Maliye vekâletile Düyunu mmnrtrye 1BS8 nenesi bütçesinde 65 000 Hralık münakale 
yapılması hakkmda 1/834, Harita Tonum mttdtifîüğü 1933 senesi bütçesinde 35 961 liralık münakale 
yapılması hakkmda 1/886, Gümrük ve 'inhisarlar T*fcaleti Î033 senesi bütçesinde 14 929 liralık mü
nakale yapılması hakkmda 1/839, MUM Müdafaa vekaleti 1933 senesi hava bütçesinde 41 400 li
ralık münakale yapılması hakkmda 1/841 ve Ttfaliyıe veltaletile Düyunu umumiye 1933 senesi bütçe
lerinde 37 700 liralık münakale yapılması "hakkınca 1/842 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encü

meni mazbatası 

Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi bütçesinde 37 000 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve 1/827 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet . , • 18 - XII - 1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3601 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Jandaırma umum kumandanlığı 1933sene»& bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması 
ve yeniden bir fasıl açılmasına dair Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
14 - XII - 1933 te Yüksek Meclise arzı karatitaytınlan kanun lâyihası esbabı muci'besile birlikte 
Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

, Esbabı mucibe 

Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi bütçesinin 356 inci tekaüt ikramiyesi faslına mevzu 
tahsisat otuz seneyi doldurmuş bazı zabitanm taleplerine binaen tekaüt edilmeleri hasebilc kâfi gül
memesinden ve 364 üncü faslın birinci tenvir ve teshin maddesindeki tahsisat ta Cumhuriyetin 10 
uncu yıl dönümü tenviratı için jandarma kıtalarına istihkaktan fazla tahsisat verilmesini icap etti
ğinden ve 366 inci faslın birinci icar bedeli maddesindeki tahsisattan kısmen Ankaradaki jandar
ma meslek mektebi mevcudunun «yüze iblâğı sebebile yeni bir bina kiralanmasından ve kısmen de 
1932 senesinde icarsız olan jandarma karakollarının kiraya bağlanması mecburiyetinden ve 367 
inci faslın birinci memurlar harcırahı maddesindeki tahsisat ahiren ordudan jandarma emrine 
verilen 120 zabitin nakil masraflarına sarfedilmesinden ve 377 inci faslın 3 üncü hayvan tazmini 
maddesine konulan tahsisat gerek eşkiya müsademelerinde ve gerek hastalık hasebile raporla tahmin
den fazla hayvan telef olmasından ve 385 inci eski seneler düyunu faslının 3 ve 4 üncü 929 ve 
928 seneleri borçlarına karşılık ötem tahsisat kâfi gelmediğinden ve 932 senesinde bakiye karşılık 
tahsisatı olmayan tahakkuk etmiş borçlar için Maliye vekâleti celilesinin 10 - XII - 1933 tarih 
ve Muhasebat U. M. Bütçe M. 355/177 numaralı tezkeresile bu kabîl karşılıksız borçlar için de 1933 
senesi bütçesinde açılacak faslı mahsusa birer miktar münakale suretile tahsisat konulmasına za
ruret görüldüğünü arzeylerim efendim, 
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1933 senesi Jandarma umum kumandanlığı bütçesinde münakale yapılması ve yeniden 

açılmasına dair kanun lâyihası 
bir fasıl 

MADDE 1 — 1933 senesi Jandarma umum kumandanlığı bütçesinin bağlı cetvelde yazılı fasıl ve 
maddeleri arasında eeman 30 800 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — 1933 senesi Jandarma umum kumandanlığı bütçesinde (karşılıksız 1932 senesi borç
ları) namile yeniden 387 numaralı bir fasıl, açılarak bu fasla 373 üncü levazım ve teçhizatı har
biye ve fenniye faslından naklen 6 200 lira tahsisat 'konmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

14 - XII - 1933 
Bş. V. Ad. V. V. 
İsmet Zekâi 
Ik. V. S. I. M. V. V. 

M. Celâl Muhlis 

F. M. 

M. M. V. Da.V. Ha. V. 
Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 

G. I. V. Zr. V. 
Ali Bana Muhlis 

Münakale cetveli 
Nevi tahsisat 

Mal. V. Mf. V. Na. V. 
M. Abdülhalik Hikmet Fuat 

Zam Tenzil 

355 
356 

372 

373 
364 
366 
367 
377 
385 
385 

1 
1 
1 
3 
3 
4 

Maaşatı umumiye 
1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 
Zabitan hayvanatından maada bilûmum hayvanatın nal 
ve mıh mubeyaa bedeli ve nallama masrafı 
Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
Tenvir ve teshin 
İcar bedel] 
Memurinr harcırahı 
1471 numaralı kanun mucibince verilecek hayvan tazminatı 
1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 
Yckrtıı 

0 

11 500 

11 500 

10 000 
9 300 

000 
500 
600 
000 
800 
400 

1 200 
7*0 800 30 800 

Maliye vekaletile Düyunu umumiye 1933 senesi bütçelerinde 65 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/834 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3655 

24 - XII -1933 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Düyunu umumiye bütçesinin 169 uncu faslından 65 000 liranın indirilerek Maliye 
vekilliği bütçesinin 163 üncü Muhtelit mübadele komisyonu faslma münakalesi hakkında hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 20 - XII, -1933 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
îsmet 
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Esbabı mucibe lâyihası 

Muhtelit mübadele komisyonunun mesaisi 1933 malî senesinin altmcı aymda hitam bulacağı na
zarı itibare alınarak 1933 senesi Maliye bütçesinin 163 üncü faslına bu müddete ait masarifi karşıla
mak üzere 65 000 liralık tahsisat konmuştu. Ahiren Yunan Hükümeti ricalile Ankarada cereyan 
eden müzakereler neticesinde mezkûr komisyon mesaisinin daha on ay devamı kabul edilmiş oldu
ğundan malî sene nihayetine kadar komisyonun ikinci altı aylık masarifine karşılık olmak üzere 
salifülarz 163 üncü fasla daha 65 000 .liranın ilâvesi zarurî görülmüş olmakla bu maksadı teminen 
Düyunu umumiye bütçesinin 196 inci ( 664, 1013, 1077, 1244, 1550 numaralı kanunlar mucibince 
çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar ) faslından kambiyo farkı olarak tasaruf olunan 65 000 
liranın 163 üncü fasla münakalesi için ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

1933 Maliye, ve Düyunu umumiye bütçeleri arasında münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 inadı senesi Düyunu umumiye bütçesinin 196 ncı (664, 1013, 1077, 1244, 1550 
numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar) faslından « 65 000 » lira 
tenzil edilerek Maliye vekâleti bütçesinin 163 üncü (Muhtelit mübadele komisyonu) masrafı faslına 
münakalesi kabul edilmiştir. 

MADDE i2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Zekâi Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet Fuat 
Ik. V. S. î . M. V. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Muhlis Ali Bana Muhlis 

Harita U. M. 1933 senesi bütçesinde 35 961 liralık münakale yapılması hakkında 1/836 numaralı 
kanun lâyihası 

T.G. 
Başvekâlet 24 - XII -1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3659 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Harita ııanum müdürlüğü bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması 
hakkında M. M. Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 24 - XII -1933 te Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı şmucibösile birlikte Yüksek huzmırlarmar sunulmuştu 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Umûm müdürlük kadrosuna bütçesinin tanzimi sırasında nazara alınan filî kadro haricinde bu 
kere yeniden zabit verilmesinden ve Büyük erkânı harbiyece de yapılması tensip buyurulan işlerin 
ifası için fazla miktarda zabit araziye çıkmasından ve yeni inşa edilen Fotogrametre binası için mef
ruşat mubayaası icap eylemesinden ve yeniden cetveller tabı ve yeni yapılan binaya kalorifer in-
şasr ve fotoğrafhanenin zehirli gazlerden kurtarılması için vantilatör tertibatı yapılması lüzumu hâ
sıl olmasından ve geçen sene ile evvelki senelere ait olarak bazı istihkaklar tesviye edilmemiş bulun-
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masından dolayı fasıl ve maddelerile nevi tahsisatları merbut listede muharrer tertiplere münaka
le suretile 35 961 lira tahsisat ilâvesine zaruret hâsıl olmuş ve bu maksatla tanzim kılınan kanun lâ
yihası merbut en takdim kılınmıştır. 

1933 yılı Harita umum müdürlüğü bütçesinde, münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Harita uımum müdürlüğünün 1933 malî yılı bütçesinin fasılları arasında ilişik cet
velde yazılı olduğu üzere (35 961) liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

24 - XII - 1933 
Bş. V. 
İsmet 
lk. V. 

