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Mttndericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 142 
2 — Havale edilen evrak- 142 
3 — Riyaset divanının Heyeti mumiyeye 

maruzatı - 142 
1 — Azayi kiramdan bazı zevatın mezuni

yetleri hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 142 
2 — Ordu mebusluğuna seçilen Ali Canip Be

yin intihap mazbatası 143 
3 — Ankarada inşa edilecek vekâlet ve deva-

ir binalarile memurin apartrmanlan hakkında
ki kanunun 1 inci maddesinin tadiline dair olan 
kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 143 

4 — Evkaf umum müdürlüğünce istihdam 
edilecek avukatlar hakkındaki kanunun 1 inci 
maddesinin tadiline dair olan kanun lâyihasının 
geri verilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 143 

5 — İstanbul darülfünununun lâğvi dolayı-
sile açıkta kalan müderris ve muallimlerin diğer 
vazifelere tayinleri ve mülga Darülfünun ile 
Üniversite mensuplarının tekaütlükleri hakkın
daki kanun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 143 

6 — Muamele vergisi kanununun 9 uncu mad
desine bir fıkra tezyiline ve 10 uncu maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesine dair olan kanun 
lâyihasının geri verilmesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 143 

7 — Sanat mekteplerinin Maarif vekâletine 
devri hakkındaki kanun lâyihasının geri veril
mesine dair Başvekâlet tezkeresi 143 

4 — Müzakere edilen maddeler 144 
1 — Kazanç vergisi hakkında 1/173 numaralı 

kanun lâyihası ve İktisat, Maliye, Bütçe ve Ad
liye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümen mazbatası 144:148,158,167:169 

2 — Muhacirlerle mültecilerin beraberlerin-

Sayıfa 
de getirecekleri malların gümrük ve sair resim
lerden muafiyeti hakkında 1/856 numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye ve İskân kanunu lâyi
hası muvakkat encümenleri mazbataları 148:151,156, 

164:166 
3 — Trakya umumî müfettişliğinin maaş ve 

masrafları hakkında 1/859 numaralı kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası 151:153,156,159: 

161 
4 — Satılan mektep kitapları bedelinden 

29 219 lira 21 kuruşun Maarif vekâleti 1932 se
nesi bütçesine konulmasına dair 1/812 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 153, 

156,161:164 
5 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülü hakkındaki kanunun 8 inci maddesinin 
tefsirine dair 3/340 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Bütçe encümeni mazbatası 153 

6 — İzmirin Kadriye mahallesinden İbra-
himoğlu Hüseyinin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 3/409 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası 153 

7 — Mersinin Bozön köyünden Deli Halil-
oğlu Mustafanın ölüm cezasına çarpılması hak
kında 3/411 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası 153 

8 — Yozgadın Köseoğlu mahallesinden Çu-
hadaroğullanndan Ahmet Bekiroğlu Ali Hüse
yinin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/412 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası 153 

9 — Hariciye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
50 956 liralık münakale yapılması hakkında 
1/894, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 9 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/897, Millî Müdafaa vekâleti 1933 
senesi kara bütçesinde 13 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/899 ve Millî Müdafaa ve-
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Sayıfa 

kâleti 1933 senesi kara bütçesinde 75 759 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/900 numa
ralı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, Divanı 
muhasebat 1933 senesi bütçesinde 3 465 lira
lık münakale yapılması hakkında 2/98 ve Bü
yük Millet Meclisi 1933 senesi bütçesine 17 440 
liralık tahsisat konulmasına dair 2/99 numaralı 
ikanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası 153: 

154,156:158 
10 — Büyük Millet Meclisi 1933 senesi birin

ci ve ikinci teşrin aylan hesabı hakkında 5/56 
numaralı Meclis hesaplarının tetkiki encümeni 

Sayıfa 
mazbatası 154 

11 — Dahiliye memurları kanununun 3 üncü 
maddesinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında 1/830 numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye encümeni mazbatası 154:155 

12 — Din ve millet bayramları ile bunlara 
tekaddüm eden arife günlerinde gönderilen ve 
matbu evrak sayılan kartvizitlere Hilâliahmer 
pulu yapıştırılması icap edip etmeyeceğinin ta
yini hakkında 3/415 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Nafıa encümeni mazbatası 155 

<*mm 

Kazanç vergisi kanunu lâyihasının müzakeresine 
devam ve, 

Evkaf tahsisatı fevkalâde kararnamesinin yedinci 
maddesinin tefsirine mütedair mazbata kabul olun. 
duktan sonra perşembe günü toplanılmak üzere inika-

SABIK ZABIT HULÂSASI 
da nihayet verildi. 

Reis Vekili 
Hasan 

Kâtip 
Çanakkale 

Ziya Gevher 

Kâtip 
Mersin 
Hamdi 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Tezkereler 
1 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülü hakkındaki kanunun 18 inci maddesinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi (Bütçe encümenine) 

Takrirler 
2 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, na

hiye müdürlerinden Baki Bey hakkında Arzuhal en

cümenince ittihaz olunan kararın Umumî Heyette 
müzakeresine dair takriri (Arzuhal encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 30 uncu 

maddesinin tefsiri hakkında 3/182 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Millî Müdafaa, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

B Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14 

REİS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER: Hamdi B. (Mersin), Avni Doğan B. (Yozgat). 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 —• Azayı kiramdan bazı zevahn mezuniyet
leri hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri muharrer azayi kiramın, 

hizalarında yazılı müddetlerle mezuniyetleri Ri

yaset Divanının 21 - III - 1934 tarihli içtimam-
da tekarrür etmiştir. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunur, 
efendim. 

B. M. M. Reisi 
A. Kâzım 
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Balıkesir mebusu İbrahim Yürük B.; bir ay. 

Hastalığına binaen, 
Konya mebusu Kâzım B.;bir buçuk ay, Ma

zeretine binaen, 
Niğde mebusu Halit B.; iki ay. Hastalığına 

binaen, 
Trabzon mebusu Daniş B.; bir buçuk ay. Ma

zeretine binaen. 
REİS — Teker, teker okunarak reye arzedi-

lecektir, efendim. 
Balıkesir mebusu İbrahim Yürük B.; bir ay. 

Hastalığına binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Konya mebusu Kâzım B.;bir buçuk ay, Ma

zeretine binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Niğde mebusu Halit B.; iki ay. Hastalığına 

binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Trabzon mebusu Daniş B.; bir buçuk ay. Ma

zeretine binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
2 — Ordu mebusluğuna seçilen Ali Canip 

Beyin intihap mazbatası 
REİS — Ordu mebusluğuna seçilen Ali Ca

nip Beyin mazbatası gelmiştir. Muallel değildir. 
Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 — Ankarada inşa edilecek vekâlet ve devair 
binalarile memurin apartmimıları hakkındaki ka
nunun 1 inci maddesinin tadiline dair olan kanun 
lâyihasının geri verilmesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
4 - V - 1932 tarih ve 6/1115 sayılı tezkereye 

zeyildir: 
Ankarada inşa edilecek vekâlet ve devair 

binalarile memurin apartımanlan, hakkındaki 
1352 sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair olan kanun lâyihasının, görülen lüzuma bi
naen, geri alınması Maliye vekilliğiden yazılan 
17 - III - 1934 tarih ve 2764 sayılı tezkerede ri
ca edilmektedir. 

Lâzrnıgelen muamelenin yapılmasına yüksek 
müsaadelerini dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümetin teklifi veçhile iade edi
yoruz efendim. 

4 — Evkaf umum müdürlüğünce istihdam 
edilecek avukatlar hakkındaki kanunun 1 inci 
maddesinin tadiline dair olan kanun lâyihasının 
geri verilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Evkaf umum müdürlüğünce istihdam edile

cek avukatlar hakkındaki 1262 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tadiline ve bu kanuna bir 
madde ilâvesine dair olan kanun lâyihasının, 
görülen lüzuma binaen geri alınması, mezkûr 
müdürlükten yazılan 17-III-1934 tarih ve 

141488/31 sayılı tezkere ile rica edilmektedir. 
Adı geçen kanun lâyihasının iadesine yük

sek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

İsmet 
REİS — Hükümet geri istiyor, alelûsul iade 

ediyoruz. 

5 — İstanbul darülfünununun lâğvi dolayı-
sile açıkta kalan müderris ve muallimlerin di
ğer vazifelere tayinleri ve mülga Darülfünun 
ile Üniversite mensuplarının tekaütlükleri hak
kındaki kanun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İstanbul Darülfünununun lâğvi dolayısile 

açıkta kalan müderris ve muallimlerinin diğer 
hizmetlere tayinleri hakkındaki kanun lâyiha
sının geri alınması, Maarif vekilliğinden yazı
lan 15 - 3 -1934 tarih ve 7063 sayılı tezkerede 
rica edilmektedir. 

Adı geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek müsaadelerini rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Bunu da iade ediyoruz. 
6 — Muamele vergisi kanununun 9 uncu 

maddesine bir fıkra tezyiline ve 10 uncu mad
desinin son fıkrasının değiştirilmesine dair olan 
kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1860 sayılı ve 21 - VII -1931 tarihli muamele 

vergisi kanununun 9 uncu maddesine bir fıkra 
tezyiline ve 10 uncu maddesinin son fıkrasının 
tadiline dair olan kanun lâyihasının, görülen 
lüzuma binaen geri alınması, Maliye vekilliğin
den yazılan 15 - III -1934 tarih ve 4949/26 sayı
lı tezkerede rica edilmektedir. 

Adı geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek müsaadelerini dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümetin talebi veçhile iade edi
yoruz. 

7 — Sanat mekteplerinin Maarif vekâletine 
devri hakkındaki kanun lâyihasının geri verilme
sine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
7 - V - 933 tarih ve 6/1393 sayılı tezkereye ze-
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yildir: 

Sanat mekteplerinin Maarif vekilliğine dev
ri hakkındaki kanun lâyihasının geri almması 
müşarünileyh vekillikten yazılan 15 -III -934 
tarih ve 1054 sayılı tezkerede rica edilmektedir. 

Adı geçen kanun lâyihasının iadesine yüksek 

1 — Kazanç vergisi hakkında 1/173 numara
lı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye, Bütçe ve 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası 

BEİS — Kazanç vergisi kanunu lâyihasının, 
encümene giden maddeleri gelmiştir. Bunları 
müzakere edeceğiz. 

