
DEVRE : IV CtLT : 20 İÇTİMA : 3 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

Yirmi yedinci inikat 
15-111-.1934 Perşembe 

Münderieat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 50 
2 — Havale edilen evrak 50 
3 — Riyaset divanının Heyeti Umumiyeye 

maruzatı 50 
1 — Konya mebusluğuna intihap edilen Ali 

Muzaffer Beyin intihap mazbatası 50 
2 — Kütahya mebusluğuna intihap edilen 

Naşit Hakkı Beyin intihap mazbatası 50 
3 — Yozgat mebusluğuna intihap edilen 

Yahya Kemal Beyin intihap mazbatası 51 
4 — Azayi kiramdan bazı zevatın mezuniyet

leri hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 51 
5 — Ağaçlarında bulaşık hastalık olan ma

hallerden fidan çıkarılmasının meni hakkındaki 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair Başve
kâlet tezkeresi 51:52 

Sayıfa 
4 — Tahlifler 50 
1 — Konya mebusu Ali Muzaffer Beyin tah

lifi 50 
5 — Müzakere edilen maddeler 52 
1 — Manisa mebusları Osman ve Dr. Saim 

Beylerin, arazi vergisi kanununun 5 inci mad
desinin tefsirine dair 4/34 numaralı takriri ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 52 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 25 
inci maddesi 1 inci fıkrasının tefsiri hakkında 
3/247 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 52 

3 — İstanbul üniversitesinde çalıştırılacak 
ecnebi mütehassıslarla aktolunacak mukavele
lere dair 1/833 numaralı kanun lâyihası ve Ma
arif ve Bütçe encümenleri mazbataları 52 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa I perşembe günü toplanılmak üzere inikada nihayet 

merbut bütçelerde bazı tadilât icrasına ve Konya su- v e n u . _ . , „ . 
Reis Vekili Kâtip Katıp 

lama idaresi bütçesinin varidat kısmına ilâve edilecek Refet Mersin Rize 
tahsisata dair kanun lâyihası kabul edildikten sonra I Hamdi Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Barut, güherçile ve patlayıcı maddelerle fi
şek ve av malzemesi ve av saçması ve kullanılması 
yasak olmayan tabancalarla fişekleri ve şenlik fi
şekleri inhisarı hakkında kanun lâyihası (Gümrük ve 
inhisarlar, Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümen
lerine), 

Teklifler 
2 — idare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 

senesi bütçesine 17 440 liralık tahsisat konulması
na dair kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

3 — İstanbul mebusu Hasan Vasıf Beyin, imti
yazlı şirketlerin abonelerinden aldıkları teminat pa
ralarının muhafazası usulüne dair kanun teklifi (Na-

1 — Konya mebusluğuna seçilen Ali Muzaf
fer Beyin intihap mazbatası 

REİS — Yeni intihap edilen mebus arkadaş
larımızdan üç zatin mazbataları gelmiştir. Kon
ya mebusluğuna intihap edilen Ali Muzaffer, 
Kütahya mebusluğuna intihap edilen Naşit Hak
kı, Yozgat mebusluğuna intihap edilen Yahya 

1 — Konya mebusu Ali Muzaffer Beyin tahlifi 

R E İ S — Tahlifi icra edilecektir . 
Kürsüye b u y u r u n Ali Muzaffer Bey! 
(Ali Muzaffer Bey yemin e t t i ) . 

2 — Kütahya mebusluğuna seçilen Naşit Hak
kı Beyin intihap mazbatası 

fıa ve İktisat encümenlerine) 

Mazbatalar 
4 — Dahiliye memurları kanununun 3 üncü mad

desinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında 1/830 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

5 — Kazanç vergisi hakkında 1/173 numaralı ka
nun lâyihası ve İktisat, Maliye, Bütçe ve Adliye ve 
Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
men mazbatası (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
6 — Umumî meclisin açılması münasebetile Maraş 

valiliğinden gelen tazimat telgrafı 

Kemal Beylerin mazbataları gelmiştir. Bunlar
dan Ali Muzaffer Bey burada mevcuttur. Her 
ne kadar ruznamede yoksa da müsaadenizle bu 
mazbataları reye arzedeceğim. (Muvafık sesleri). 