M. Celâl 

Ad. V. V. M. M. V. Da. V. 
Zekâi Zekâi Ş. Kaya 

S. t. M. V. V. (1. 1. V. Zr. V. 
Muhlis Ali Hana Muhlis 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Mf. V. 
Hikm et 

Na. V, 
Fuat 

F. M. Muhassasatın nevi 

821 1683 numarlı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 
Tenvir ve teshin 
Harcırah 
Efrat iaşe masrafı 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 
Nakliyat 
Vesaiti nakliye mubayaası 
Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitan harcırahı ve 
staj ve tahsil için gidecek talebe, zabitler tahsisatı ve 
mektep masrafları 
Ecnebi mütahassıslar 
Maaşatı umumiye 
Muvakkat müstahdemler 
Muvakkat tazminat 
657 ve 2047 numaralı kanunlar mucibince verilecek 
tazminat ve uçuş ücreti 
Mefruşat ve demirbaş 
Müteferrika 
Evrakı matbua 
İnşaat ve tamirat ve bilcümle Baliz tesisatı masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

Yekûn 

826 
82Q 
832 
832 
832 
835 
838 
840 

841 
820 
822 
823 
824 

825 
827 
828 
839 
843 
844 

1 

1 
2 
3 

1 

2 

3 

Zam 
Lira 

5 000 
400 
400 

13 500 
500 

1 300 
500 

13 656 
105 
600 

3 5 901 

Tenzil 
Lira 

752 
400 

5 000 
12 000 

1 500 
1 800 
5 300 
3 209 

1 000 
5 000 

35 901 
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Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi bütçesinde 14 929 liralık münakale yapılması hak

kında 1/839 numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 25 - XII -1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3665 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Gümrük ve inhisarlar vekilliği bütçesinin ıbazı fasıl ve maddeleri arasında mü
nakale yapılması hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 25-XI I -1933 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarıma sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mucip sebepler lâyihası 

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1933 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddelerinden (14 929) 
liranın düşülerek diğer fasıl ve maddelere eklenmesinde zaruret görülmüştür. 

1. — Vekâlet ve gümrük idareleri için tedarikine zaruret görülen yangın söndürme aletlerile 
su motörü ve tamimler için mumlu kâğıt ve mürekkebi, tayin, nakil, tekaüt ve vekâlet emrine almak 
gibi yapılması zarurî olan memurin tebeddülatı için de verilmesi icap eden harcırah ve açık maaşı 
ve İstanbul levazım ambarından gümrüklere ve gümrüklerden idarelere nakledilen eşya ve kırta
siye ile kaçak olarak yakalanan eşyanın gümrük idarelerine kadar nakil masraflarının sene nihayeti
ne kadar temini için kanun lâyihasına bağlı cetvelde gösterilen tahsisatın eklenmesinde katî zaruret 
görülmüştür. 

2. — Buna mukabil bütçenin 235/2, 237/1, 239/1, 242, 248, 267/3, 268/2, 269/1, 269/2, 270/3, 
270/6 inci fasıl ve maddelerdeki tahsisattan, kısmen rayiçlerin düşmüş olmasından ve kısmen de sar
fiyat hususunda alınan tedbirler dolayısile sene nihayetine kadar sarfı icap eden miktardan başka 
geriye kalacağı anlaşılan cetvelde yazılı tahsisat fazlaları birinci maddede arzolunan ihtiyaçlara 
karşılık gösterilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği 1933 senesi bütçesinin hazt fasıl ve maddeleri arasyndpL münakale 
yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 —• Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1933 yılı ıbütçesinden 'bağlı (1) numaralı cetvel
de yazıÜı fasıl ve 'maddelerden (14 929) lira düşürülmüştür. 

MADDE 2 — îki numaralı cetvelde yazılı fasıl ve maddelere (14 929) lira eklenmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunu icraya Maliye vekili memurdur. 

25 - XII - 1933 
Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Zekâi Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalîk Hikmet Fuat 
Ik. V. S. î . M. V. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Muhlis Ali Bana Muhlis 



[ 1 ] numaralı cetvel 
Tenzil 

M. Muhassasatın nevi olunan 
235 
237 
239 
242 
248 
267 
268 

2 
1 
1 

3 
2 

işletme 800 
Tenvir, teshin 400 
İcar bedeli 1 000 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 500 
Eşya fihrist ve kamus masrafı 1 500 
Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi 2 000 
1615 numaralı kanunun birinci maddesile 1931 senesi bütçe kanu
nunun 8 inci maddesi mucibince gümrük süvari mıntaka ve muha-
hafaza memurlarına verilecek hayvan yem bedeli 725 

İ269 1 Takipte kullanılmak için hariçten tutulacak vesaiti nakliyenin kira 
tamir ve tazmin masrafı 500 

269 2 1841 numaralı kanuna göre zabitan ve. süvari muhafaza memurla
rının vazife dolayısile ölen ve sakatlanan hayvanlarının tazmin bedeli 500 

270 3 Efrat iaşe masrafı (Yem, tenvir, mahrukat dahil) 6 504 
270 6 Zabitan ve efradın tedavi ve yol masrafı 500 

Yekûn 14 929 

[2] numaralı cetvel 

F. M. Muhassasatın nevi Zam. 

232 
233 
ZÖO 
240 
244 
246 

2 
3 

1 

1 

Demir baş 500 
Kırtasiye 100 
Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 900 
Memurlar harcırahı 6 800 
Kaçak hayvan iaşe masrafı 200 
Kimyahaneler makine, alât ve levazım bedeli ve tamirleri masrafı 
ve hariçte yaptırılacak tahlil ve kimyaker ücreti 100 

246 4 Gümrük idaresine ait olanlarla tahtı muhafazasında bulunan ve 
kaçak olarak derdest olunup gümrük idarelerine sevk Ve teslim 
olunan bilûmum eşya ve emvalin nakliye Ve bendiye masrafları 500 

252 2 Açık maaşı 3 829 
262 Müteferrika 2 000 

Yekim ı 4 9 2 9 

Milli Müdafaa vekâleti 1033 senesi hava bütçesinde 41 40Ö liralık münakale yapılması hakkında 
1/841 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 26-XII-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3671 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 yılı Millî Müdafaa (hava bütçesinin bazı fasılları arasında (41 400) liralık münakale ya
pılması hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 26 - XII -1933 ie Yüksek Meclise arzı ka-
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rarlaştınlan kanun lâyihası esbabı mucibesilc birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

, Esbabı mucibe 

1933 kadrosile yapılan teşkilât dolayısile kara ordusundan havaya nakilleri icra kılınan zabit, 
memur ve efradın maaşları bütçeye konulan tahsisattan tediyesine kâfi gelmemesi hasebile diğer 
fasıl ve maddelerinden yapılan tasarruflar ile 731 inci maaş faslına naklinde zaruret hâsıl olmuştur. 

Millî Müdafaa vekilliği 1933 hava bütçesinin bazı fasılları arasında münakale icrası hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı bütçesinin merbut cetvelde ya
zılı fasıl ve maddeleri arasında ceman (41 400) liranın münakalesi kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

26 - XII -1933 
Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Zekâi Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet Fuat 
îk. V. S. I. M. V. V. G. I. V. Zr. V. ' 

M. Celâl Muhlis Ali Rana Muhlis 

Münakale cetveli 

F. M. Muhassasatın nevi Zam Tenzil 

1683 numarali kanunun 58 nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 
2047 numaralı kanun mucibince Hava sınıfı mensuplarına 
verilecek zam ve tazminat 
Tenvir ve teshin 
Tayinat 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 
Ecza ve malzemei tıbbiye 
Askerî mektepler masrafı 
Maaşatı umumiye 41 400 

10 000 

16 000 
1 000 
5 000 
1 500 
5 000 
1 500 
1 490 

Yekûn 41 400 41 400 

732 

735 

737 1 
744 1 

2 
3 

746 
751 
731 



8 -
Maliye Vekâletile Düyunu umumiye 1933 senesi bütçelerinde 37 700 liralık münakale yapılması 

hakkmda 1/842 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 26 - XII -1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3673 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 senesi Maliye ve Düyunu umumiye bütçeleri arasında (37 700) liralık münakale yapılması 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 26 - XII -1933 te Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı ınucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1933 malî yılı Maliye vekâleti bütçesinin 132 inci vilâyat müleferrikasr faslına .'konulmuş olan 
tahsisat, ifası zarurî bulunan müteferrik hizmetlere sarfolunarak bu tertipteki bakiyenin yangın tali
matnamesi mucibince müstakil binalarda bulunan Maliye -daireleri ile Hükümet konakları için mu
bayaa edilecek yangTn söndürme âletleri ile diğer eşya bedellerine kifayet etmeyeceği ve 148 inci 
irat getirmeyen millî emval masrafları faslının ikinci tamirat maddesindeki tahsisat ta Hükümet 
konaklarının tamirine kâfi gelmeyeceği anlaşılmış olduğundan her iki tertibe 133 üncü faslın üçüncü 
defatir ve evrakı matbua tertibile 147 inci irat getiren millî emval masrafı faslının birinci inşaat 
ve tamirat maddelerinden tasarruf edileceği anlaşılan 30 bin liranın münakalesi ve düyunu umumiye 
bütçesinin 191 inci kommerçiyale faslına ilâvesine lüzum görülen 7 700 liranın da 196 inci fasıldan 
tenzilen bu fasla nakli muvafık görülerek bu maksatla ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılın
mıştır. 