MADDE 3 — Fıkra 16 - Umumî, mülhak ve 
eleksiz ve türbinsiz köy değirmenleri, 

MADDE 3 — Fıkra 16 - Umumi, mülhak ve 
hususî bütçelerden yalnız ücret almıp bir ay için
de istihkakı yirmi lirayı geçmeyen kadro dahi
lindeki müstahdemin ücretlerile istihkak mikta
rı yüz lirayı geçmeyen maaşların yirmi lirası, 

REİS — Üçüncü maddenin encümene giden 
8 ve 16 ncı fıkraları hakkında encümenin yaptı
ğı teklifler bunlardır. Bu teklifleri reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — 12 nci satırda (Ana merkez
leri )diye başlayan fıkra şu şekle girmiştir: 

Ana merkezleri ecnebi memleketlerde bulu
nan şirket ve müesseselerin münhasıran Tür
kiyede çalışan şube veya teşekkülleri için tes
cil edilmiş sermayelerinden başka bu sermayele
rinin iki misline kadar istikraz edecekleri para
nın faiz ve komusyonu, 

Mezkûr maddenin ( ) içinde (her iki) 
diye başlayan fıkrası da şu şekle girmiştir: 

Her iki suretle kabul edilecek faiz mikta
rı yüzde beşi ve komusyon haddi de Türkiye 
merkez bankası komusyon haddini tecavüz ede
mez. 

REÎS — Encümenin tadili budur. 
MÜKERREM B. (İsparta) — Reis Paşa Haz

retleri ; komusyon haddi mi, iskonto haddi mi? 
MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 

(Manisa) — Komusyon haddidir. 
MÜKERREM B. (İsparta) — Merkez banka

sının komusyon haddi yok; iskonto haddi var. 
Anlayamadım. Maksatları nedir? 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Arzedeyim efendim. Hüsnü Bey 
arkadaşımızın, vaki teklifi üzerine, merkezleri 
memleketimizin dışında bulunan ecnebi şirketle
rin, yahut müesseselerin, Türkiyedeki şubele
rine gönderecekleri paraların, bir had ile muay
yen olması ve bu paralar için şubelerden ayn-

müsaadelerini rica eylerim efendim. 
Başvekil 

İsmet 
REİS — Hükümetin talebi veçhile bunu da 

iade ediyoruz. 

lacak faizlerin dahi tahdit edilmesi yolundaki 
mütaleaya encümenimiz iştirak etti ve binaen
aleyh bu gibi şubelerin, ana merkezlerinden is
tikraz edecekleri paranın mecmuu, sermayele
rinin iki mislini geçemeyecektir. Yani kendi ser
mayelerinden fazla olarak ancak iki misli ola
caktır ve faiz miktarı da % 5 olacaktır. Dev
letin kazanç vergisi üzerinde bir tesir olmaması 
noktasını da istihdaf ettik. Kanunun asıl yazı
lışında faiz miktarı Merkez bankasının iskonto 
miktarile karşılık tutulmuştur. Fakat encüme
nimiz Türkiyede mevcut kanunlara göre faiz mik
tarını asgarî % 5 olarak tesbiti daha muvafık 
buldu. Şimdi fıkranın bir tarafındaki zarar 
hanesine yazılmasını kabul ettiğimiz, faiz ve ko-
musyona mukabil, aşağıki fıkradaki faiz karşı
lığı olarak iskontoyu koyduk. Devlet bankası
nın iskonto miktarı, bu gibi müesseselerin gös
terdikleri faize karşılıktı. Şimdi oradaki faize 
karşı iskonto demek, iskonto sözü yerinde olma
dı, bu kısım bu suretle hallolundu. 

İkinci kısım, yani yukarıda kabul ettiğimiz 
fıkra, zarar hanelerindeki kabul ettiğimiz ko-
musyonun karşılığı olması lâzımgelir. Faizi % 5 
yaparsa, komusyonu dahi % 5, % 8 yapar. Bi
naenaleyh komusyon miktarını dahi tahdit et
miş olmak için bu sefer Türkiye merkez ban
kasının teamülü olan komusyon muamelesini, ya
ni komusyon nisbetini, yani Merkez bankası yap
tığı işlerde ne nisbette komusyon veriyorsa bu 
gibi şubelerin dahi komusyon nisbeti bunu geç
meyecektir diye bir kayit ilâve ettik. 

Hulâsa; eskiden faiz mukabili iskontoyu koy
muştuk. Faizi % 5 diye tesbit edince iskonto ke
limesinin kalmasında fayda görmedik. 

REİS — Encümen teklifini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUHTELİT En. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Tadilât kabul olundu. Maddeyi de 
lütfen heyeti umumiyesile reye koyunuz. 

REİS — Maddenin heyeti umumiyesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . 13 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

MUHTELİT En. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Paşam, üçüncü maddenin de bir çok 
bentleri vardı, hepsi kabul edildi. Muhtelifünfih 
iki fıkra kalmıştı. Heyeti Umumiye onu da ka
bul etti. Binaenaleyh o maddenin de heyeti umu
miyesini reye koymanızı istirham ediyorum. 

REİS — Üçüncü maddenin de encümence 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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yapılan tadilatını fıkra fıkra reye koyduk. Mad
deyi son aldığı şekille kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — 
Yirminci maddenin ( B ) fıkrasma aşağıdaki 

fıkra ilâve edilmiştir: 
(Ve 30 uncu maddede sayılan küçük ticaret 

ve sanat ve hirfet erbabı nezdinde çalışanlar. 
REİS — Encümenin teklifini kabul edenler... 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
20 inci maddede başka tadil yoktur. Madde

nin heyeti umumiyesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — 
38 nci maddenin 2 numaralı bendinin (muh

telif cihetlerden) diye başlayan fıkrası aşağıda
ki şekli almıştır: 

Muhtelif cihetlerden istihkakı olupta yekû
nu yüz lirayı geçmeyen maaşların yalnız yirmi 
lirası vergiden muaf tutulur. 

MADDE 38 — 
(İkramiye) diye başlayan son fıkra tayyedil-

miştir. 
REÎS — Encümen teklifini kabul edenler . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Son tadile göre 38 inci maddeyi kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 76 — Maddenin 13 üncü satrrmm 

nihayetine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 
(Ve bu gibi hallere cüret edenler aynea üç 

aydan üç yıla kadar hapis cezasile cezalandırı
lırlar). 

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

Maddede bundan başka tadilât yoktur. Mad
deyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 99 — Şubelerinin yıllık hesaplarını 
bir merkezde toplayan mükellefler, kazançları
nın her şubeye düşen miktarını beyannamelerin
de ayrıca gösterirler. Şubelerin bulundukları 
yerlerin mahallî idarelerine ait vergi hisseleri 
bu miktarlara göre hesap ve tahsilini müteakip 
tevzi olunur. 

REÎS — Encümen teklifini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . , Kabul edilmiştir. 

MUHTELİT En, M. M. REFİK ŞEVKET B. 
( Manisa ) — Müsaade buyurur musunuz efen
dim; numara tashihi arzedeceğim; eski 99 uncu 
maddenin numarası 100 olacaktır efendim. De
ğiştirilmesini rica ederim. 

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

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — 1926, 
1927, 1928 senelerinde, 1340 senesinde vermiş 
oldukları temettü vergilerinin üç mislini vermek 
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srtretile mükellefiyetini yapmış olanların 755 nu
maralı kazanç vergisi kanununa göre tarhedil-
mjş olupta, henüz tahsil edilmeyen vergi ceza
ları terkin olunmuştur. 

REİS — Encümenin teklif ettiği bir madde
dir, reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kaimi edilmiştir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDEYE İLÂVE — 
Şu kadar ki teşviki sanayi kanunundan istifade 
eden müesseselerin bu kanunun neşrinden evvel 
vukubulan taahhütlerile yine bu kanunun neş
rinden evvel vergileri tahakkuk ettirilmiş olan 
müteahhit ve mültezimler hakkmda eski kanun 
hükümleri caridir. 

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

Muvakkat ikinci maddede başka tadil yok
tur, son tadil şeklile reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Üçün
cü maddeye göre işgal edilen mahallerin gayri-
safi iratları vergilerine matrah ittihaz olunan 
mükellefler ile mütedavil sermaye üzerine tica
ret yapanlardan ikraz ve istikraz ve banka mu-
amelelerile iştigal edenler ve kambiyo ve nu-
kut ve mücevherat üzerine iş yapanların ve, ec
zacıların vergileri bu kanun dairesinde gayrisa-
fi irat üzerinden yeniden tarholunur. 

REİS — Encümenin yeni bir mütaleası var
ını? 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
— Bizce bir şey yoktur. Arzu ederlerse izahat 
veririz. 

REİS — Bir mütalea yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
— Faşa Hazretleri, müsaade buyurursanız, ev
velâ, yapılması lâzrmgelen bir şey var, 34 ün
cü madde, köy değirmenlerinden bahsediyordu. 
Bu maddenin heyeti umumiyesi müzakere olu
nurken üçüncü maddenin 8 inci fıkrası, encüıme-
ne havale olunduğundan dolayı orada alacağı 
şekle intizaren reye konulmamıştır. Şimdi He
yeti Celüenin reyine iktiran etmiş olan üçüncü 
maddede bu mesele hallolunduğundan dolayı 
reye konmamış olan 34 üncü maddenin reye kon
masını rica ederim. 

REİS — 34 üncü maddeyi reyinize arzede
ceğim. Mütalea var mı efendim? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Efendim, ufak bir noktayı izah 
etmek istiyorum. Evvelki maruzatım, köy de
ğirmenlerine taallûk etmekte idi. Şimdi 34 ün
cü maddenin (A) fıkrası hakkında izahat arze
deceğim. 34 üncü madde içerisinde encümeni
mize havale edilen teklifler ve takrirler vardır. 

I Bu takrirlerin istinat ettikleri nokta hakkında 
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Heyeti Ceİiîeye izahat vermek mecburiyeti var
dır. Bu izahattan sonra maddenin heyeti mec
muası reye konması lâzımdı. Encümene havale 
edilen ve Heyeti umumiyece nazarı dikkate alı
nan teklif ve takrirlerin bir kısmı encümence 
kabul edilmemiştir. Bendeniz yalnız 34 üncü 
maddenin değirmenlere ait kısmından bahset
tim. Diğer kısımları hakkında da Heyeti Ce
liîeye izahat vermek hatırımda iken unutmu
şum. Menafii umumiye namına bu ufak zühu
lün affini rica ederim. 

REÎS — 34 üncü maddeyi reye koyduk ve 
kabul olundu. Encümen, kendisine havale edi
len takrirlerden, nazan dikkate aldığı kısımla
rı kabul ederek maddede tadilât yapmış, na
zan dikkate almadığı kısımlar üzerinde ise 
tadilât yapamamış. Binaenaleyh mesele yoktur. 