Konya mebusluğuna intihap edilen Ali Mu
zaffer Beyin mazbatasının hiç bir ilişiği yoktur. 
Kabulünü reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — İki arkadaşın daha mazbatası gel
miştir. Birer birer reye arzedeceğim: 

Kütahya mebusluğuna intihap edilen Naşit 
Hakkı Beyin mazbatası ilişikli değildir. Kabulü
nü reyi âlinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

B Î R I N C I CELSE 
Açılma saati: 14 

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

• « • » — 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

4 — TAHLİFLER 
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3 — Yozgat mebusluğuna seçilen Yahya Ke

mal Beyin intihap mazbatası 
REÎS — Yozgat mebusluğuna intihap edilen 

Yahya Kemal Beyin mazbatası da ilişikli değil
dir. Kabulünü reye arzeyiyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bu arkadaşlar geldikleri zaman tahlifleri ya
pılacaktır. 

4 — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyet
leri hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

Umumî. Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı azayi kiramın hiza

larında yazılı müddetlerle mezuniyetleri Riya
set Divanının 12 - III - 1934 tarihli içtimamda 
takarrür etmiştir. Heyeti umumiyenin tasvibi
ne arzolunur efendim. 

B. M. M. Reisi 
A. Kâzım 

Amasya mebusu İsmail Hakkı Beyefendi, bir 
ay, hastalığına binaen, 

Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beye
fendi, iki, ay, hastalığına binaen, 

İstanbul mebusu Halil Etem Beyefendi, iki 
ay, hastalığına binaen, 

İstanbul mebusu Alâettin Cemil Beyefendi, 
on beş gün, mazeretine binaen, 

İzmir mebusu Memet Sadettin Beyefendi, on 
beş gün, hastalığına binaen, 

İsparta mebusu İbrahim Beyefendi, on beş 
gün, hastalığına binaen, 

Kars mebusu Faik Beyefendi, bir ay, hastalı
ğına binaen, 

Kars mebusu Memet Nazif Beyefendi, iki ay, 
hastalığına binaen, 

Muş mebusu Naki Beyefendi, bir ay, mazere
tine binaen, 

Manisa mebusu Turgut Beyefendi, bir ay, 
hastalığına binaen, 

Samsun mebusu Memet Beyefendi, yirmi gün, 
hastalığına binaen, 

Sivas mebusu Rahmi Beyefendi, bir ay, has
talığına binaen, 

Tekirdağ mebusu Faik Beyefendi, iki, ay, 
hastalığına binaen, 

Zonguldak mebusu Halil Beyefendi, on beş 
gün, mazeretine binaen. 

REİS — Bu zevatın mezuniyetlerini birer, 
birer reye arzedeceğim. 

Amasya mebusu İsmail Hakkı Beyefendi, bir 
ay, hastalığına binaen. 

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

Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beye
fendi, iki ay, hastalığına binaen. 

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

İstanbul mebusu Halil Etem Beyefendi, iki 
ay, hastalığına binaen. 

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

İstanbul mebusu Alâettin Cemil Beyefendi, 
on beş gün, mazeretine binaen. 

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

İzmir mebusu Memet Sadettin Beyefendi, 
o nbeş gün, hastalığına binaen. 

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

İsparta mebusu İbrahim Beyefendi, on beş 
gün, hastalığına binaen. 

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

Kars mebusu Faik Beyefendi, bir ay, has
talığına binaen. 

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

Kars mebusu Memet Nazif Beyefendi, iki ay, 
hastalığına binaen. 

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

Muş mebusu Naki Beyefendi, bir ay, ma
zeretine binaen. 

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

Manisa mebusu Turgut Beyefendi, bir ay, 
hastalığına binaen. 

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

Samsun mebusu Memet Beyefendi, yirmi 
gün, hastalığına binaen. 

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

Sivas mebusu Rahmi Beyefendi, bir ay, 
hastalığına binaen. 

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

Tekirdağ mebusu Faik Beyefendi, iki ay, 
hastalığına binaen. 

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

Zonguldak mebusu Halil Beyefendi, on beş 
gün, mazeretine binaen. 

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

5 — Ağaçlarında bulaşık hastalık olan ma
hallerden fidan çıkarılmasının meni hakkındaki 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair Başve
kâlet tezkeresi. 

REİS — Bir iade talebi vardır efendim. 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

24 - V -1931 tarih ve 6/1414 sayılı tezkereye 
zeyildir: 

Ağaçlarında bulaşık hastalık olan mahaller-
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den fidan çıkarılmaması hakkındaki kanun lâyi
hasının görülen lüzuma binaen geri alınması Zi
raat vekilliğinden yazılan 7 - III - 934 tarih ve 
6194 sayılı tezkerede rica edilmektedir. 