1933 Maliye bütçesinde münakale (yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Maliye vekâleti ve Düyunu ueııııııiye bütçelerinin ilişik cetvelde 
yapılı fasıl ve maddeleri arasında 37 700 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

26 - XII - 1933 
Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Zekâi Zekâi Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet Fuat 
îk. V. S. î . M. V. V. G. î . V. Zr. V. 

M. Celâl Muhlis Muhlis 
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Zam Tenzil 

F. M- muhassasatın nevi lira lira 

MALİYE VEKÂLETİ 

133 3 Defatir ve evrakı matbua 20 000 
147 1 İnşaat ve tamirat 10 000 
132 Vilâyat müteferrikası 10 000 
148 2 Tamirat 20 000 

DÜYUNU UMUMİYE 

196 664, 1013, 1077, 1244, 1550 numaralı kanunlar mucibince 
çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar 7 700 

191 Komerçiyale taksiti 7 700 

IWÛMÎ YKKlîN 3 7 7 0 0 3 7 7 0 0 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 27 - XII - 1933 

M. No. 39 
Esas No. 1/827, 834, 836, 839, 841, 842 

Yüksek Reisliğe 

Umumî muvazeneye dahil bazı daire bütçelerinde münakale yapılmasına dair olup muhtelif ta
rihlerde encümenimize havale buyurudan altı adet kanun lâyihası Millî Müdafaa vekili Zekâi ve 
Muhasebat umum müdürü Beyler hazır olduğu halde ayrı ayrı tetkik ve müzakere olundu: 

Teklif olunan lâyihalar esbabı mucibelerinde dermeyan olunan sebepler ve ayrıca alınan izahat 
üzerine esas itibarile kabul edilmiş ve yalnız 1932 borçlarına karşılık olmak üzere Jandarma bütçe
sinde yeniden açılması istenilen fasıl unvanı hizmetin mahiyeti gösterilmek suretile tadil olunmuş
tur. 

Lâyihaların cümlesi birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunmuştur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Kayseri 
A. Hilmi 

M. M. 
İsparta 

Mükerrem 

Kırklareli 
M. Nahit 

Kâtip 
Tokat 
Süreyya 

Manisa 
M.Turgut 

Bayazıt 
İ lisan 

(jorum 
Mustafa 

(iiresun 
Kâzım 

tzmir 
Kâzım 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

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

MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin (1) numa
ralı cetvelde yazılı fasıllarından 231 990 lira tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil olunan mebaliğden 225 790 lirası (2) numaralı 
cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve 6 200 lirası da Jandarma umum kumandanlığı 
bütçesinde ( 1861, 1475 ve 1471 numaralı kanunlar mucibince 1932 malî senesi zarfında verilme
si lâzımgelip ödenemeyen ikramiye ve tazminat karşılığı ) adı altında yeniden açılan 387 nci fas
la fevkalâde tahsisat olarak konmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

# 
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Ci] NUMARALI CETVEL 

F. M. MJuhassasatm nevi Lira 

MALÎYE VEKÂLETİ 

133 3 Defatir ve evrakı matbua 20 000 

147 1 İnşaat ve tamirat 10 000 

DÜYUNU UMUMİYE 

196 664, 1013, 1177, 1244, 1550 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bonolar 
ve bu mahiyetteki borçlar 72 700 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

235 2 İşletme 800 

237 1 Tenvir ve teshin 400 

239 1 İcar bedeli 1 000 

242 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 500 

248 Eşya fihrist ve kamusu masrafı 1 500 

267 3 Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi 2 000 

268 2 1615 numaralı kanunun 1 inci maddesile 1931 senesi bütçe kanununun 8 in
ci maddesi mucibince gümrük süvari mıntaka ve muhafaza memurlarına 
verilecek hayvan yem bedeli 725 

269 Tamir ve tazmin masrafı 
1 Takipte kullanılmak için hariçten tutulacak vesaiti nakliyenin kira, tamir 

ve tazmin masrafı 500 
2 1841 numaralı kanuna göre zabitan ve süvari muhafaza memurlarının va

zife dolayısile ölen ve sakatlanan hayvanlarının tazmin 'bedelli 

270 3 Efrat iaşe masrafı 
6 Zabitan ve efradın tedavi ve yol masrafları 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

355 Maaşatı umumiye 11 500 

372 3 Zabitan hayvanatından maada bilûmum hayvanatın muytabiye, nal ve mıh 
. mubayaa bedeli ve nallama masrafı 10 000 

373 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 15 500 

idelli 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

500 

1 000 

6 504 
500 

7 004 
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F. M. Muhasaasa-tın nevi Lira 

MİLLÎ MÜDAFAA YEK ÂLETİ (HAVA KISMI ) 

732 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 10 000 

735 2047 numaralı kanun mucibince hava sınıfı mensuplarına verilecek zam ve 

tazminat 

737 1 Tenvir ve teshin 

744 Muayyenat 
1 Tayinat 
2 Hayvan yem bedeli 
3 Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

74G Ecza ve malzemei tıbbiyi1 

751 Askerî mektepler masrafı 

II AKİT A VMVM MÜDÜKLÜĞÜ 

821 .1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikra

miyesi 

826 1 Tenvir ve teshin 

829 Harcırah 

832 Muayyenat 
1 Efrat iaşe masrafı 
9 Hayvan yem bedeli 

Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

835 Nakliyat 

838 1 Mubayaa 

840 Keııebi memleketlere gönderilecek zabitler harcırahı ye staj ve tahsil için 
gidecek talebe zabitler tahsisat ve mektep masrafları 

841 Ecnebi mütehassıslar 

Yekûn 

16 
1 

5 
1 
5 
11 
1 
1 

000 
000 

000 
500 
000 
500 
500 
400 

5 

12 
1 
1 
15 
5 
3 

1 
5 

752 
400 
000 

000 
500 
800 
300 
300 
209 

000 
000 

231 990 
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[2] NUMARALI CETVEL 

P. M. " Muihassasatın nevi 

364 

366 

367 

377 

385 

1 

1 

i 

3 

3 
4 

MALİYE VEKÂLETİ 

132 Vilâyat müteferrikası 

148 2' * t amira t 

163 Muhtelit mübadele komisyonu masrafı 

DÜYUNU UMUMİYE 

191 Komerçiyale taksiti 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

232 2 Demirbaş 

233 3 Kırtasiye 

236 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

240 1 Memurlar harcırahı 

244. Kaçak hayvan iaşe masrafı 

246. 1 ; Kimyahatıeler, makine, alât ve levazım bedeli, ve tamirleri masrafı ve ha-
•-.•-• -•--. riçıte yaptırılacak tahlil ve kimyager ücreti 

4 Uümrük idaresine ait olanlarla tahtı muhafazasında bulunan ve kaçak 
olarak derdest olunup gümrük idarelerine sevk ve teslim olunan bilûmum 
eşya ve emvalin nakliye ve bendiye masrafları 

Fasıl yekûnu 

252 2 Açık maaşı 

262 Müteferrika 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

356 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikrami 

yesi 

Tenvir ve teshin 

îcar bedeli 

Memurlar harcırahı 

1471 numaralı kanun muıcibince verilecek hayvan tazminatı 
1929 senesi düyunu karşılığı 
1928senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 
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Mmhassasatm nevi Lira 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( Hava kısmı ) 

Maaşatı umumiye 41 400 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Maaşatı uımumiye 

Muvaikkat müstahdemler 

Muvakkat tazminat 

657 ve 2047 numaralı kanunlar mucibince verilecek tazminat ve üçüş 
ücreti 

Mefruşat ve demirbaş 

Müteferrika 

Evrakı matbua 

inşaat ve tamirat ve bilcümle baliz tesisatı masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

Yekûn 

5 000 
400 
400 

13 500 
500 

1 300 
500 

13 656 

105 
600 

225 790 



Sıra No 51 
Devlet veya imtiyazlı şirketler hatlarında çalışacak zabitlere 
taamiye ve küçük zabitlerle neferlere iaşe zammı verilmesi 
hakkında I 754 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 

ve bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 21-IX-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/2603 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hazarda demiryol kıtalarından, Devlet veya imtiyazlı şirketler hatlarında çalışacak zabitlere 
taamiye ve küçük zabitlerle neferlere iaşe zammı verilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27-V1I-1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
1 — Demiryolu kıtaatının talim ve terbiye programlarına nazaran senenin muayyen devir

lerinde demiryolu efrat ve zabitanının şimendifer katarlarında bilfiil tatbikat yapmakta ve mez
kûr tatbikat esnasında zamanlarını kamilen hat üzerinde seyrü hareket halinde geçirmekte 
olduklarından: 

A ) Efradın münferiden iaşe mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Bu hizmetin müddeti devamı 
bir kaç güne münhasır olmayıp temadi ettiğinden ve 630 numaralı kanuna tevfikan bu mün
ferit askerlere verilen yevmiye tegaddilerine kâfi gelmediğinden mezkûr efrat aç kalmaktadır. 