MUHTELİT E. M. M. REFlK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Heyeti umumiye huzurunda izah 
etmek lâzımdır. 

REİS — Efendim, izah edilecek bir nokta 
vardır, onu izah edeyim. 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Bendeniz, Heyeti umumiye huzu
runda cereyan eden vaziyeti izah etmek lüzu
munu hissediyorum. 

REİS — Burada evvelki müzakerede bu 
maddenin bazı fıkralarında Heyeti umumiyece, 
tenzilât için verilen takrir ve teklifler nazarı 
dikkate alınmıştır. Eczacılar, vesaire, vesaire... 
Bunlar diğer takrirlerle beraber encümene git
miş, encümen, bunların bazılarından hiç 
bahsetmediğine göre, demek ki nazarı dikka
te almamıştır. Bahsettiklerini ise kabul etmiş 
oluyor. Maddeye reye konmuş ve kabul edil
miştir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Söz istiyorum, 
müsaade buyurunuz efendim. Usul hatası var, 
izah etmeme müsaadenizi rica ederim (Gürül
tüler). 

REİS — Buyurunuz efendim. 
MÜKERREM B. (İsparta) — Burada bir u-

sul hatası vardır. 34 üncü maddeye müteallik ve
rilen takrirler de nazan itibare alınarak encü
mene verilmiş olanlar var ve orada verginin 
tezyidini mezuubahs eden kısımlar da vardır. 
Encümen bu takrirlerden hiç bahsetmemiştir. 
Azayi kiramın bu hususta hiç malûmatı alınma
mıştır. Belki tekrar encümenin noktai naza
rına arzedilecek olanlar vardır. Binaenaleyh 

34 üncü maddenin tekrar okunarak müzakere
sini rica ederim. 

REİS — Encümen, nazan dikkate aldık
larını mazbatasında zikretmiştir. Mazbatada 
okunmıyanlar nazan dikkate alınmamış, de
mektir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Encümene ve
rilen takrir, Heyeti Oelilece nazan dikkate 
alınarak oraya gönderilmiştir. 

REİS — Heyeti Celilece nazan dikkate ak-
nan takrirleri, Encümen kabule mecbur de
ğildir efendim. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Mazbata okun
mamıştır, encümenin bu bahsettiğiniz mazbata
sı ortada yoktur. 

REİS — Madde kabul edildikten sonra mü
nakaşa zaittir efendim. 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Arka
daşlar, müzakere esnasında her hangi bir yan
lışlık olabilir. Fakat buna mukabil, nizamname
miz her şeyi halletmiştir. Nizamnamemiz diyor 
ki: Heyeti Umumiye tarafından nazan dikkate 
ve nazan mütaleaya alınan takrirler, encümene 
verilir. Encümen, Heyeti Umumiyenin, nazarı 
dikkate aldığı takrirle mukayyet olmayıp esba
bı mucibe beyanile fikri sabıkını Heyete izah 
eder. Bu, yapılmamıştır. Heyet, bekliyor ki na
zan dikkate aldığı ve encümene verdiği takrir 
hakkmda encümen izahat versin. Encümen ya 
Heyeti Umumiyenin fikrine iştirak edecek ve
yahut kendi noktai nazarını ve niçin Heyeti 
Umumiyenin fikrine iştirak etmediğine dair ken
di noktai nazarmı izah edecektir. Böyle bir hâ
dise olmamıştır. Binaenaleyh, iadei müzakere 
zaruridir. 

REİS — Bir madde kabul edildikten sonra 
onun müzakeresinin iadesine dair şimdiye kadar 
hiç bir usul yoktur. Nizamname, bunu, katiyen 
menetmektedir. Böyle bir çığır açamayız. 

MÜKERREM B. ( İsparta ) — Bendenizin 
teklifime encümen ne diyor? 

REİS — 34 üncü madde reye konacağı za
man, aradan bir çok zaman geçti; kimse bunun 
hakkında izahat istemedi; reye koyduk; kabul 
edildi. Şimdi şöyle; böyle olacak diyorsunuz, 
Her madde için bunu çıkarırsanız, netice ne 
olur? Bunun için başka bir madde teklif eder
siniz? 

Beş dakika celse fasılası veriyorum. 
Kapanma saati: 14,40 
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Açılma saati : 15 

REİS — Kâzım Pş. 

KATİPLER — Mamdi B. (Mersin), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

« # • » • 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 
Kazanç kanununun esas maddeleri bitti.. Ka

nunun heyeti umumiyesini reyinize arzetmeden 
evvel, ufak bir izahatta bulunacağım. Kanunun 
bundan evvelki müzakeresinde, bazı maddelerin
de tadilât yapılması için takrirler verilmiş ve 
bunların hepsi encümene • gitmiştir. Encümen 
bunlardan nazan dikkate aldıkları hakkında 
teklif ettiği tadilâtı buraya vermiş ve bu teklif
ler »reyinize ayn ayn arzedilmiş ve kabul olun
muştur. Bunun haricinde kalan teklifleri, encü
men nazan dikkate almamış demektir. Yani ge
çen defa, eczacılardan, doktorlardan, avukat
lardan bazı tenzilât yapılması için nazarı dikka
te almmış takrirler vardır. Encümen bunları 
nazarı dikkate almamıştır. Yani eski şekilde yi
ne o miktarlar kalmıştır. Ondan sonra, Müker-
rem Beyin, maktu vergi esasma müstenit bir tek
lifi vardı. Bu da nazan dikkate almmış ve en
cümene gitmiştir. Encümen bundan da bahset
memiştir. Binaenaleyh, o da nazan dikkate alın
mamıştır. Hem onun teklifi, hem de sair tenzilât 
nazan dikkate alınmamış ve encümen eski şekil
de maddeleri kabul etmiştir. Bir yanlışlığa ma
hal kalmaması için ve zapta bu surette geçilmesi 
için bunlan söylüyorum. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bir kelime ilâ
ve edeyim. Encümen bu tadil tekliflerinin reddi 
hakkındaki esbabı mucibesini Heyeti Umumiye-
ye izah etmemiştir. Encümenin noktai nazarmı 
mübeyyin mazbata okunmamıştır. 

REÎS — Encümen bu mazbatayı Riyaset ma
kamına vermiştir. Riyaset makamı, her mazba
tayı okutmaz. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Matbu olan-
lan .. 

REİS — Eğer mebus arkadaşlarımız istese
lerdi, tabiî okuturduk. Fakat reye koyduk ve 
kabul ettiler. Artık okumaya hacet kalmadı. 
(Doğru sesleri). 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bende
nizde ilâveten ve zapta geçmek için arzedeyim-
M, ben reyimi istimal ederken, yalnız o madde
nin diğer fıkraları mevzubahsoldu, onlara re
yimi istimal ettim, yoksa serbest meslek erba
bının, muamele nisbetleri üzerinde çok kazanan
larla az kazananların ayni nisbete tâbi tutulma
larını tazammun eden encümenin noktai naza

rına iştirak etmedim ve etmiyorum ve nihayete 
kadar etmeyeceğim, o maddeye muhalifim. 

REİS — Reyinizle izhar edersiniz, aleyhinde 
rey verirsiniz; diğ-er arkadaşlar üzerinde hakkı 
tekaddümünüz yoktur. 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Encümen yaptığı işin adalete mu
vafık olduğunu her zaman iddia ve ispat edebi
lir ve ispata da hazırdır. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Mazbata mu
harriri Bey ne diye izah etmemiştir. 

REÎS — Müteakip maddelere geçiyoruz. Ka
nunun son maddesini reye arzedeceğim. 

MADDE 102 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat vekil
leri memurdur. 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Bir tertip ricasında bulunacağım. 

Efendim, kabul ettiğimiz maddelere göre 
buradaki 99 uncu madde 100 oldu, 100 üncü 
maddeden sonra 101 olarak (bu kanun 1 hazi
ran 1934 tarihinden muteberdir) bu da kabul 
olundu. Yalnız rica edeceğim nokta şudur: 
Bu 101 inci madde muvakkat maddelerin en 
nihayetine gelecek. Binaenaleyh 100 üncü 
maddeden sonra muvakkat maddeler başlaya
caktır. Muvakkat maddeler 1, 2, 3, 4, 5 kabul 
olunduktan sonra (bu kanun 1 haziran 1934 
tarihinden muteberdir) maddesi 101 inci mad
de olacaktır. Sonra (bu kanunun hükümlerini 
icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat ve
killeri memurdur) maddesi 102 olacaktır. 

Sonra bir hatıra olarak şunu arzedeyim: 
O kanun maddelerinin tadili esnasında bir ta
kım kelimeler vardır, bunlar tabiî kanun met
ni değildir. Meselâ, falan maddenin şu işaret
li yerine şu kelimeler konmuştur, meselesi 
doğrudan cLoğruya kanunun metni olarak de
ğil, bilâkis kanunu tertip ile mükellef olan
lara izahat vermek maksadına müstenittir. 
Binaenaleyh tertip esnasında onlarca çıkarıl
ması gayet tabiidir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim ye
ni kanunda eski müruru zaman müddetinin es
ki taahhüt muamelelerine de cari olacağına da
ir bir fıkra geçmişti. Bendeniz, bunlar üze
rinde bazı maruzatta bulunmuştum. Müruru 
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zamanlar cetvellerini tayin hususunda tasrih 
edildiği şekilde tayin olunan mebdei, muamele
si eski olsun, taahhüdü eski olsun yine tatbik 
olunması lâzmıgelecektir diye arzetmfetnn. 

Encümenin noktai nazarını anlamak istiyo
rum. 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Tamamen iştirak ediyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Maliye 
vekâleti bu kanunu tamim ederken, Meclisin 
kanuna ait zaptını da aynen malmemurlarraa 
göndersin, iyice okusunlar. Tatbikatta kolay
lık olur. 

REİS — Hacet yok efendim, izah ederler. 
102 nci maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize ar-

zediyorum, reylerinizi veriniz. 
Yüksek Reisliğe 

Ruznamenin 10 uncu maddesinde bulunan 
muhacirlerle mültecilerin gümrük muafiyeti 
hakkındaki kanun lâyihasının Hükümetin es
babı mucibesinde arzolunduğu veçhile müsta-
celen ve tercihan müzakeresini teklif ve rica 
ederim. 

Gümrük ve İn. V. 
Rana 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Geçenlerde arzetmiştim. Trakyada ikinci 
müfettişlik hakkında kanun vardır. Bunun da 
diğerlerine takdimen ve müstacelen müzakere
sini rica ediyorum. 