Lâzımgelen muamelenin yapılmasına yüksek 

müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

îsmet 
REÎS — Hükümetin talebine binaen geri ve

riyoruz efendim. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Manisa mebusları Osman ve Dr. Saim 
Beylerin, arazi vergisi kanununun 5 inci madde
sinin tefsirine dair 4/34 numaralı takriri ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Efendim, Manisa mebusu Osman ve 
Doktor Saim Beylerin arazi vergisi kanununun 
beşinci maddesinin tefsiri hakkında takrirleri 
vardır. Evvelâ bir defa okuyalım: 

Tefsir fıkrası 
1833 numaralı arazi vergisi kanununun 5 inci 

maddesinde sayılı sebeplerin hudusile vukua ge
len arızalardan dolayı terkini icap eden vergi, 
zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zama
nına tesadüf eden seneye aittir. 

REİS — Bir mütalea var mı efendim? Tef
sir fıkrasını reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 25 
inci maddesi 1 inci fıkrasının tefsiri hakkında 
3/247 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları |2] 

REÎS — Bir tefsir fıkrası daha vardır efen
dim. Bu, askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
yermi beşinci maddesi birinci fıkrasının tefsi
ri hakkında Başvekâlet tezkeresile encümenle
rin mazbatalarıdır efendim. 

( Maliye encümeni mazbatası okundu ) 

[1,2] 76 , 75 numaralı matbualar zaptın sonun-
dadır. 

REİS — Bu, Maliye encümeninin mazbata-
sıdır efendim. Ekseriyet kararı okunduğu gi
bidir. Yalnız ekalliyette kalan iki arkadaşın 
mütalealan vardır. Mazbatada tasrih etmişler
dir, bu meselenin bir defa da Teşkilâtı esa
siye encümeninde tetkikini teklif ediyorlar. 
Ekseriyet; muhtacı tefsir görmemiştir. Bütçe 
encümeni de Maliye encümeninin mütaleasına 
tamamile iştirak etmektedir. Bir mütalea yok
sa Maliye encümeninin mazbatasını reyi âlini
ze arzedeceğim? 

Maliye encümeninin mazbatasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 — İstanbul üniversitesinde çalıştırılacak 
ecnebi mütehassıslarla aktolunacak mukavelelere 
dair 1/833 numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 

REİS — Bu madde iki defa müzakereye tâ
bidir. Birinci müzakeresine başlıyoruz. Heyeti 
umumiyesi hakkında söz isteyen var mı efen
dim? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey, 
Maarif vekili Bey burada mıdırlar? 

REİS — Hayır, yoktur efendim. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde 

müzakere olunamaz efendim. 
REİS — Bu maddenin müzakeresini Maarif 

vekili Beyin huzuruna talik ediyoruz. Ruzname-
mizde müzakere edecek başka madde yoktur. 
Tensip buyurursanız cumartesi günü saat 14 te 
toplanmak üzere celseye nihayet veriyoruz efen
dim. 

Kapanma saati : 14,15 

)>0<i 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra Na 7$ 
Manisa mebusları Osman ve Dr. Saim* Beylerin arazi; 

vergisi kanununun 5 inci maddesirffo tefsirine 
dair 4/34 numaralı, takriri ve Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 

27-VI-g32 
Yüksek Reisliğe 

1833 numaralı arazi kanununun5inci maddesi fevkalâde arızalar dolayısile hasara uğrayan 
mahsullerden dolayı arazi vergisinin kısmen veya tamamen affına dair olup 21 inci madde-
sindede ( Bu kanunun 931 malî senesine ait vergilere de şamil olmak üzere 1 haziran 931 
tarihinden muteber olduğu ) tasrih edilmektedir. 

1931 senesi nisan ve mayısındaManisa vilâyetinde vukua gelen afetler dolayısile hasara 
uğrayan üzüm ve hububattan dolayı arazi sahipleri işbu kanuna tevfikan vergilerinin kısmen 
veya tamamen affı hususunda muracaatte bulunmuşlar ve Maliye vekâletinin müsaadesile ve 
komsiyonlar marifetile zarar miktarı ve sahipleri tesbit edilmiş ve halk bu husus için komsi-
yonların harcırahlarını temin etmek suretile ayrıca masraf ta ihtiyar etmişlerdir. Muahharen 
Maliye vekâleti zararı mucip olan afetler l haziran 931 tarihinden* mukaddem olduğunu 
ikriye sürerek bu maddeler ahkâmından halkı müstefit etmemektedir. 