B ) Zabitan daha uzun müddet aile ocaklarından ayrı yaşadıkları cihetle bu müddet zar
fında vazife şeklinin icabatından olarak fazla masraf ihtiyarına mecbur kaldıkları için mutazarrır 
olmaktadırlar. 

2 — Böyle mühim bir hizmete ait talim ve terbiyenin geri bırakılması muvafık olamaya
cağı tabiidir. Bununla beraber bu hizmetle mükellef olan vazifedaranın da mağdur edilmeme
leri lâzımdır. 

3 — A ) Hizmeti askeriyenin buna mümasil sınıflarında ezcümle haritaya mensup fen 
zabıtanı arazı üzerinde çalıştıkları müddetçe 657 numaralı kanuna tevfikan tazminat ve deni
ze mensup zabitler de sefere çıktıkları zamana münhasır olmak üzere 659 numaralı kanun 
mucibince taamiye namile maaşlarından gayri para almakta olduklarından bunlara imtisalen 
demiryolu zabitanına da seyrü seferde bulundukları müddete ait olmak üzere bir tazminat veril
mesi icabı halden görülmüştür. 

B ) Demiryolu efradının ise diğer efrat gibi kazandan iaşeleri mümkün olamayacağından 
ve bunlara verilen yevmiye dahi vazifelerinin hususiyeti icabı iaşelerine kâfi gelmediğinden 
mumaileyhimin aç kalmaktan vikayeleri için vazifede bulundukları müddete münhasır olmak 
üzere diğer efrattan ayrı bir tarzda iaşeleri zarurî bulunmuştur. 



Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Karar J£ 2 21-XI-JQ33 
Esas ,y< Jİ754 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 21 eylül 1933 tarihli ve 6/2603 numaralı tezkeresine bağlı olarak encüme
nimize havale buyurulaıı ve hazarda denıiryol kıtalarından Devlet veya imtiyazlı şirketler 
hatlarında çalışacak zabitlere taamiye ve küçük zabitlerle neferlere iaşe zammı verilmesi hak
kında M. M. Vekâletinden hazırlanan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi M. M. Vekâletinden 
gönderilen Umum levazım reisi Refet Paşanın huzurile okundu ve görüşüldü. 

Şimendifer kıtaları efradı senenin üç ayını kıtaları merkezlerinde talim r ve tedris ile, çayını 
tatbikat görmek üzere Devlet demiryollarında veya imtiyazlı şirket hatlarında muhtelif hizmet
lerde geçirdikleri ve bu müddet zarfında kıtalarından ıızuk olarak vazifei asliyelerini ifa ettik
leri cihetle kendilerine harcırah ve yevmiye gibi bir şeyde verilememekte ve bu gibi vazifei 
asliyelerini ifa ettiği halde hususî kanunlarına tevfikan lıarita, hava ve deniz zabitanma yevmiye 
ve taamiye ita edilmekte olmasına imtisalen işbu denıiryol zabitanile efradına teklifi kanunî 
veçhile yevmiye ve iaşe zammı verilmesine ve kanun lâyihasının seıievhasile 2 nci maddesini 
tadilen ve diğer maddelerinin aynen kabulüne karar verilmiş ve serlevha ile tesbit edilen 
madde aşağıya yazılmış olduğundan havalesi mucibince evrak Bütçe encümenine tevdi 
olunmak üzere yüksek huzurunuza takdim edilmiştir. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Giresun Diyarbkir Elâziz Oüınüşane Cebelibereket Tokat 

İhsan Kâzım A. Saffet Şevket Naci Hüsnü 

Aza Aza Aza 
Konya Tokat Elâziz 

Ali Fuat Mustafa Fuat Ziya 

U C K O M K T İ N TLKLİI^İ 

Hazarda demir yol 1; il ularından, Devle l veya im
tiyazlı şirketler hatlarında çalışacak zabitlere, ta-
o.miye ve küçük zabitlerle neferlere iaşe zammı 

verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Demiryol kıtalarına mensup 
olup Devlete veya imtiyazlı şirketlere ait demir-
yollar üzerinde tatbikat görecek ve çalışacak 
zabitlere çalıştıkları günlere münhasır olmak 
üzere yevmiye yüzer kuruş taamiye verilir. Taa
miye alanlara ayrıca seyahat yevmiyesi veril
mez. 

MİLLÎ MÜDAKAA EN( TJM KNİ\İN TADİLİ 

Hazarda denıiryol kıtalarından, Der
let ve ya imtiyazlı şirketler hatlarında 
çalışacak zabitlere taamiye ve efrada 
( Nefer, küçük zabit ve gedikli küçük 
zabit ) iaşe zammı verilmesi hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen. 



Sıra No 61 
Türkiye Cümhuriyetile Japonya imparatorluğu arasında 
münakit ticaret ve seyrisefain muahedesine mütedair itilâf 

hakkında I/843 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve 
iktisat encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 25-X//-l 933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3669 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya İmparatorluğu arasında münakit Ticaret ve seyrisefain 
muahedesine mütedair itilâfın tasdiki hakkında Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince 25-XII-Q33 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı 
mucibe mazbatası ve teferruatı Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Bundan bir kaç yıl evvelki beynelmilel teamül ve temeller dairesinde Japonya Hükümet ile en zi
yade müsaadeye mazhar millet esası üzerinden 11 teşrinievvel 1930 tarihinde bir ticaret ve seyrü
sefer muahedesi aktedilmiş ve bu da Büyük Millet Meclisince 26 mart J931 tarihinde tasdik buyu-
rulmuştur. Ancak iktisadî buhran, müteakiben ithalât ile ihracatımızı denkleştirmek mecburiyeti-' 
ni hâsıl ettiğine mebni, külliyetli miktarda mal aldığımız halde mukabilinde hemen hiç bir şey 
satmadığımız bir memleketle hu türlü bir mukaveleyi meriyet mevkiine koymakta ihtiyat etmek lâ-
zımgelmistir. Bahusus ki muahedede iki tarafın yekdiğerine şartsız olarak en ziya
de müsaadeye mazhar millet muamelesini tatbik etmesi mukarrerdir. Her hangi bir memlekete 
ve bu meyanda en iyi müşterilerimize ne gibi faydalar temin edersek onları ticarî mübadelemizin 
daima açıkla» kapandığı Japonyaya da bilâkayit teşmil eylemek mecburiyetini bize yükleten bu gi
bi taahhütlerden sıyrılmak üzere alâkadar Hükümetle uzun boylu müzakereler cereyan etti. Sonun
da^ iki taraf arasında bu maksadı korur tarzda bir takrir tesbit ve bunun ayni kıymet ve mahiyette ol
mak üzere muahede ile icraya vazı derpiş kılınmıştır. Karşılıklı suretleri bağlı olan bu nota mu
cibince iki memleket bir biri ithalâtından dilediklerine karşı takyit ve mümanaat tedbirlerini almak 
hususunda serbestilerini iktisap eylemektedirler. Japonyada tahdidi bir usul takip olunmadığına 
ve kendileri memleketimize mal sürmek için ithalâtımızı bilâkis teshil eylemek ıstırarında oldukları
na göre bahse mevzu tedbirleri ittihaz sadedinde serbest bulunmakta asıl bizim menfaatimiz var
dır. iki memleket ticareti arasında perakende anlaşmalarla teminine çalışılan teadül gayesi tahak
kuk ettiği nisbette Japon müvarıdatını gümrüklerden imraı- edip etmemek salâhiyetini alınca en 
ziyade müsaadeye mazhar millet kaidesinin en ağır yükünden kurtulmuş oluyoruz. Bundan sonra 
tarife tatbikatı bahsinde mezkûr kaidenin ipkasında bir zarar görülememiştir. Bununla beraber 
her ihtimale karşı ileride bu zeminde dahi serbest kalmak üzere bitişik vesikalarda muahedenin 
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meriyet müddeti üç yıldan bir seneye indirilmiştir. Tarife meselelerinde diğer Devletlere karşı da 
bağlı olduğumuz cihetle bu vâdeden evvel zaten serazat bir siyaset takibi nüikmün değildir. 