REİS — Teklifi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 — Muhacirlerle mültecilerin her ab erlerin
de getirecekleri malların gümrük ve sair resim
lerden muafiyeti hakkında 1/856 numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye ve İskân kanunu lâyi
hası Muvakkat encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri). 

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

Muhacir ve mültecilerin gümrük muafiyeti hak
kında kanun 

MADDE 1 — 885 numaralı iskân kanunu 
mucibince muhacir sıfatile kabul edilen muha
cirlerle hariçten gelen mülteci ve aşiret efradı
nın birlikte getirecekleri aşağıda gösterilen ken
di eşyaları, mallan ve hayvanları gümrük res-
mile bir defaya mahsus olmak üzere sair bütün 
teklif ve resimlerden muaftır: 

1 - Bir aile için: 
A - Zat ve ev eşyası kamilen, 

[1] 93 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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B - Meslek ve meşgale eşyası atideki kayit-
lerle: 

Çiftçi ise; çift hayvanları, arabaları, araba 
ve koışum takımları, çiftçiliğe mahsus her nevi 
alât ve edevat ve makineleri, her nevi damızlık 
hayvanları, tohumluk ve yiyecek zahireleri ve 
aşlıkları kamilen ve ötedenberi besledikleri bü
yük ve küçük hayvanlarla ziraî mahsullerinden 
kıymeti altı bin liraya kadar olan miktarları, 

Sanatkâr ise: Her nevi sanat alât ve edevatı 
ve makineleri, söküp getirecekleri fabrikaları ve 
alât ve edevatı kamilen ve fabrikaları masnua-
tmdan ve iptidaî maddelerinden kıymeti altı 
bin liraya kadar olan miktarlar, 

(Trikotai fabrikası makineleri ve kauçuk sa
nayii mamulâtmdan olan ayakkabıları hariçtir. 
Ancak zate mahsus ve kullanılmış küçük triko
taj makineleri muafiyetten istifade eder.) 

Tüccardan ise; ötedenberi satagelraıekte ol
dukları ticaret mallarından kıymeti 12 000 lira
ya kadar olan miktarı; (şeker, benzin, petrol, 
ipek ve ipekliler ve inhisara tâbi maddelerle 
trikotaj makineleri ve kauçuk sanayii masnua-
tından olan ayakkabıları hariçtir). 

2 - Bir cemaat için ( bir köy veya mahalle 
veya cemaate ait kullanılmış1 eşya): 

A - Bütün mektep eşyası, 
B - Bütün cami eşyası, 
C - Vakıflara ait eşya ve mahsuller, 
Ç - Köy ve mahalle odası eşyası ve hatıra

lar ve cemaate yadigâr eşya, 
D - Köyün veya mahallenin orta malı olan 

boğalar, aygırlar ve teke ve koçlar ve damız
lık bütün hayvanlar, 

E - Köy veya mahallenin harman ve orak 
makinesi ve traktör gibi müşterek ziraî makine 
ve aletleri, köy desirmeni ve un fabrikası gibi 
müşterek sanat fabrikaları makineleri. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim; bu birinci 
maddenin birinci bencinin (B) fıkrasının beşinci 
cümlesinde: « Tüccardan ise; ötedenberi satagel
mekte oldukları ticaret mallarından kiymeti 
12 000 liraya kadar olan miktarı; sonra kerre 
içerisine almıştır. (Şeker, benzin, ipek ve ipek
liler ve inhisara tâbi maddelerle trikotaj maki
neleri ve küçük sanayii masnuatmdan olan ayak
kabıları hariçtir » deniyor. Encümen ipek ve 
ipeklileri bu şümul içerisine almış, fakat köy
lünün yetiştirdiği kozayı almamıştır. Bunun 
içerisine kozanm da ilâvesi için bir kaç arka
daşla beraber bir takrir takdim ediyoruz. Bul-
garistanda çıkan kozalar daha ucuz fiatle satıl
maktadır. İpek ve ipekli kumaşlar bu istisna
dan istifade edemedikleri gibi kozalar istifade 
edecek olursa memleketin iktisadî muamelâtın
da anarşi yapabilir. Binaenaleyh takririn kabu
lünü rica ediyorum. 

(Bursa Rüştü Bey ve arkadaşlarının takriri) 
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Yüksek Reisliğe v f i 
Birinci maddenin birinci bendinin (B) fıkra- [ 

sının beşinci cümlesine [koza] kelimesinin ilâve
sini teklif ederiz. T; 

Bursa Bursa Kocaeli f 
Dr. Galip Rüştü Ali >'; 

REİS — Encümenin bu husustaki mütaleası' 
nedir? T İ 

İSKÂN MUVAKKAT ENCÜMENİ MAZBA- , ! 
TA MUHARRİRİ MEMET B. (Kütahya) — ' 
Efendim, bendeniz encümen mazbata muharriri- | 
yim. Bu kanunun müzakeresi esnasında mamul j 
ipekliler istisna edildi. Rüştü Bey biraderimiz I 
de; memlekette çıkan koza; fabrikalarımızı j 
idare edecek miktardadır, dediler. Bendeniz de 
tahkik ettim, memleketimizdeki kâfi miktarda j 
koza bulunabilir. Bununla beraber muhacirle- i 
rin beraberlerinde kozalarını da getirmeleri doğ- | 
ru bir harekettir. Yalnız malûmu âliniz bazı | 
muhacirler bunu da emtiai ticariye gibi toplayıp ; 
getirebilirler. Buna mâni olmak için kendi \ 
mahsulleri olduğunu ispat edenlerin getirmele- ! 
rine müsaade edelim. {j 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, (B) fıkra- ; i 
sının birinci cümlesinde (çiftçi iseler) getirebi- j 
lirler, kaydi vardır. Esasen Bulgaristanda ko- j 
zacılık serbest değildir. Ziraat bankasının elin- j 
dedir. Bu fıkrayi ilâve etmeyecek olursak suiis- ; 
timale sebebiyet veririz. Bu teklif ettiğimiz fık- * j 
ranın diğer fıkralar arasına girmesi lâzımdır. |-1 

REİS — Teklifi encümen kabul ediyor. Tek- j 
life göre beyan edilen kısmı maddeye koyaca
ğız, ondan sonra reye koyacağız 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Çiftçiler kaydile ; 
olursa kabul edelim. 

(Rüştü Beyin takriri tekrar okundu) ' 
REİS — Takrir bu şekildedir. Encümenin 

de kabul ettiği koza kelimesini maddeye ilâve 
ediyoruz. Bu suretle maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Muhacir ve mülteciler 1 inci 
madde haricinde menkul ve gayrimenkul malla-. 
nnm bedeli veya ellerinde mevcut nakitleri 
mukabili Türkiyede meşgul olacakları sanat ve
ya ticaret veya ziraat eşyası getirebilirler. Bu 
suretle getirilecek eşya gümrük ve diğer resim
lere tâbidir. Ancak bu eşyanın şeker, benzin, 
petrol, ipek ve ipeklilerden ve Türkiyede inhisa
ra tâbi maddelerle trikotaj makinalan ve kau
çuk sanayii mahsulâtından olan ayakkabılar
dan olmaması şarttır. 

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

MADDE 3 — Hükümetçe memleket iktisadi
yatını korumak üzere alman ve almacak olan 
tedbirler birinci ve ikinci maddelere göre hariç
ten getirilebilecek eşya hakkında tatbik edil
mez. 

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

MADDE 4 — Birinci ve ikinci maddelerde
ki muafiyetlerden istifade edebilmek; Türk ta
biiyetine girmek için beyanname verip muka
bilinde bir makbuz almağa ve getirilen malların 
muhacir ve mültecilerin kendi mallan olmasına 
mütevakkıftır.' 

Hudutlarda muayyen kapılar haricinden gir
meğe mecbur kalmış olan muhacirler ve mül
teciler getirecekleri mallar hakkında bir beyan
name verirler. Aksi sabit oluncaya kadar bu 
beyannameler muafiyet için muteber olur. Ka
pılardan gelecek muhacir ve mültecilerin ni
zamnamesinde şekil ve mahiyetleri tesbit edile
cek bir vesikayı göstermeleri lâzımdır. 

Türk tabiiyetine girmekten vazgeçen veya 
giremeyen veya getirdikleri mallarm kendi mal
lan olmadığı sabit olanlardan birinci madde 
mucibince affedilmiş olan tekâlif ve resimler 
tamamen tahsil olunur. İkinci maddeye tevfi
kan geçirilmiş eşya için iki misli gümrük resmi 
alımr. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Yalnız gümrük 
resmi mi iki misli alınacak? Diğer rüsum da da
hil mi? Bu hususta encümen izahat versin (Han
gi vergi sesleri). Oktrova (ükktrova^ kalktı 
sesleri). Oktrova kalktı ise muamele vergisi 
vardır. 

İSKÂN MUVAKKAT E. M. M. MEMET B. 
(Kütahya) — Efendim, encümende müzakere 
edilirken, gümrük resminin iki kat alınması tes
bit edilmiştir. Gümrük kapısından çıktıktan 
sonra diğer rüsumdan da iki kat alınmasını He
yeti Celile arzu buyurursa o başka. 

REİS — Encümen noktai nazannı beyan et
ti. Encümenin fikri yalnız gümrük vergisinin 
iki misli almması hakkındadır. Ondan sonraki 
vergilere dair encümenin sözü yoktur. Hükü
metin teklifi var mı? 

G. ve 1. VEKİLİ ALİ RANA B. (İstanbul) — 
Arzedeyim efendim, Fakat teklif olarak arzet-
miyorum. Kanunun diğer maddeleri ile tevazün 
noktai nazarından bu maddenin asıl ruhu, gel
miş olanlardan resim alınması meselesidir. Ge
tiren adam muhacir değilse ve malın başkasına 
ait olduğu sabit olursa muafiyetten istifade et
mesin. Muhacirlerin istifade ettiği muafiyet 
hem gümrük hem diğer resimlerdir. Başka şa
hıslar hakkında iki misil vergi mevzubahs olun
ca, burada da hem gümrük ve hem diğer resim
lerin iki misli olması mevzubahs olabilir. Eğer 
bu noktai nazar kabul buyurulursa o vakit 
(İkinci maddeye tevfikan geçirilmiş eşya için 
bu teklif ve resimler iki misli alınır ) demek 
doğru olur (Muvafık sesleri). 

REİS — Bütün resimlerin iki misli olarak 
alınması teklif ediliyor. Evvelâ bu teklifi, sonra 
maddeyi reye arzedeceğim. Vekil Beyin teklifi-
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ni nazarı dikkate alanlar . . . Nazarı dikkate al
mayanlar . . . Teklif nazarı dikkate alınmıştır. 

Encümenin bu hususta başka mütaleası var 
mı? 