Halbuki 21 inci madde bu kanun ahkâmının 931 senei maliyesi vergilerine de şamil 
olduğunu tasrih etmekte ve 5 inci maddedeki vergi miktarı veya verginin affı da mahsûlle
rin uğradığı haşarat derecesine istinat etmekte olmasına göre afetin zuhuru 1 haziran 931 den 
mukaddem olsa dahi 931 senei maliyesi zarfında elde edileck mahsullere nazaran verginin 
tayin ve tarhı lâzımcden bulunmaktadır. 

Esasen 21 inci maddenin vazındada kısmen bu maksat mündemiç olduğundan maddei 
rnezkûrenin ol veçhile tefsirini arz ve rica eyleriz ~efendim. 

Manisa Manisa M. 
Dr. Saim Osman 

Maliye encümeni mazbatası 

23 -XII -1932 

Yüksek Reisliğe 

1833 numaralı arazi vergisi kanununun 21 inci maddesinin tefsiri hakkmda Manisa mebusu Dr. 
Saim ve Osman Beyler tarafından verilip encümenimize havale buyurulan takrir; Maliye Vekili Be-
yefendile takrir sahipleri Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Esas mesele : arazi vergisi kanununun beşinci maddesinde sayılı sebepler 1930 malî senesi zar
fında vuku bulan ve mahsulün üçte bir derecesinde zayiata uğradığı ise 1931 malî senesi hasat ve 
devşirme zamanında tahakkuk eden Manisa bağcılarının arazi vergilerinin bir kısmmı veya ta
mamının terkin edilip edilemeyeceğidir. Kanunun yirmi birinci maddesi arazi vergisi kanununun 
1931 malî senesine ait vergilere de şamil olmak üzere bir haziran 1931 tarihinden muteber olduğu-

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 3 
Esas No. 4/34 
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nu tasrih eylemekte olup tefsir yolile halli istenilen noktanın encümenimizce daha ziyade 5 inci 
maddenin mefhumundan çıkarılacağı mütalea olunmuştur. Kanunun 5 inci maddesinin birinci fık
rası şudur: 

(Her hangi köy veya kasaba veya şehir arazisinin tamamının veya muayyen bir mıntakasının 
mahsulleri sel, dolu, kuraklık, yangın, muzır haşarat veya bulaşıcı hastalıklar gibi fevkalâde 
arızalar dolayısile en az üçte bir derecesinde zayiata uğrarsa bu suretle zarar görüldüğü idarî tah
kikatla sabit olanların o seneye ait vergileri Maliye vekâletinin müsaadesile kısmen veya tamamen 
terkin edilir.) 

Kanun zayiata uğramak nisbetini ve bunun tahakkukunu mahsule atfetmiş olup terkin için yal 
nız maddede sayılı sebeplerin vücudunu kâfi görmemiştir. Şu halde verginin tahakkuk ve terki
ninde esas nokta; mahsullerin muayyen sebepler altında noksan hasat edilmesi veya devşirilmesi 
keyfiyetidir. Kanunda yazılı (bu suretle zarar görüldüğü idarî tahkikatla sabit olanların o seneye 
ait vergisi) ibaresindeki (o sene) kaydinin zararın sabit olduğu seneye aidiyeti anlaşılmaktadır. 

Filhakika kanunun mezkûr maddesinde sayılı sebeplerden naşi vukua gelen arızalar hangi za
manda husule gelirse gelsin zarar miktarının tahakkuku ancak hasat ve devşirme zamanmda anlaşı
lacağından terkini icap eden verginin mezkûr mevsime tesadüf eden senenin vergisi olması ruhu 
kanuna muvafıktır. Bu bapta tanzim kılman tefsir fıkrası ile beraber işbu mazbata Bütçe encüme
nine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis Na. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Kaya zıt Bayazıt İsparta Kastamonu izmir Balıkesir Balrkesir 
ihsan İhsan Kemal Turan Tiefik Kâmil Enver Pertev 

Tefsir fıkrası 

18-33 nıımaralr arazi vergisi kanununun 5 inci -maddesinde sayılı sebeplerin hudusile vukua selen. 
arızalardan dolayı terkini icap eden vergi, zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına 
tesadüf eden seneye aittir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

'/'. B. M. M. 
Bütçe encümeni 11 Ul l!)3-i 
M. No. 46 
Esas No. 4/34 

ş. Yüksek Reisliğe 

1833 numaralı arazi vergisi kanununun 21 inci maddesinin tefsiri hakkında olup Maliye 
encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan Manisa mebusu Dr. Saim ve Osman 
Beylerin takrirleri Maliye vekili Beyle teklif sahipleri hazır oldukları halde tetkik ve müzake-
re olundu. 