Vukarıda arzolunan gayeyi istihsal zımnında şekil itibarile ihtiyar kılınan muameleye gelince. 
tarafeynce tasdik edilmiş ve kanuniye! kesbeylemiş olan bir muahede metnine dokunmaktan ise mese
lenin müzeyyel bir nota ile intacı uzun formalitelerden içtinaben maslahatın zevahirine daha uy
gun kestirme bir usul addedilmiştir. Kaldrki muahede ile ayni tesir ve şümulü haiz olmak ve be
raber teati edilmek üzere işbu takririn iki memleket teşkilâtının istilzam eylediği kanunî yollar
dan imrarı lâzımgeldiği için Büyük Millet Meclisinin tasdi km a arzedilmistir. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 19 
Esas No. 1/843 

27 - XII - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Japonya İmparatorluğu arasında 1930 senesi teşrinievvelinin 11 inde An-
karada akit ve imza olunan ve 30 mart 1930 tarih ve 1792 saydı kanunla tasdik edilen ticaret ve 
seyrisefain huahedesine mülhak olmak üzere Hariciye vekâletile Japonya sefareti arasında teati edi
lecek takrirlerle tesbit edilen itilâfın tasdiki hakkındaki kanun lâyihası ve esbabı mucibesi encüme
nimizde tetkik ve müzakere edildi. Hükümetin esbabı mucibesmde tafsil edildiği veçhile bu günkü 
beynelmilel iktisadî şartlar içinde millî menfaatimizi en ziyade korumağa matuf olan bu itilâfın 
tasdikma ait kanun lâyihası encümenimizce de tasvip edilmiş ve havalesi mucibince İktisat encüme
nine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdimi kararlaştırılmıştır. 

Ha. TC. Reisi Na. 
Diyarbekir 
Zeki Mesut 

Aza 
İstanbul 

Dr. İbrahim Tali 

M. M. 
Sivas 

Kâ. 
Diyarbekir 
Zeki Mesut 

Aza 
Trabzon 

// . Nebizmle 

Aza 
TClâziz 

Fazıl Ahmet 

Aza 
İstanbul 

Salâh Cimcoz 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Karar No. 9 
Esas No. 1/843 

îktısat encümeni mazbatası 

27 - XII - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Tünkiye Cumhuriyeti ile Japonya İmparatorluğu arasında aktedilip 30 mart 1930 tarih ve 
1792 sayılı kanunla tasdik edilen ticaret ve seyrisefain muahedesine mülhak olmak üzere Hari
ciye velkâletile Japonya sefareti arasında teati edilecek takrirler ile tesbit edilen itilâfın tas
diki hakkındaki kanun lâyühası ve eslbabı mucibesi encümenimize havale edilmekle İktisat veki
li Beyin ihuzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Japonya ile aktedüen ve 11 teşrinievvel 930 tarihinde Ankarada imzalanmış olan ticaret ve 



Sıra No 56 ya ilâve 
11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun muaddel 36 ıncı-
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1825 numaralı kanun 

lâyihası ve İktisat encümeni mazbatası 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B . M. M. . • » 
İktisat encümeni 27 - XII - 1933 

Karar No. 
Esas .Yo. 1/825 

Yüksek Reisliğe 

Güntrük kanununun muaddel 36 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Başvekâletten Büyük 
Meclise arzolunan kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatala-
rile birlikte İktisat vekili Celâl ve Gümrük ve inhisarlar vekâleti müsteşarı Adil Beyler hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bu lâyiha ile bir taraftan gümrük ambar ve antrepolarında bazan mühim miktarlara varan 
ithalât eşyası stoklarının artmasına meydan vermemek, diğer taraftan da Hükümetin esbabı mu
cibe mazbatasında izah edildiği gibi kontenjan ve takas tatbikatı dolayısile tescil edilen beyan
namelerin birden muameleye konamaması neticesi olarak mevcut kanundaki tescil tarihi esasınm 
tayininde uğranan tereddütler ve bu beyannamelerin fasılasız takip edilip edilmemek gibi ekse
riya tahakkuk ettirilmesi güç kayitlere tâbi tutulması yüzünden maruz kalman iddialar dolayı
sile kanunun tatbik şeklini basitleştirmek noktai nazarları takip edilmiş ve bu defa 12 kânunu
evvel 1933 tarihli kararname ile bir defaya mahsus olarak gümrüklerden geçirilmesine karar 
verilen eşyanın konsolide olmayanları hakkında derhal resim farkından istifade suretile malî 
bir menfaat temini düşünülmüştür. Encümenimiz beyannamelerin tescil tarihini, gümrüğe gelen 
eşyanın tâbi olacağı usul ve resim miktarı noktai nazarından esas addetmenin normal zamanlar 
için daha ziyade alâkadarları tatmin edecek bir istikrar manasını haiz olacağını göz önünde bu
lundurduğu gibi bilhassa yeni kararname üzerine ithaline yol açılmış olan mühimce bir eşya sto
kunun bir kısmı az resimle memlekete girdiği halde diğer kısmmın anî bir müdahale ile gümrük 
resmi arttırılmış olarak memlekete girmesi suretinde tatbik edilecek bir muamelenin piyasada 
bazı haksızlıklar ve sarsıntılar vukua getireceği yolunda ileri sürülen endişeleri tamamen g?ay-
rivarit görmemekle beraber yeni şekli, iktisadî ve malî noktai nazardan hali hazır ihtiyacına 
daha muvafık ve faidelerini mahzurlarına galip bulmuş ve lâyihanın esas itibarile ve Maliye 
encümeninin kabul ettiği şekilde kabulüne ekseriyetle taraftar olmuştur. 

Ancak birinci maddedeki (Gümrüklendirildiği gün) kaydinin tatbikatta muayene memurları ta
rafından muayene icra edildiğine dair beyannameler üzerinde işaret edilmesi manasına delâlet et
tiği, halbuki gümrüklenmek muamelesinin gümrük resminin verilmesi ile tamam olacağı anlaşıldı
ğından (Gümrüklendirildiği gün) keydi yerine (Gümrük resminin verildiği gün) kaydinin konul
masını daha muvafık bulmuştur. Lâyihanın diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. Müstacelen 
müzakeresine müsaade buyurulmak istirhamile Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Jk. E. Reisi M. M. 
Edirne Ş. Karahisar Eskişehir (Himüşane İstanbul . İzmir 

Emin Edip Servet II. Vasıf M. Sadettin tfakir 
Zonguldak 

liaıjıp 

İsmail 
Bursa 
Rüştü 
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İktisat encümeninin tadili 

MADDE 1 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 7 - VI - 1926 tarih ve 906 numaralı ka
nunla değiştirilmiş olan 36 ncı maddesi aşağıdaki şekle konulmuştur: 

« Türkiyeye ithal edilecek her nevi eşya, gümrük resminin verildiği gün cari olan usul ve rüsu
ma tâbidir. » 

MUVAKKAT MADDE — Maliye encümeninin tadili aynen 

MADDE 2 —Maliye encümeninin tadili aynen 

MADDE 3 — Maliye encümeninin tadili aynen 



- 3 -
MADDE 2 — Demiryol kıtalarına mensup 

gedikli küçük zabit ve efrattan tatbikat görmek 
üzere mezkûr hatlarda bilfiil çalışanlardan ka
zandan iaşeleri mümkün olmayanlara muayyen 
-iaşe bedelinin bir misli zammile yevmiye verilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Millî Mü
dafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

27 - VII -1933 
Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. 

Dr. T. Rüştü 
Mf. V. Na.V. 

Hilmi 
S. î. M. V. G. î 
Dr. Refik 

V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. V. 
Dr. Refik 
Ik. V. V. 

Muhlis 
Zr. V. 
Muhlis 

MADDE 2 — Demiryol kıtalarına mensup 
efrattan ( Nefer, küçük zabit ve gedikli kü
çük zabit ) tatbikat görmek üzere mezkûr hat
larda bilfiil çalışanlardan kazandan iaşeleri 
mümkün olmayanlara muayyen iaşe bedelinin 
bir misli zammile yevmiye verilir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 30 
Esas No. 1/754 

U - XII -1933 

Yüksek Reisliğe 

Demiryolu kıtalarına mensup olup Devlete veya imtiyazlı şirketlere ait demiryolları üzerinde 
tatbikat görecek ve çalışacak zabitlerle gedikli küçük zabit ve efrada taamiye ve iaşe bedeli veril
mesi hakkında olup Millî Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılman kanun 
lâyihası Millî Müdafaa vekili Zekâi Bey hazır olduğu halde mütalea ve tetkik olundu. 

Demiryolu kıtalarına mensup zabitan ve efrada tatbikat ile meşgul oldukları günler için ihti
yarına mecbur olduklan fazla masarife mukabil lâyihada mevzubahs edildiği üzere taamiye ve iaşe 
bedeli verilmesi esas itibarile muvafık ve bazı emsaline uygun olmakla beraber bunun bütçenin ve 
hali malinin daha müsait olduğu bir zamana taliki münasip olacağı yolunda encümence dermeyan 
olunan noktai nazara müzakerede hazır bulunan Millî Müdafaa vekili Zekâi Bey tarafmdan da iş
tirak edilmiş olmakla vakti münasibinde tekrar Meclisi Âliye arzolunmak üzere lâyihanm Hükü
mete iadesi kararlaştırılmıştır. Heyetf umumiyenin tasvibine arzolunmak üzere-Yüksek Reisliğe tak
dim olunur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Erzurum 
Asım 

M. M. 
İsparta 

Mükerrem 

Giresun 
Kâzım 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

izmir 
Kâzım 

Bay azıt 
thsan 

Kayseri 
A. Hilmi 

Bursa 
Dr. Galip 

Kırklareli 
M. Nahit 

Çorum 
Mustafa 

Sivas 
M. Remzi 





Sıra No 51 
Devlet veya imtiyazlı şirketler hatlarında çalışacak zabitlere 
taamiye ve küçük zabitlerle neferlere iaşe zammı verilmesi 
hakkında 1/754 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 

ve bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 21-IX-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/2603 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hazarda demiryol kıtalarından, Devlet veya imtiyazlı şirketler hatlarında çalışacak zabitlere 
taamiye ve küçük zabitlerle neferlere iaşe zammı verilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27-VlI-ı Q33 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 
"" Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

1 — Demiryolu kıtaatının talim ve terbiye programlarına nazaran senenin muayyen devirr 
lerinde demiryolu efrat ve zabitanının şimendifer katarlarında bilfiil tatbikat yapmakta ve mez
kûr tatbikat esnasında zamanlarını kamilen hat üzerinde seyrü hareket halinde geçirmekte 
olduklarından: 

A ) Efradın münferiden iaşe mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Bu hizmetin müddeti devamı 
bir kaç güne münhasır olmayıp temadi ettiğinden ve ö30 numaralı kanuna tevfikan bu mün
ferit askerlere verilen yevmiye tegaddilerine kâfi gelmediğinden mezkûr efrat aç kalmaktadır. 