î. M. En. M. M. Hacı Memet B. (Kütahya) — 
Hayır, efendim. 

RElS — Maddeyi; (ikinci maddeye tevfikan 
geçirilmiş eşya için bu teklif ve resimler iki mis
li alınır) şeklinde tadil ediyoruz. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Muhacir ve mültecilerin güm
rüksüz olarak ithal edecekleri malların kıyme
ti gümrükten geçtiği yerin piyasasındaki top
tan fiata göre tayin olunur. 

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

MADDE 6 — 885 sayılı iskân kanununun 
onuncu maddesi hükmü ilga olunmuştur. 

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

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihinde muhacir ve mülteci malı olarak güm
rüklerde bulunan şeker, benzin, petrol, ipek ve 
ipekliler ve inhisara tâbi maddelerle trikotaj 
makinalan ve kauçuk sanayii masnuatmdan 
olan ayakkabıları, aile başına beş bin liralık 
miktarı, malların kıymeti gümrükten geçtikleri 
yer piyasasındaki toptan fiata göre tayin olu
narak bir defaya mahsus olmak üzere gümrük 
resimlerile sair bütün teklif ve resimlerden mu
af olarak ithal olunur. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Bu madde hakkında 
izahat versinler efendim. 

REİS — Encümenden izahat istiyorlar efen
dim. (Rüştü Bey de o encümendedir sesleri). 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Bendeniz, bu madde
ye muhalif olduğumu encümende söylemiştim. 

REÎS — O halde izahati siz vermelisiniz. 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, bu madde

ye muhalifim diye encümende bendenizin im
zam vardır. Sebebi muhalefetim şudur; Güm
rüklerde bulunan istok muhacir eşyasının kendi 
zatlerine ait olmayıp, ticaret kastile getirdik
leri büyük miktardaki eşyalara ait oldu ğu ve 
bunları gümrüksüz memlekete ithal imkânını 
verdiği içindir. Yani Bulgaristandan muhacir 
olarak gelen bir adam, eski kanuna göre 61 bin 
kilo şeker getirmiş. Bunu Bulgaristan piyasa
sına göre - eski kanuna göre arzediyorum - alı
yor, gümrüksüz olarak memlekete sokuyormuş. 
İşittiğimiz rivayetlere göre, vekâlet, bunun su
iistimal olduğuna muttali olunca bu teklifi ya
pıyor. Bu teklifte; « gümrüklerde toplanmış 
bulunan istok eşyanın mahallî piyasaya göre 
gümrüğünü vermemek suretile girebilir » diye 
bir kayit vardır. Bendeniz diyorum ki, madem
ki zatine ait bir şey değildir; tüccar malıdır, 
ve oradan gelen muhacirlerin paralarını memle

kete getirmek kastile yapılmış bir kolaylıktır. 
Bu eşyalar için gümrük vererek gene parasını 
memlekete sokabilir. Böyle bir şekilde gümrük 
muafiyeti verildiği takdirde bu miktar bir mil
yon lirayı geçecektir. Bendeniz bunu muvafık 
görmediğim için, İktisat encümenini temsilen 
bulunduğum bu Muhtelit encümende bu noktaya 
muhalif olarak imza ettim. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Ne istiyorlar, an
lamadık. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — İzah edeyim efen
dim. 

REİS — Yalnız paşa anlamamıştır, onun 
yanında izah edersiniz. 

I. M. E. M. M. MEMET B. (Kütahya) — 
Efendim, bu kanunun neşredilmesinin sebebi; 
Bulgaristandan gelen muhacirlerin paralarını 
memlekete sokmak kastile yapılmıştır. Esasen 
bizim bir kanunumuz vardır. 885 numaralı ka
nunun 10 uncu maddesine göre bu hakkı kendile
rine veriyor. 

Yani gümrük muafiyetini zikrederken fiat 
tesbitinin sırf bazı mahallin piyasasına tâbi 
olduğunu izah etmemiş olduğundan dolayı de-
vairi aidesi tereddüde düşmüşlerdir ve bundan 
dolayı bir çok şekerler gümrükten ashabı ta
rafından çıkarılamamıştır. Zannederim ki bü
tün Azayi kiram bilirler ki, bu mesele uzun 
zamandan beri Devlet varidatına büyük bir 
nakise veriyordu. Encümeni âliniz uzunboylu 
bu meseleyi tetkik etti ve nihayet tesbit edile
cek fiatlerin Türkiye iskelelerindeki piyasaya 
göre tesbit edilmesine karar_ verdi ve yeni ka
nunu yaptı. Eğer Meclisi Âliniz daha ziyade 
izahat isterse baştan nihayete kadar hikâye ede
yim, yok eğer mucibi tereddüt bir şey yoksa 
bu kadarla iktifa edeyim (Kâfi sesleri). Yal
nız bir ciheti izah edeyim ki; biz encümende 
Gümrük ve Dahiliye vekilleri Beyefendileri 
dinledik, hakikaten memleketimize kabul et
miş olduğumuz bir takım cahil ve suiniyet sa
hibi adamlar, bir takım anasırla ortaklaşmış 
olarak getirdiklerini Gümrük idaresi iddia et
miştir. Ne çare ki bunu vesaikle tesbit etme
diği içindir ki bir muamelei zecriye yapılma
mıştır. Bundan dolayı biz bu kanunu müzakere 
ederken uzunboylu bu cihetleri konuştuk. Ni
hayet İstanbul piyasasının, fiatlerde esas olma
sını kanuna vazettik ve bu suretle hem Devletin 
mühim bir varidatını teşkil eden gümrükten 
pek az bir şey eksilmiş olacaktır ve hem de bu 
muhacirler muamelesi tesbit edilirken kolaylık 
olacaktır. İstanbul piyasasının hesabı muay
yendir ve bu muamele sırf gümrük ambarların
da kalan muayyen şekere münhasırdır. Madde
nin muvakkat olması da bundan dolayıdır. On
dan sonra inhisarlar piyasasına halel gelmemek 
için Devlet varidatının mühim bir kısmını teş
kil eden inhisar eşyalarının girmemesini 
kanunda tesbit ettik. Bundan sonra şeker, 
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gaz ve inhisara tâbi diğer eşya giremeyeceği gi
bi,, trikotaj makinaları ve eşyası Ve kauçuk eş
yası da giremeyecektir. (Kâfi sesleri). 

Kanun bu suretle kabul edildiği takdirde 
ümit ediyoruz ki bu gibi suiistimaller de olma
yacaktır. ve Hazinenin menfaati haleldar ol* 
mayacaktır. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bir suâl efen
dim. >\ 

Gümrüklerden geçen şeker İstanbul piyasa
sına göre mî, tayin edilecektir, Istanbuldaîri şe
ker fiatının tayininde gümrük ve inhisar, resmi 
dahil olduktan sonra toptan satış fiatı mı na
zarı itibare alınacaktır? 

İSKÂN MUVAKKAT. ENCÜMENİ M. M. 
MEMET B. (Kütahya) — Piyasadaki fiyatı he
sap edilecek, onun 5 000 lirası muaf tutulacak 
ve bundan sonra gelecek olanlardan, inhisar me-
vaddı hariç olmak üzere, 6 000 lirası muaf tu
tulacaktır. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — 5 000 lira için gümrük 
verilmeyecek midir? 

ÎSKÂN MUVAKKAT ENCÜMENİ M. M. 
MEMET B. (Kütahya) — Verilmeyecektir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, şimdi maz
bata muharriri beyefendinin verdiği izahata gö
re ne bundan sonra gelecek maddelerden inhisar 
mevtaddı arasmda bulunan şeker, petrol vesaire 
için burada ithalini menettiğimiz ve Heyeti Celi-
lece bundan evvelki maddelerle kabul edilen 
esasa göre inhisar mallarından şeker, petrol, 
benzin ve ipek, ipekli vesaire bir takım mallar 
fimabat ithalden tamamen menedilmiş olacak
tır. Bu ithali yasak edilen mallardan gayrisi, 
muhacirler beraberinde memlekete gelecek olur
sa, altı bin ilâ on iki bin liralığı gümrüksüz ola
rak girebilecektir. Şmidi gümrüklerde istok bu
lunan her hangi mallar için olursa olsun, beş bin 
liralık gümrüksüz ithale muafiyet vermiş olu
yoruz. Bu muvakkat maddenin hükmü bittikten 
sonra yani gümrüklerde istok muhacir malı kal
mayınca hariçten bilâhare beraberlerinde getire
cekleri malların gümrükler ini vermeden altı bin 
liralık malı memleketimize ithal edebilecekler
dir. (Öyle şey yok sesleri). 

Öyle söylediler, zabıtlar buradadır, şimdiden 
sonra gelecekler için 6 000 liralık muafiyet vere
ceğiz dediler. Yani altı bin liralık malı gümrük
süz sokabilecektir. 

Gümrüksüz mal sokabilecektir amma bu ar-
zettiğim inhisar maddeleri müstesna olacaktır. 
Demek ki onlarm gelmesinde encümen mahzur 
görmüştür. Bu gün gümrüğe gelmiş diye yağma 
hasanın göreği gibi gümrüksüz mal çıkarmış o-
lan adamlara neden muvafakat ve riza gösteri
yoruz (EsM kanun var sesleri). Diğer kabul et
tiğimiz madde esasma göre, 6 000 liradan fazla
sına gümrük vermediği takdirde nasıl malını sa
tamazsa bu muvakkat maddenin de ayni şekil
de tatbik edilmesini muvafık buluyorum, yalnız 

bir mülâhaza ve endişe olabilir diye düşünülür
se o da şudur. Muhacir buraya gelmiştir amma 
malım gümrükten çıkaramaz. Bulgaristandan 
buraya gelirken Parasını da çıkaramaz. Gümrü
ğünü verirse de parasını çıkarabilir. Gümrüğü
nü vermezse de yine çıkarabilir. Muhacirin güm
rüksüz olarak çıkardığı mallardan temin edilen 
kar kendi cebine kalmıyor, şunun, bunun eline 
gidiyor. Gümrük verdikten sonra, Devlet Hazi
nesinin ve ayni zamanda piyasanın istikrarının 
teminini Heyeti Muhteremenizden rica ederim. 

t M. En. M. M. Memet B. ( Kütahya ) — 
Efendim, Heyeti Celileniz takdir buyurursunuz 
ki elimizde bu kanunun tedvininden evvel 885 
numaralı kanun vardı. 885 numaralı kanunun 
10 uncu maddesi bu 5 000 lira muafiyeti veriyor
du. Biz şimdi maddei muvakkateyi koymasaydık 
bu adamlar ne suretle getirirlerse getirsinler 
suiistimal etmişler veya etmemişler kati olarak 
bilmiyoruz, her ne ise bu maddei muvakkateyi 
koymasaydık öteki kanuna nazaran sif kıymet
le vermek mecburiyetinde kalacaktık. 885 numa
ralı kanuna hüküm ithal için bu maddeyi koy
duk. İstanbul piyasasını da esas tuttuk. Gümrük 
muafiyetini tesbit için mümkün mertebe Devlet 
zararını azaltmağı düşündük. 