Maliye encümeni tarafından dermeyan olunan mütaleaya encümenimizce de iştirak edile
rek mezkûr encümence tanzim edilen tefsir frkrası aynen kabul olunmuştur. Umumî heyetin 
tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reislliğe takdim olunur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt Bursa Çorum Erzurum İstanbul Kayseri 

M. Şeref Mükerrem İhsan Dr. Galip Mustafa Asını Sadettin A. Hilmi 

Kırklareli. Kırklareli 
M. Nahil Şevket 

Sivas Yozgat 
Hasım, S. Sırrı 



Sıra No 75 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 25 inci maddesi I inci 
fıkrasının tefsiri hakkında 3/247 numaralı Başvekâlet tez

keresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 1-XII-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/2913 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 25 inci maddesinin ilk fıkrasında a Türkiye" 
Büyük Millet Meclisinin teessüsünden itibaren B. M. M. Reisliğinde bulunanlar ve İcra Vekil
leri Heyetine dahil olup ta bilfiil vekillik etmiş olanlar tekaüt müddetini ikmal etmemiş olsa
lar bile kendilerine birinci derece üzerinden tekaüt maaşı tahsis edilir •» denilmektedir. 

a Büyük Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlar » tarzında maddenin mutlak olarak yazılışı 
karşısında İcra Vekilleri Hey ti bu tabirin şümulünün tefsir yolu ile tayinini lüzumlu görmüş 
olduğundan Cumhuriyetin ilânından evel B. M. M. İkinci Reisliğine ve Reis vekilliklerine 
seçilmiş olan zevatın tekaüt hakkı noktai nazarından bu madde karşısındaki vaziyetinin tes-
bitine Yüksek müsaadelerini rica ederim efendim. 

Başvekil 
famet 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 22 - III -1933 

Karar No 19 
Esas No. 3/247 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 25 inci maddesinin ilk fıkrasında (Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin teessüsünden itibaren B. M. M. Beisliğinde bulunanlar ve İcra Vekilleri Heyetine 
dahil olupta bilfiil vekillik etmiş olanlar tekaüt müddetini ikmal etmemiş olsalar bile kendilerine 
birinci derece üzerinden tekaüt maaşı tahsis edilir ) diye muharrer olan mutlak hükme nazaran 
(Büyük Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlar) tabirinin Büyük Millet Meclisi ikinci reisliğine ve 
Reis vekilliğine seçilmiş olan zatlara şümulü olup olamayacağının tefsiri hakkında Başvekâletin 
1 - XII -1932 tarih ve 6/2913 numaralı tezkeresi encümenimize havale edilmekle müzakere ve tet
kik olundu: 

Encümenimiz 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 25 inci maddesindeki ( Büyük 
Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlar) tabirinin sarahati karşısında ne ikinci reislerin ne de Reis 
vekillerinin bu hükmün şümulü dahiline «-ivemeyeceği kanaatine vâsıl olarak meseleyi muhtacı tef
sir görmemiştir. 
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Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur, 

Maliye En. Reisi 
Burdur 

M. Şeref 

M. M. 
Bay azı t 
İhsan 

Kâtip 
İsparta 

Aza 
Aydın 

Adnan 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

Aza Aza 
İkinci reis ile reis vekillerinin vazife ve salâhiyet
leri itibarile bu meselenin bir kere de Teşkilâtı 
esasiye encümenince tetkik ve ınütaleası reyinde-
yiz. 

İsparta İzmir 
Kemal Turan Kâmil 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

M. No. 45 
Esas No. 3/2-17 

Bütçe encümeni mazbatası 

11-111 - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının tefsirine dair olup Ma
liye encümeni miazbatasile birlikte Encümenimize tevdi kılman Başvekâlet tezkeresi Eneümeni-
mizce de tetkik ve mütalea olundu: 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 25 inci maddesindeki sarahat karşısında me
selenin tefsire muhtaç olmadığı Eneümeninıizce de kararlaştırılmış ve Maliye encümeninin nok-
tai nazarına iştirak edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzoluııınak üzere Yüksek Reisi I iğe takdim olunur. 

Rs. V. 
İsparta 

Mükerrem 

Giresun 
Kâzını 

M. M. 
Bayazıt 

İhsan 

Kayseri 
A. Hilmi 

Kâtip 
Tokat 
Süryya 

Kırklareli 
Şevket 

Bursa 
Dr. Galip 

Sivas 
M. Remzi 

Çorum 
Mustafa 

Yozgat 
S. Sırrı 

Erzurum 
Asını 