B ) Zabftan daha uzun müddet aile ocaklarından -ayrı yaşadıkları cihetle bu müddet zar
fında vazife şeklinin icabatmdan olarak fazla masraf ihtiyarına mecbur kaldıkları için mutazarrır 
olmaktadırlar. 

2 — Böyle mühim bir hizmete ait talim ve terbiyenin geri bırakılması muvafık olamaya
cağı tabiidir. Bununla beraber bu hizmetle mükellef olan vazifedaranın da mağdur edilmeme
leri lâzımdır. 

3 — A ) Hizmeti askeriyenin buna mümasil sınıflarında ezcümle haritaya mensup fen 
zabıtanı arazı üzerinde çalıştıkları müddetçe 657 numaralı kanuna tevfikan tazminat ve deni
ze mensup zabitler de sefere çıktıkları zamana münhasır olmak üzere 659 numaralı kanun 
mucibince taamiye namile maaşlarından gayri para almakta olduklarından bunlara imtisalen 
demiryolu zabitanına da seyrü seferde bulundukları müddete ait olmak üzere bir tazminat veril
mesi icabı halden görülmüştür. 

B ) Demiryolu efradının ise diğer efrat gibi kazandan iaşeleri mümkün olamayacağından 
ve bunlara verilen yevmiye dahi vazifelerinin hususiyeti icabı iaşelerine kâfi gelmediğinden 
mumaileyhimin aç kalmaktan vikayeleri için vazifede bulundukları müddete münhasır olmak 
üzere diğer efrattan ayrı bir tarzda iaşeleri zarurî bulunmuştur. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Karar j\? 2 
Esas JV> 1İ754 

21-^1-1933 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 21 eylül 1033 tarihli ve 6/2603 numaralı tezkeresine bağlı olarak encüme
nimize havale buyurulan ve hazarda demiryol kıtalarından Devlet veya imtiyazlı şirketler 
hatlarında çalışacak zabitlere taamiye ve küçük zabitlerle neferlere iaşe zammı verilmesi hak
kında M. M. Vekâletinden hazırlanan kanun lâyihası ve esbabı nıucibesi M. M. Vekâletinden 
gönderilen Umum levazım reisi Refet Paşanın hüzünle okundu ve görüşüldü. 

Şimendifer kıtaları efradı senenin üç ayını kıtaları merkezlerinde talim ve tedris ile, çayını 
tatbikat görmek üzere Devlet demiryollarında veya imtiyazlı şirket hatlarında muhtelif hizmet
lerde geçirdikleri ve bu müddet zarfında kıtalarından ıızıık olarak vazifei asliyelerini ifa ettik
leri cihetle kendilerine harcırah ve yevmiye gibi bir şeyde verilememekte ve bu gibi vazifei 
asliyelerini ifa ettiği halde hususi kanunlarına tevfikan harita, hava ve deniz zabitanma yevmiye 
ve taamiye ita edilmekte olmasına imtisalen işbu demiryol zabitanile efradına teklifi kanunî 
veçhile yevmiye ve iaşe zammı'verilmesine .ve kanun lâyihasının serlevhasile 2 nci maddesini 
tadilen ve diğer maddelerinin aynen kabulüne karar verilmiş ve serlevha ile tesbit edilen 
madde aşağıya yazılmış olduğundan havalesi mucibince evrak Bütçe encümenine tevdi 
olunmak üzere yüksek huzurunuza takdim edilmiştir. 

M. M. En. Reisi 
Giresun 

İhsan 

Aza 
Konya 

Ali Fuat 

M. M. 
Diyarbkir 

Kâzını 

Aza 
Tokat 

Mustafa 

Kâ. 
Eiâziz 

A. Saffet 

Aza 
Eiâziz 

Fuat Ziya 

Aza 
(iümüşane 

Şevket 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

İİEKEıUKTİN TUKUI'M 

Hazarda demir [lal kıla/arından, l>< elet veifa im-
tiijazh şirketler lıatlarında çahşaeak .minilere İn
amı ı/e ve küçük zabitlerle. nıfır^re iaşe zammı 

verilmesi lıaklnnda kanun lâyihası 

MADDE 1 — Demiryol kıtalarına mensup 
olup Devlete veya imtiyazlı şirketlere ait demir-
yollar üzerinde tatbikat görecek ve çalışacak 
zabitlere çalıştıkları günlere münhasır olmak 
üzere yevmiye yüzer kuruş taamiye verilir. Taa
miye alanlara ayrıca seyahat yevmiyesi veril
mez. 

M l U i î MİT>A1WA IT\( T M !v\ İ X İ \ TADİLİ 

II munla demir (fol ki/ahırından, Dic
le! ve ifa, imfitfazlh şirketler hatları uda 
e(d<ş(ictd> zabitlere taam i ı/e -ve efrada 
( Nefer, küçük zabit re (jcdikli küçük 
zabit ) iaşe zammı verilmesi lıaklnnda 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen. 
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MADDE 2 — Demiryol krtalarma mensup 

gedikli küçük zabit ve efrattan tatbikat görmek 
üzere mezkûr hatlarda bilfiil çalışanlardan ka
zandan iaşeleri mümkün olmayanlara muayyen 
iaşe bedelinin bir misli zammile yevmiye verilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Millî Mü
dafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

27 - VII -1933 
Bş. V. 
îsmel 
Da. V. 

D 
M İ V. 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu, 
Ha. V. 

/•. T. Rüştü 
Na. V. 
Hilmi 

(i. İ. V. 
Ali İtana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. V. 
Dr. Refik 
İk. V. V. 

Muhlis 
Zr. V. 
Muhlis 

MADDE 2 — Demiryol kıtalarına mensup 
efrattan ( Nefer, küçük zabit ve gedikli kü
çük zabit ) tatbikat görmek üzere mezkûr hat
larda bilfiil çalışanlardan kazandan iaşeleri 
mümkün olmayanlara muayyen iaşe bedelinin 
bir misli zammile yevmiye verilir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 30 
Esas No. 1/754 

24 - XII -1933 

Yüksek Reisliğe 

Demiryolu kıtalarına mensup olup Devlete veya imtiyazlı şirketlere ait demiryolları K r̂arinde 
tatbikat görecek ve çalışacak zabitlerle gedikli küçük zabit ve efrada taamım ve iaşe bedeli veril-

.jnesi hakkında olup Millî Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılman kanun 
lâyıfea.sj: Millî Müdafaa vekili Zekâi Bey hazır olduğu halde mütalea /e tetkik olundu. 

Demiryolu krtalarma mensup zabitan ve efrada tatbikat ile meşgul oldukları günler için ihti
yarına meebur^ldukto AMAZ masarife mukabil' C i h a d a mevzufcahs edildiği üzere taamiye ve iaşe 
bedeli verilmesi esas itibarile muvafık ve bazı emsaline \rjrsnny olmakla beraber bunun bütçenin ve 
hali malinin daha müsait olduğu bir zamana taliki münasip olacağı yolunda encümence dermeyan 
olunan noktai nazara müzakerede hazır bulunan Millî Müdafaa Sekili Zekâi Bey tarafından da iş
tirak edilmiş olmakla vakti münasibinde tekrar Meclisi Âliye arzolunmak üzere lâyihanm Hükü
mete iadesi kararlaştırılmıştır. Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe tak
dim olunur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Erzurum 
Asım 

M. M. 
İsparta 

Mükerrem 

Giresun 
Kâzım 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

izmir 
Kâzım 

Bay azıt 
İhsan 

Kayseri 
A. Hilmi 

Bursa 
Dr, Galip 

Kırklareli 
M. Nahit 

Çorum 
Mustafa 

Sivas 
M. Remzi 
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Sıra No 48 
Hazineye ait bazı alacakların affı hakkında 1/791 numaralı 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 26-X-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3127 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hazineye ait bazı alacakların affi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 26-X-i933 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte arzolunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Maliye vekilliği Kavanin müdürlüğünün 177 sayı ve 23-X-1933 tezkeresi suretidir 

Başvekâleti Celileye 

Hazineye ait bazı alacakların affi hakkında Millî Müdafaa vekâleti celilesince hazırlanıp tetkik 
için vekâleti aeiziye havale buyurulan bağlı kanun ve esbabı mucibe lâyihaları tetkik olundu. 