Bu meseleleri halletmek için hukukan başka 
türlü imkân yoktur (Kâfi sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat maddede atlan yazılan malların 

gümrük resimleri verildikten sonra ithal edil
meleri esasının kabul edilmesini rica ederim. 

Bursa 
Rüştü 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar el 
kaldırsın. Almayanlar... Takrir nazarı dikka
te alınmamıştır. Maddeyi aynen kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 8 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

3 — Trakya umumî müfettişliğinin maaş ve 
masrafları hakkında 1/859 numaralı kanun lâyi
ham ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS VEKİLİ MÜ
KERREM B. (İsparta) — Efendim, bu lâyiha; 

[1] 80 numaralı matbua ve ilâvesi zaptın, so-
nundadır. 
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kanuniye, encümenden, üç beş gün evvel Riya
sete takdim edilmişti ve ruznameye konulmuş
tu. Hükümet gördüğü lüzum üzerine bu cetvel
de ufak tefek değişiklik yapmıştır. Onları ar-
zedeceğim. 

1 numaralı cetvelde asayiş müdürü, emniyet 
müşaviri olacak ve maaşı 70 yerine 80 olacak; 
buna ilâveten 7 nci dereceden 55 lira maaşlı bir 
emniyet müşavir muavini olacak; 70 liralık is
kân müdürü, iskân müşaviri namını alacak ve 
55 lira maaşlı bir muavin ilâve olunacak; 

2 numaralı cetvelde yazı işleri kâtipleri 
var 4 tanedir ve 100 liralıktır, bu 100 lira da 
125 lira olacak (Esasen öyle sesleri). 

REİS — Eski cetvele nazaran söylüyorlar. 
DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 

(Muğla) — Efendim, Türkiye Cumhuriyetinin 
esaslarından birisi de halkçı olmasıdır. Biz mü
fettişi umumilikler ihdas etmekle Hükümetin 
murakabe ve hizmetini halkımızın ayaklarına 
götürüyoruz. Bu esasla memlekette altı müfet
tişi umumilik olacaktır. Bütçenin müsaadesi ol
dukça bunu tatbik etmekteyiz. Birincisini şark
ta yapmıştık. Şarkta yaptığımız umumî müfet
tişlikten beklenilen bütün vazife ve hizmetleri, 
âzamisile aldık. Bundan cesaret alarak ikinci 
yaptığımızı da Trakyaya hasrediyoruz. Malû
mu ihsanmızdır ki Trakya; bu Türk vatanının, 
Türk kanile en mebzul olarak yoğurulmuş aziz 
bir parçasıdır (Alkışlar). Trakya; Türk mede
niyetini, kurunu vusta karanlıklarında Avrupa-
ya götüren, inkişafımızın köprü başı olmuştur. 
Bu köprüyü ve bu aziz toprağı vatanımızın her 
kısmı gibi hassasiyetle imar etmeğe ve inkişaf 
ettirmeğe mecburuz. Bu teşekkül o memleket
te evvel emirde ümranın ve nüfusun hüsnü te-
vessüüne hizmet edecektir. Bu itibarla evvelce 
bütçe zaruretini nazarı itibare alarak yapmış ol
duğumuz teşkilâtı, bilâhare bütçede azıcık bir 
müsait vaziyet görmekle derhal haddi lâyikine 
ve icabının gösterdiği vaziyete çıkardık. 

Mazbata muharriri Beyefendinin ilâveleri 
bu zaruret üzerine yapılmış ve bu imkân hâ
sıl olduktan sonra tatbik edilmiştir. Binaen
aleyh kanunun aynen kabulünü rica ederim. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim. 

EMİN ASLAN B. (Denizli) — Trakyada mü
fettişi umumilik teşkiline dair olan bu teklif 
çok yerindedir. Yalnız Trakyada değil, diğer 
menatıkta da idarî teşkilâtımızda bazı gayrita-
biilikler vardır. Kazaların, nahiyelerin, köy
lerin hiç münasebeti olmayan vilâyet ve kaza 
merkezlerine merbut oldukları gibi. 

Sonra, Muhasebei hususiyenin bu günkü 
teşkilâtından beklediğimiz randımanı alama
dığımız gibi. Bu idarei hususiyelerde bir birlik 
düşünülüyor mu? 

RASIH B. (Antalya) — Sen, Denizliyi İz-
mire raptedebiliyor musun? 

EMİN ASLAN B. (Devamla) — Böyle bir 
birlik düşüncesi var mı? Çünkü, İdarei husu-
siyelerin israfatının önüne geçilememektedir. 
Bu idarei hususiye birliklerinin memlekete da
ha müsmir olacağını ümit etmekteyim. Trak-
yadan başlayarak diğer mıntakalarda da mü
fettişi umumiliklerin tesisini dilerim. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— İdarî taksimat, her gün değişen bir mües
sesedir. Binaenaleyh yolların icabına, şimen
diferlerin inşa tarzına limanların teşekkülüne 
göre daima tebeddül edecektir. Binaenaleyh 
idarî teşkilâtta bir istikrar aramak doğru de
ğildir. * 

Bu yollara ait yakınlık, uzaklık dolayısile 
hatalar oldukça tashih edilmektedir. Müfet
tişi umumilikle idarei hususiyelerin alâkası 
pek yoktur. İdarei hususiye teşkilâtı yerindedir. 
idarei hususiye kaldırılacak olursa, vilâyet
ten eser kalmaz. Vilâyetler arasında bazı hu-
susatın müştereken ifası için bir birlik yapıl
ması. Meselâ Edirnede yol, maarif ve hasta-
hane gibi mühim işler vardır. Bu gibi husu-
satı bir an evvel temin edebilmek için 3 - 4 vi
lâyetin birleşerek bir birlik yapmaları lâzımdır. 
Bu vilâyetler arasında mühim işlerin yapılması 
için müştereken yürümeleri lâzımdır. Kırkla-
relinin idarei hususiyesinin kaldırılmasını mü
fettişlik teşkilâtı icap ettirmez. Çünkü, ida
rei hususiyenin kaldırılması demek, idarei umu-
miyenin de kaldırılmasını icap ettirir. 

REİS — Efendim, Heyeti umumiyesi hak
kında başka söz isteyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Trakya umumî müfettişlik teşkilâtı maaş, ücret 
ve masrafları hakkında kanun 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı ka
nunun ikinci maddesine merbut (2) numaralı 
cetvelin Dahiliye vekâleti kısmındaki umumî 
müfettişlik kadrosuna Trakyada yeniden teşkil 
edilen bir umumî müfettişlik için derece, adet 
ve maaşları (1) numaralı cetvelde gösterilen 
memuriyetler ilâve edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu müfettişliğin merbut (2) 
numaralı cetvelde gösterilen ücretli memur ve 

1 müstahdemleri 1933 malî senesi muvazenei 
. umumiye kanununun beşinci maddesine merbut 
: (D) cetvelinin Dahiliye vekâleti kısmındaki 

umumî müfettişlik kadrosuna ilâve olunmuştur. 
I REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen-
I 1er ... Kabul edilmiştir. 
! MADDE 3 — 1 ve 2 numaralı cetvellerde 

gösterilen teşkilâtın nisan ve mayıs 1934 aylan-
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na ait maaş ve ücretlerile müfredatı merbut (3) 
numaralı cetvelde gösterilen masraflar 1933 malî 
senesi Dahiliye vekâleti bütçesinin umumî yekû
nu arasında yapılacak tasarrufla temin olunur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun 1 nisan 1934 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesine reylerinizi veriniz. 

4 — Satılan mektep kitapları bedelinden 
29 219 lira 21 kuruşun Maarif vekâleti 1932 se
nesi bütçesine konulmasına dair 1/812 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

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

Satılan mektep kitapları bedelinden 29 219 lira 
21 kuruşun Maarif vekâleti 1932 malî senesi büt
çesinin 535 inci faslına tahsisatı munzamına ola

rak ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — Mektep kitaplarının Maarif ve
kâletince tabı hakkındaki 823 numaralı kanu
nun üçüncü maddesi mucibince satılan kitap
ların bedellerinden senesi içinde devren istimal 
olunan 29 219 lira 21 kuruşun Maarif vekâleti 
1932 senesi bütçesinin 535 inci faslına tahsisatı 
munzamına olarak ilâvesi tasdik olunmuştur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında reyle
rinizi veriniz efendim. 

5 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunun 8 inci maddesinin 
tefsirine dair 3/340 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Bütçe encümeni mazbatası f2l 

I İl -84 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] - 85 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Mazbata hakkında bir mütalea var 
mı? (Hayır sesleri). Kabul edeler. . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

6 — İzmirin Kadriye mahallesinden İbrahim -
oğlu Hüseyinin ölüm cezasına çarpılması hakkın
da 3/409 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası [X] 

REİS — Mazbatayı kabul edenler . , , E t : 
meyenler . . . Kabul edilmiştir, 

7 — Mersinin Bozön köyünden Deli Jlaliloğlu 
Mustafamn ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/411 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye eıu 
cümeni mazbatası [2] 

REİS — Mazbatayı kabul edenler . , , Etme* 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

8 — Yozgadm Köseoğlu mahallesinden Çuha-
daroğullarından Ahmet Bekir oğlu Ali Hüseyinin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/412 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni maz
batası [3] 

REİS — Mazbatayı kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

9 — Hariciye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
50 956 liralık münakale yapılması hakkında 
1/894, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 9 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/897, Millî Müdafaa vekâleti 
1933 senesi kara bütçesinde 13 500 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/899 ve Millî Müdafaa 
vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 75 759 lira
lık münakale }/a pil ması hakkında 1/900 numa
ralı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, Divanı 
muhasebat 1933 senesi bütçesinde 3 465 liralık 
münakale yapılması hakkında 2/98 ve Büyük 
Millet Meclisi 1933 senesi bütçesine 17 440 lira
lık tahsisat konulm asına dair 2/99 numaralı ka
nun teklifleri ve bütçe encümeni mazbatası [4] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

kanun 

MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei 
umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut 
cetvelde yazılı fasılları arasmda 164 620 liralık 
münakale yapılmıştır. 

[1] 88 numaralı matbua zfeptın sonundadır. 
[2] 90 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
13] 89 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[4] 92 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Büyük Millet Meclisi 

F. Zam 
1 Aza tahsisatı, muvakkat tazminat 3 300 
8 Müteferrika ve riyasetin tensibine 

göre sarfedilecek gayrimelhuza 4 000 
9 Masarifi umumiye 3 640 

12 Memurlar harcırahı 500 

Divanı muhasebat 
43 Staj için Avrupaya gönderilecek mu-

rakiplerin tahsisatlarile azimet ve 
avdet harcırahları 2 359 

44 Meremet 750 
45 Tedavi ve yol masrafile Devletçe te

davi ettirilmekte iken vefat edenle
rin cenaze masrafı 356 

Hariciye vekâleti 
402 1683 numaralı kanunun 58 inci mad

desi mucibince, verilecek tekaüt 
ikramiyesi 10 956 

414 Harcırah ve kurye masrafı 5 000 
415 Mükâleme bedeli 5 000 
421 Hükümetlerle muahede ve muka

vele aktine memur edileceklerle 
müstahdemine verilecek ücret, hakkı 
huzurlar ve harcırah ve kongrenin 

sair masarifi 30 000 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
433 1683 numaralı kanunun 58 inci mad

desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 1 108 

445 Memurlar harcırahı 2 652 
446 Ecnebi memleketlere gönderilecekle

rin harcırahı 150 
451 Trahom mücadele masrafı 2 000 
459 İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 2 000 
465 Açık maaşı 1 590 

Millî Müdafaa vekâleti (kara kısmı) 
696 Muvakkat tazminat 23 000 
706 Ücretli muhabere ve mükâleme mas

rafı 5 000 
712 Nakliyat 50 000 
713 Avrupa fabrikalarına gidecek heye

tin harcırah masrafları 6 000 
722 Askerî mektepler masarifi 2 500 
724 1493 numaralı kanun mucibince ve

rilecek ikramiye 2 000 
726 1931 senesi düyunu karşılığı 759 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Maliye vekili memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve

riniz* 

10 — Ilin/ilk Miillft Meclisi 1933 senesi birin
ci ve, ikinci teşrin ayları hesabı hakkında .r>/.r>6 
numaralı Meclis hesaplarının tetkiki encümeni 
mazbatası [1] 

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

11 —- Dahiliye memurları kanununun 3 üncü 
maddesinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesi hak
kında 1/830 numaralı kanun lâyihası re Dahiliye 
encümeni mazbatası | 2 | 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

1700 numaralı Dahiliye memurları kanununun 
3 üncü maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 19 haziran 1930 tarih ve 1700 
numaralı Dahiliye memurları kanununun 3 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Dahiliye memurluğu muayyen bir mes
lek olup bu meslekte dereceleri ihraz için ara
nılacak şartlar şunlardır; 

Dördüncü veya daha yukan derecelerdeki 
merkez ve vilâyet memurlarının Mülkiye veya 
Hukuk mektebinden mezun olmaları şarttır. 
Bu mezunlardan ikinci maddede zikredilen me
murluklarda iki buçuk sene hizmet edenler 
dördüncü derecenin üçüncü sınıf memurlukla
rına tayin edilebilirler. Mülkiye veya hukuk 
tahsillerini bitirdikten sonra ecnebi memleket
lerde vekâletin kabul edeceği mektep veya 
üniversitelerde tahlisini veya göstereceği da
irelerde stajını ikmal ile avdet edenler ikinci 
maddede yazılı memurluklarda namzetlik müd
deti dahi dahil olduğu halde üç sene hizmet 
ve ehliyetlerini ispat ettikten sonra doğrudan 
doğruya dördüncü derecedeki memurlukların 
ikinci sınıfına tayin edilebilirler. Hukuk me
zunlarının lise veya yedi senelik idadî veya bu 
derecede oldukları Maarif vekâletince musad-
dak mektepler tahsilini bitirmiş olmaları lâ
zımdır. Ancak şimdiye kadar Dahiliye vekâ
letince mesleket kabul edilmiş ve idare amirliği 
stajını ikmal etmiş olanların hakkı mahfuzdur. 
Bu derecede tahsil görmüş olanlar bulunma
dığı takdirde 1700 numaralı kanunun neşrin
den evvel bilimtihan ehliyetlerini ispat etmiş 
olanlar ile vakâletçe açılacak kursu muvaffa
kiyetle bitirenler dördüncü derecedeki memur
lukların üçüncü sınıfına tayin edilebilirler. 

Umumî müfettişlik ile valiliklere lüzum ve 

| 1 | 94 numaralı matbua zaptın sanandadır. 
\2\ Birinci müzakeresi (28) inci inikattadır. 
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zaruret halinde bu şartlan haiz olmayan müna
sip zatlerin ve vekâlet hukuk müşavirliğine 
hariçten tensip edilecek mütehassısın tayinle
ri caizdir. 

Şu kadar ki bu suretle hariçten tayin olu
nanların hizmetleri dahiliye meslekinde kıdem 
ve derece almağa bir esas teşkil etmeyip hiz
metlerinden istiğna husulünde kendilerine iki 
aylık maaş nisbetinde ikramiye verilerek ev
velki meslek veya vaziyetlerine irca olunurlar. 
Bu suretle hariçten alınanlar eğer bu hizmet
lere muvazzaf memur iken alınmış iseler men
sup oldukları dairelerce haklarında memurin 
kanununun 85 inci maddesi mucibince ve me
muriyetleri ilga edilmiş memurlar gibi muame
le olunur. 

5, 6 ve 7 nci derecelere tayin ve terfi edi
lecek memurların orta mektep mezunu olmala
rı şarttır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir takrir var, okuyoruz: 

Yüksek Riyasete 
Ruznamenin 3 üncü maddesinin müstacelen 

müzakeresini arz ve teklif eylerim. 
Çorum 

Dr. Mustafa 
REÎS — Efendim, din ve millet bayramların

da gönderilen kartvizitlere Hilâliahmer pulu 
yapıştırılması icap edip etmeyeceği hakkındaki 
teklifi kanuniye aittir. Müstacelen ve tercihan 
müzakeresini teklif ediyorlar. Bu teklifi reyi
nize arzediyorum. Bu teklifi kanuninin müsta
celen ye tercihan müzakeresini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

12 — Din ve millet bayramları ile bunlara te-
kaddüm eden arife günlerinde gönderilen ve mat
bu' evrak sayılan kartvizitlere Hilâliahmer pulu 
yapıştırılması icap edip etmeyeceğinin tayini hak
kında 3/115 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Na
fıa encümeni mazbatası [1] 

REÎS — Müzakeresine başlıyoruz. Heyeti 
umumiyesi hakkında söz isteyen var mı ? (Yok 

[1] 79 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

sesleri). Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hilâliahmer şefkat ve hatıra pullarının ilsa-
kına dair 16 kânunuevvel 1926 tarih ve 938 nu

maralı kanunun tadiline dair kanun 

BİRÎNCÎ MADDE — 16 kânunuevvel 1926 
tarih ve 928 numaralı kanunun birinci maddesi 
aşağıdaki gibi tadil olunmuştur: % 

Din ve millet bayramlarile bunlara tekad-
düm eden arife günlerinde posta ve telgraf 
ücretlerinden ayrı olarak Posta ve telgraf ida
relerince kartvizitlere ve kartpostallara yirmi 
paralık, adi mektuplara bir, taahhütlü ve 
kıymetli mektuplara iki buçuk ve telgrafname-
lere beş kuruşluk Hilâliahmer şefkat ve hatıra 
pulu yapıştırılır. 

İşbu pullar Hilâliahmer cemiyetince hazır
lanır. Posta ve telgraf idarelerince sarfedilen 
bu pulların bedeli bir ay zarfında mezkûr ida
relerce Hilâliahmer merkezi umumisi veznesine 
teslim olunur. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, maddede 
bayramdan bir gün evvel, yani arife gününde 
kartvizitlere pul yapışacaktır, deniyor. Bende
niz bunu mahzurlu görüyorum. Uzak yerlere 
gönderilecek kartvizitler 10 gün evvel gönderi
lir. Meselâ; îzmirden Erzuruma gönderenler 
belki on gün evvel postaya verirler. Bu itibarla 
bendeniz; arife gününden üç gün evvel postaya 
verilecek bu gibi kartlara hilâliahmer pulunun 
yapıştırılmasını teklif ediyorum. Bu suretle hi-
lâliahmere daha ziyade bir hizmet yapılmış olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bendeniz 
de ayni fikirdeyim Paşa Hazretleri; 

NAFIA E. M. M. AZÎZ SAMİH B. (Erzu
rum) — Efendim, zaten bu kanun bundan ev
vel de mevcuttu. Biz bir şey ilâve etmedik. Yal
nız evvelce kartvizitlere pul yapışmıyordu. Ka
nuna kartvizitlere de pul yapıştırılmasını ilâve 
ettik. Bazı arkadaşlar bayramlardan 10, 15 gün 
evvel yapıştırılmasını teklif ediyorlar. Bunun 
maddeten imkânı yoktur. Çünkü on beş gün ev
vel birinin kartını açıp, tebrik midir, değil mi
dir, bakmanın imkânı yoktur. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Pul ya
pıştırmak ihtiyaridir değil mi efendim? 

NAFIA E. M. M. AZÎZ SAMIH B. ( Erzu
rum) — Hayır efendim, mecburidir. 

REİS — Başka mütalea var mı efendim? 
Rüştü Beyin teklifi var: Arife gününden 

üç gün evvel, diye teklif ediyorlar, reye koyu
yorum. Rüştü Beyin teklifini nazarı itibare 
a l an la r . . . Almayanlar . . . Nazan itibare alın
mamıştır. O halde maddeyi reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
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İKİNCİ MADDEE — Bu. kanun neşri tarihin

den muteberdir. 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümle

rini icraya Nafıa vekili memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
1933 malî senesi muvazenei umumiye kanu

nuna merbut bütçelerde bazı tadilât yapılması 
hakkındaki kanuna (171) rey verilmiştir. Ka
nun (171) reyle kabul edilmiştir. 

Trakya umumî müfettişlik teşkilâtı hakkın

daki kanuna (172) zat rey vermiştir. Kanun 
(172) reyle kabul edilmiştir . 

Satılan mektep kitapları bedelleri hakkın
daki kanuna (161) zat kabul etmek suretile rey 
vermiştir. Kanun (161) reyle kabul edilmiştir. , 

Muhacir ve mültecilerin gümrük muafiyeti
ne ait kanuna (161) zat iştirak etmiştir, bir ret 
vardır. Kanun (160) reyle kabul edilmiştir. 