Cumhuriyetin 10 uncu yılının kutlulanmasmm mesut heyecanı arasında ordu mensuplarının 
harp ve harekât hallerinin zaruretleri karşısında mesuliyet deruhte ederek yapmış oldukları muame
lelerden doğan bazı borçların affedilmesi esas itibarile Hazinece de muvafık görülmüştür. 

Şu kadar ki ; lâyihada tadat edilen 'borçlar için kullanılan kelime ve tabirler çok umumî olup es
babı mucibede izah edilen kısım borçların maksat haricinde hududunu tevsi ve tefsire çok müsait 
bulunmaktadır. Malûmu âlileri olduğu üzere tatbikatta kanun metinleri' muteber olup esbabı mu
cibe ve Meclis müzakereleri ancak müphem ve iltibasa mütehammil bazı kelime ve tabirlerin mevcu
diyeti halinde tatbikata vuzuh vermek için müracaat edilecek vasıtalardır. Metinlerin sarahati kar
şısında esbabı mucibelerin esaslı bir yardımı olmasına nazariyatı hukukiye müsait bulunmamakta
dır. Bu itibarla lâyihada görülen ve esbabı mucibede kastolunan hususları tevsi mahiyeti arzeden 
berveçhi âti noktaların nazarı dikkate alınması Hazinece zarurî ıgörüLmektedir: " 

1 — Lâyihanın birinci ve ikinci maddıeleri münhasıran zabitan, askerî memur, küçük zabıt ve ef
rattan habis olup jandarma zabitan ve efradı bu lâyiha hükümlerinden hariç bırakılmıştır. Af 
için gösterilen sebepler aynen jandarmalar hakkında da varit bulunduğundan bilâhare jandarma
lar için de bir kanun lâyihası teklifine mahal kalmamak üzere lâyihaya jandarmanın da istifadesini 
'temin edecek şekilde bir kayit ilâvesi muvafık olacağı mütalea edilmektedir. 

2 — Lâyihanın ikinci maddesinin (A) fıkrası (istihkak harici yapılan sarfiyattan) mütevellit 
borçların affedileceğini mutazammmdrr. Mezkûr fıkraya ait esbabı mucibenin tetkikinde bu istih
kak tabirinin askerî tayinat ve yem kanununa nazaran fazla yedirilen erzakın kaydedildiği anlaşıl
makta ve (istihkak harici sarfiyat) tabiri maaş, harcırah, ikramiye ve saire gibi her nevi istih
kakı ihtiva edebilecek bir manayı tazaonmun etmekte olduğundan (A) fıkrasının (tayinat ve yem ka
nununa tevfikan istihkak harici yapılan sarfiyattan) şeklinde tadili münasip olacağı mütalea edil
mektedir. 
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3 — Lâyihanın (G) fıkrası ile askerî tahakkuk memurlarının zat ve zaman hesaplarından doğan 

borçları affedilmek istenilmektedir. 
Bu fıkra ile muhasebei umumiye kanununun 13 üncü maddesine tevfikan tahakkuk memurlarına 

Dirvanı muhasebatça çıkarılan zimmetler kaydedildiği esbabı mucibe lâyihasının tetkikinden anla
şılmıştır. Malûm olduğu üzere bu kanuna göre hükmedilen zimmetler usulsüz sarfiyattan mütevel
lit olduğundan Divanı muhasebat tarafından hükmedilen bu zimemlerin affi muhasebei umumiye 
kanununun ruh ve prensiplerine muhalif olacağı gibi muhasip ve tahakkuk memurlarının âti mes
uliyeti noktasından fena misal vermesi itibarile de. muhtacı teemmül bulunmaktadır. Bu mülâ
hazalara rağmen icra Vekilleri Yüksek Heyetince bu fıkranın lâyihada bırakılması tasvip buyu-
rulduğu takdirde muhasebei umumiye kanununun 13 üncü maddesi mucibince muhasiple tahakkuk 
memurlarına müştereken hükmedilen zimmetler her ikisinden de kabili tahsil bulunduğundan ta
hakkuk memurunun affedilecek zimmetinin muhasibe yükletilmesinin önüne geçilmek için lâyihaya 
bir kayit ilâvesi zarureti hâsıl olacağına şüphe bulunmadığı gibi askerî tahakkuk memurlarının 
bu kabîl zimmetlerinin affedilip diğer daire ve vekâlet tahakkuk memurunun zimmetlerinin affe
dilmemesi adalet prensiplerine uygun bulunmayacağından şayet ((<•) fıkrasının lâyihadan çıkarılma
sına müsaade buyurulmadığı takdirde mezkûr hükmün muhasiplere ve diğer vekâlet ve devair 
tahakkuk memurlarına da teşmili lâzımgelir. Şu hale nazaran (vekâlet ve devair tahakkuk memıır-
larile bunların yaptıkları muamelelerden dolayı muhasiplerin zat ve zaman hesaplarından ) şeklinde 
tadili zarurî bulunmaktadır. 

4 — Lâyihanın (J) fıkrası (hesap ve içtihat hatalarından doğan borçları da) şümulü dahiline al
maktadır. 

Esbabı mucibe lâyihasında (hesap ve içtihat hatasından ) maksadın askerî tayinat ve yem kanu
nu mucibince efrat ve hayvanata yedirilen erzakın tabelâ kaydinden ve erzak nevilerinin tayininden 
doğan hatalar olduğu anlaşılmakta ve (hesap ve içtihat hatası) tabiri pek umumî ve şamil görüldü-
ğundan mezkûr (J) fıkrasının (askerî tayinat vo yem kanunu mucibince efrat ve hayvanata yedi
rilen erzakın tabelâ kayitlerinde yapılan hesap hatalarile nevinin tayininde yapılan içtihat .hataların
dan) şeklinde tadi'i muvafık görülmektedir. 

5 — (K) fıkrasile (Fire ve kantar hatasından vezin ve tadat farklarından hâsıl olan açıkları) affe
dilecek borçlar meyanına ithal edilmektedir. Fire farkından olduğu tetkik ve teftiş heyetleri tara
fından mazbatalarla tevsik edilmek kaydile bu fıkranın kabulü muvafık olur. 

Lâyihanın (L) fıkrasında yazılı (harp ve dahilî harekâtı askeriye ilcasile vesaik tanzim ve celp 
ve ibraz edilememesinden) doğan borçların affedilmesi muvafık ise de hizmetin ifa edildiğine kanaat 
verici vesaik ibrazı zarurî bulunduğundan bu fıkranın sonuna (mensup bulunduğu kumamlanlık 
tarafından hizmetin ifa edildiğine kanaat getirildiği hakkında bir vesika verilmesi lâzımdır) kaydi-
nin ilâvesi suretile (L) fıkrasının kabulü Hazinece de muvafık görülmektedir. 

6 — Lâyihanın (M) fıkrası da (mukavelenamelerin akit ve tatbikinde vukua getirilen yanlışlık
lardan) mütevellit borçların affedileceğini tesbit etmekte ve bu frkra ile münakaşa ve şartname 
ilânı gibi formaliteye ait noksanlar ile mukavelenin tatbikinden doğan ufak tefek yanlışlıklar yü
zünden çıkarılmış bazı zimmetlerin kastedildiği esbabı mucibedeki izahattan anlaşılmaktadır. Tat
bikatta maksat haricinde tevsii yolunu kapamak için bu fıkranın has tarafına (suç anasırını ihti
va eden muamelelerden mütevellit Hazine zararları müstesna olmak üzere) kaydinin ilâvesi zarurî 
görülmektedir. 

7 — Lâyihanın (N ve O) fıkralarmda ziyaı tevsik edilmesinden dolayı zimmet çıkarılan eşya, 
nakit ve ayniyat hakkında da 5 numaralı fıkrada arzedildiği veçhile, (N ve O) fıkralarına da (men
sup bulundukları kıta kumandanlığından keyfiyeti ziyama kanaat getirildiğine dair bir vesika a]in
anası lâzımdır) kayitlerinin ilâvesi şartile bu fıkraların kahulü muvafık görülmüştür. 

8 — Lâyihanın(R) fıkrası (Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin bir faslına mevzu tahsisata mah
suben mubayaa ve tedarik edilen ayniyattın diğer fasıl ve maddelere ait hizmetlere sarf ve istimal 
edilmiş olmasından mütevellit borçların şümulü dahiline almaktadır. 

1929 senesine kadar muhasiplere bu fıkrada tesibit edilen hususlardan dolayı hükmedilen zim-



(metler 2266 numaralı kanunla affedilmiş ise de mezkûr tarihten sonra bu lâyihanın meriyet mev
kiine konulacağı tarihe kadar bu gibi fasri ve maddelerle yanlış mahsup yapılmasından müte
vellit zimmetlerin affi hususunun muhasiplere ve ayni vaziyette olan diğer devair meötütlanna 
teşmili muvafık olacağından bu fıkranın (vekâlet ve devair bütçelerinin bir faslına mevzu tahsisata 
mahsuben ımuibayaa ve tedarik edilen ayniyatın bu kanunun neşri tarihine kadar diğer fa
sıl ve maddelere ait hizmetlere sarf ve istimal ve bütçeye mahsup edilmiş olmasından ( bu fıkra 
hübmü muhasibi mesuller© de şamildir) şeklinde tadili muvafık görülmektedir. 

Lâyihanın (S) fıkrasına gelince: Bu fıkrada irtikâp, irtişa, zimmete para geçirme ve hırsızkk. 
gibi ceza kanununda; yazılı saçlardan mütevellit olduğu hükmen sabit olmayan diğer borçların af
fedileceği tasrish edilmek suretile umumî ve geniş bir af esası teklif edilmektedir. Bu fıkrada aftan 
istisna edilen (borçlardan maada diğer borçlar) tabirinin portresi - Hazinece çok geniş ,£öriümekte 
olduğu gibi tatbikatta Hazineyi bir çok müşküllerle karşılaştırması ve Hazinenin mühim.hak,ve 
menfaatlerinin takibine mâni neticeler vermesi tehlikesini göstermektedir. Millî Müdafaa vekâletin
ce affi istenilen borçlar yukarıdan beri muhtelif fıkralarda tadat ve tasrih edildiğinden bu borçla
rın haricinde umumî ve şamil bir af vaziyeti ihdasına mahal verilmemek üzere bu fıkranın tama
men lâyihadan kaldırılması Hazinece zarurî görülmektedir, irtikâp, irtişa, hırsızlık ve zimmete pa
ra geçirmek gibi mahkûmiyetlerden doğan borçlar tadat edilen fıkralar arasında bulunmadığından 
kendiliğinden affedilen borçlardan hariç kalmakta ve bunların aftan istifade edemeyeceklerinin 
lâyihaya dercine lüzum ve ma>hal görülmemektedir. Bu itibarla bu fıkra tamamen tay ve diğer 
fıkralar da bertafsil arz ve izah edildiği şekilde tadil edilmek suretile Hazinece yemden tanzim edi
len merbut lâyihanın Yüksek Meclise şevkine müsaade buyurulmasmı arzeylerim efendim. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hazineye ait bazı alacakların affi hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Vefat eden kara, deniz, Ihava ve jandarma zabitanı ve askerî (memur ve kü

çük ızalbitleri ile efradın 29 teşrinievvel 1933 tarihine kadar geçmiş müddet .zarfında vazifei 
askeriyelerinin ifasından tevellüt edipte eytam ve eramilinden tahsili lâzınugelen borçları. 

MADDE 2 — Sınıfları birinci maddede yazılı muvazzaf ve ihtiyat ve (mütekait zabitan ve 
askerî memurların ve Iküçük ızaJbitlerle efradın 29 teşrinievvel 1933 tarihine (kadar ıhizmeti aske
riyeleri esnasında: 

A) Tayinat ve yem kanununa tevfikan istihkak harici yapılan sarfiyattan, 
B) 1337 senesinde Ankaranın taihliyesinde ızabitan ailelerinin nakli için verilmiş olan avans

lardan, 
C) Harp zamanlarında ve millî mücadele esnasında «abitan ailelerine verilmiş olan sipariş

lerden, 
D) Harp 'zamanlarında esmanı bilâhare taJhsil edilmek üzere verilmiş olan ayniyattan, 
E) Millî (mücadele esnasında îstanlbulda Millî Hükümete mensup gruplar tarafından verilen 

avanslardan, 
F) Millî Hükümetin teşekkülü sıralarında Anadoluya ıgeçen zaibitandan bazılarının aile veya 

ve/killerine Istanbuldaki kıtalar tarafından verilmiş olan mezuniyet müddetlerine ait maaşla
rından, 

G) Vefcâlet ve devair tahakkuk memuEİarile bunların yaptıikları (muamelelerden dolayı mu
hasiplerin (zat ve ızoman hesaplarından (taOfdire bırakılmıştır), 

H) Ganaimi ıharfoiyeden esmanı bilâhare tahsil edilmek üzere seneden verilen eşya ve hay
vanat ğühi ayniyattan, 

1) Ganaimi haıflbiyeden harp yadigâra olarak kumandanlar tarafından (hediye edilen hayvan 
ve sair ayniyattan, 

J) Askerî tayinat ve yem. ikanunu mucibince efrat ve (hayvanata • yedirilen enzaikın tabelâ 
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kayitlerinde yapılan hesap hatalardle nevinin tayininde yapılan içtihat hatalarından, 

K) Fire ve ıkantar ihatasından, vezin ve tadat farklarından hâsıl olan açıklardan (Tetkik veya 
teftiş heyetleri tarafından mazbatalarla tevsik edilmek şartile), 

L) Harp ve dahilî harekâtı askeriye ilcası ile vesaik tanzim ve celp ve ibraz edilememesin-
den (Mensup bulundukları kumandanlık tarafından ıhizmetin ifa edildiğine kanaat getirildiği 
hakkında bir vesika verilmesi lâzımdır), 

M) Suç anasırını ihtiva eden muamelelerden mütevellit Hazine Kararları müstesna olmak 
üzere (mukavelenamelerin akit ve tatbikinde vukua getirilen yanlışlıklardan, 

N) Miadı Ihulûl ve istimale kabiliyetini zayi eylediği veya tmürt olduğu halde usulen ter
kini kayit muamelesi yapılamamış ıher nevi eşya ve ıhayvanat gibi ayniyattan (Mensup (bulunduk
ları kıta kumandanlığından keyfiyeti ziyama kanaat getirildiğine dair bir vesika alınması lâ
zımdır) , 

O) Düşman ve usat yedine geçen veya harp ve dalhilî askerî hareketlerde zayi olan nakit 
ve ayniyattan tevsik edilımeyenlerden (Mensup oldukları kıta kumandanlığından keyfiyeti ziya
ma kanaat getirildiğine dair »bir vesika alınması lâızımdır), 

P) Dükkân kan, gübre satışı ve emsali malsandıklarına teslimi lâızımgelen perakende va
ridatın askerî ihtiyaçlara sarf edilmiş olmasından, 

E) Vekâlet ve devair (bütçelerinin bir faslına mevzu tahsisata maJhsulben ınuibayaa ve tedarik 
edilen ayniyatın ıbu kanunun neşri tarihine kadar diğer fasıl ve maddelere ait ıhizmetlere sarf 
ve istimal ve bütçeye mahsup edilmiş olmasından (Bu fıkra hükmü ımuihasilbi mesullere de şa
mildir) mütevellit Iborçlar affedilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddeler mucibince affedilen 'borçlardan (bu kanunun neşri 
tarihine kadar tahsil edilmiş olanlar iade edilmez. 

MADDE 4 — Bu kanun Cumhuriyetin onuncu yıl dönümüne tesadüf eden 29 teşrinievvel 1933 
tarihinden itibaren ımeridir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
26 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 

Mf. V. V. Na. V. Ik. V. S. I. M. V. ' G. î. V. 
Dr. Refik Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 24 - XII -1933 

M. No. 32 
Esas No. 1/791 

Yüksek Reisliğe 

Hazineye ait bazı alacakların affi hakkında Başvekâletin 26 - X -1933 tarih v« 6/3127 numa
ralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilerek encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Millî 
Müdafaa vekili Zekâi Beyle Muhasebat umum müdürü Memet Ali Bey hazır bulundukları halde mü-
talea ve tetkik olundu. 

Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemeyen zimmetle
rin silinmesi Malî müşavere encümeninin mütaleası alındıktan sonra Büyük Meclise arzolunması 
muhasebei umumiye kanununun 133 üncü maddesi iktizasından olup lâyihada mevzubahs edilen 
zimmetler hakkında da ayni muamelenin tatbiki tabiî olmakla müzakerede hazır bulunan Millî 

- X -1933 
Mal. V. V. 

Hilmi 
Zr. V. 

Muhlis 



Müdafaa vekili Zekâi Beyin de muvafakatile bu esas dairesinde muamele ifa edilmek üzere lâyiha
nın Hükümete iadesi kararlaştırılmıştır. Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğ 
takdim olunur. 

Beis M. M. Kâtip 
Burdur İsparta Tokat 
M. Şeref Mükerrem Süreyya 

Elâziz Erzurum Giresun îzsmir 
H. Tahsin Asım Kâzım Kâzım 

Bayazrt 
îhsan 

Kayseri 
A. Hilmi 

Bursa 
Dr. Galip 

Kırklareli 
M. Nakit 

Çorum 
Mustafâ 

Sivas 
M. Remzi 
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