Kazanç vergisi hakkındaki kanuna kabul et
mek suretile (182) zat rey vermiştir. Kanun 
(182) reyle kabul edilmiştir. 

Bu gün müzakeremiz hitam buldu. Meclis 
martın 31 inci cumartesi günü toplanacaktır. 
Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

mmtm 
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[ Kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 171 
Kabul edenler 171 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : () 

Reye iştirak etmeyenler : 144 
Münhal ler : 2 
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Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
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tzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 

Hasan Yakup B, 
Muslihittin Abdullah B. 
Rıfat B. 
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Numan B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
tsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B.' 
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Edirne 

Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. (V.) 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 

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

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

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

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. (Mezun) 

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

Tevfik Fikret B. 
Kütahya 

Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Nasit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Hâşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osııan B. 
Tahir B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Kıiıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Halit B. * 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
Ismaiî B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 

etmeyenler J 

Yahya Galip B. 
Antalya 

Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 

Artvin 
Asım B. 

Samsun 
Etem B. 
Ruşeni B, 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

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

Şebin Karahisar 
Vasf i Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil Bs 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasf i B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sim B. 

JJrfa 
Behçet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Memet Ali B. (I. Â.) 
Aydın 

Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 

B. 

[Reye iştirak 
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ibrahim Yürük B. 
(Mezun) 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. (Mezun) 

Bursa 
Refet B. (R. V. ) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Neeip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 

Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraöğlu *Yusuf B. 
Ahmet Haindi B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. (Me
zun) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
îbraihimB. (Mezun) 

Kars 
Faik B. (Mezun) 
Memet Nafia B. (Me
zun) 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rtecep B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (1. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Nalki B. (Mezun) 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
AH Canip B. 

Rize 
AliB. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

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

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Nâzrm B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. (Mezun) 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. (Mezun) 
Ragıp B. 
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Trakya umumi müfettişlik teşkilâtı maaş ücret ve masrafları hakkındaki 

kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir). 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahimr 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Az a adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 172 

Kabul edenler : 172 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 143 
Mûnhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 

Bilecik 
ibrahim B s 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
1 Dr. Mustafa B. 

ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım. B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Ilışan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 

Hakkı B. 
İstanbul 

Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza Bs 

Ziyaettin Karamursal B 
İzmir 

Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kem ol Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittir. Pş. 
ömıer Kâmil B. 

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

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazini B. 
Serdar Ahmet Ba 

Kocaeli 
Al iB . 
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Remaİettin B. 
Ragrp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 

Tahir B. 
Maraş 

Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Kılıcoğlu Hakk: B. 

Niğde 
Ahmet Vefıfc B. 
FaikB. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet îhsan B. 
Haindi B. 

İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Etem B. 
Kuşeni B. 

Siirt 
Halil HulM B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Mahmut Hasım B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Raif EL 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B, 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Akosmaıızade İzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
ŞakirB. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Asnn B. 
Memet Ali B. (1. Â.) 

Aydın 
Adnan B. 

Dr. Mazhar Bs 
Balıkesir 

Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. (Me
zun) 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. (Mezun) 

Bursa 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çanları 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

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

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Şakır B. 

Elâziz 
Fazri Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Azız B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 

Nafiz B. 
Eskişehir 

Yusuf Ziya B. 
Gazi Antep 

Kdıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Oümüşane 
Hasan Fehmi B. 

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

îzmtr 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Haldi B. 
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Mahmut Celâl fc. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
(Mezun) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
İbrahim B. (Mezun) 

Kars 
Faik B. (Mezun) 
Memet Nazif B. (Mezun) 

Kastamonu 
Dr. Suat B 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. (Mezun) 

Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
S ı rnB. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

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

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

Maraş 
Abdıülkaddr B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (t. Â.) 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Ali Canip B. 
AliB. 
Esat B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Âsnn. B. 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 
(Mezun) 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Rasim B.. 

Şemsettin S. 
Şebin Karahisar 

ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. (Mezun) 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 

Van 
Hakiki B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahır B. 
Halil B. (Mezun) 
Ragıp B. 

\>G<i 

Satılan mektep kitapları bedelinden 29 219 lira 21 kuruşun Maarif vekâleti 
1932 mali senesi bütçesinin 535 inci faslına tahsisatı munzamma olarak 

ilâvesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B, 
Ömer Resul B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler . 
Münhaller 

: 317 
: 161 
: 161 
: 0 

0 
154 

: 2 

/ Kabul edenler / 
Afyon Karahisar 

AliB. 
Haydar B. 

- 1 ( 

Mollaoğlu Cemal B. 
Aksaray 

Besim Atalay B. 

ü 

Rıza Nisari B 
Yaşar B. 
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Amasya 

Esat B. 
Ankara 

Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittkı Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Memet Cavit B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edime 
Hasan Hayri B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 

Ziyaettin Karamursal B. 
İzmir 

Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 

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

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr Fuat B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Naim Haziım B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Kıkcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 

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

Samsun 
Etem B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

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

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat > 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi 

Trabzon 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sı rn B. 
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Vrfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 
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Van Yozgat 

Hakiki B. Ahmet Cevdet B. 
Münip B. Avni Doğan B. 

Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karafrisa-
Akosmanzade tzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
izzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Mezun) 
Nafiz B. 

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

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

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

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
llbrahiım Yürük B. (Me 

aun) 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 

Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. (Mezun) 

Bursa 
Refet B. (R. V. ) 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

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

Diyarbekir , 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. | 

Nuri B. 
Giresun 

Hakkı Tarak B. 
CHimûşane 

Hasan Fehmi B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. (Me
zun) 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. (Mezun) 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. ( 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. (Me
zun) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
îbraıtam B. (Mezun) 

Kars 
Faik B. (Mezun) 
Memet Nazif B. ( Me
zun) 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Najıit B. 

Şevket B. 
Ktrşehir 

Lûtfi Müfit B. 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Recep B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. (Mezun) 
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Niğde 

Ahmet Vefik Bs 
FadkB. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 
Ali Canip B. 
Şevket B. 

Rize 
AHB. 
Hasan Oavit B. 

Samsun 
Dr. Asma B. 

Emin B. 
Memet Haoıynnoıs B. 
(Mezun) 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Raihmi B. (Mezun) 

Rasim B. 
Selin Karahisar 

İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfdk B. 

Trabzon 
Daniş B. (Mezun) 

Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdı B. 

Vrfa 
AM Saip B. 

Yozgat 
Süleyman Sim B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahâr B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

M u h a c i r ve mü l t ec i l e r in G ü m r ü k muaf iye t i h a k k ı n d a k i l â y i h a s ı n a 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
AliB. 
İzzet Ulvî B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
EsatB. 
Nafiz B. 

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

ve r i l en r e y l e r i n net ices i 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhall er 

317 
: 161 
: 160 

1 
0 

: 154 
: 2 

/ Kabul edenler J 
Antalya 

Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. " ^ 
Pertev Etçi B. 
Vasfı Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
thsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

- 11 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

5 4 -

İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Elâzit 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 



B. 

İ : 32 22-3-
Mükerrem B. 

Kars 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

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

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazini B. 
Serdar Ahmet B. 

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

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

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

/ Reddede 

Bur 
Rüştü B. 

['Reye iştir i 

[ Reddedenler J 

Bursa 
Rüştü B. 

[Reye iştirak etmeyenler / 

Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gani Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

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

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

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

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 

Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Mezun) 

1 9 3 4 C : 2 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet Ihsın B. 
Hamdi B. 

I ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Etem B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hülki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
ŞaMr B. 
Yahya Galip B. 

İbrahim AUtattim B. 

ismail Memet B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfiliaşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
I Fatin B. 

Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa ' 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

I Zonçjulduı, 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

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

Artvin 
Asım B. 

- 1 6 5 -



, Memet Ali B. (t. A.) 
Aydın 

Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B 
Hacını Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. (Me

zun) 
'ismail Hakkı B. 
Kâzını Pş. (M. R.) 

Boyazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abhas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Hal i t B. (Mezun) 

Bursa 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Oevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karaıııemet B. 
îsmet B. 

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

Biyarbekir 
Zeki Mesut B. 

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

Fazıl Ahmet B. 
Erzincan 

Saffet B. 
Erzurum 

Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümilşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmıit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ala ettin Cemil B. (Me
zun) 
Dr. ibrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni R. (Mezun) 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
HaMl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. (Me
zun) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
tbraihim B. (Mezun) 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. (Mezun) 
Mornet Nazif R. (Mezun) 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 

Kayseri 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
ismet Pş. (Rş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hiıkmet B. (V.) 
Kani B 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
irfan Ferit B. 
(I. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B, 

Naıki B. (Mezun) 
Niğde 

Ahmet Vefik B, 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
AlâeUiıı Cemil B. (Me 
zun) 

Rize 
Ali B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Memet- Hacirunus R. 
(Mezun) 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
RaıhmiB. (Mezun) 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. (Mezun) 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Satar B. 
Halil B. (Mezun) 
Ragıp B. 
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Kazanç vergisi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir.) 

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

Afyon Karahisar 
AliB.. 
îzzet Ulvi B* 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B, 

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

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şalhin B. 
Tahsin B. 

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

Aza s ıdedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller . 

317 
• 182 
' 182 

0 
0 

133 
2 

/ Kabul edenler J 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
îhsan B. 

Bilecik 
ibrahim B, 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
îsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankın 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
îsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 

Nabi Rıza B. 
Denizli 

Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak/ B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Şevket B. 
Hakâri 

İbrahim B. 
* İçel 

Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rama B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 6. 

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

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

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi 6. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B, 

- 167!-
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Kırşehir 
Haz i m B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Nainı Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B, 
Memet B. 
Naşit Haikkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Hâşim B 

Manisa 
Dr. Saim B. 

Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

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

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
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Muhacirlerle mültecilerin beraberlerinde getirecekleri mal
ların gümrük ve sair resimlerden muafiyeti hakkında 1/856 

numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve iskân kanunu 
lâyihası muvakkat encümenleri mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/399 

24-11-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hariçten gelecek muhacir ve mültecilerin beraberlerinde getirecekleri malların gümrük ve 
sair resimlerinden muafiyeti hakkında hazırlanan ve icra vekilleri Heyetinin 19-II-'J34 topla
nışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesilc birlikle Yüksek 
huzurlarına sunulmuştur efendini. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Hudut lar ımız haricinden «çelen ve gelecek 
olan muhac i r ve mülteci lerin ne gibi gümrük 
ve tekâlif muafiyetlerinden istifade edecekleri 
885 No. lı kanunun (10) uncu maddesinde gös
terilmiştir. 

Bu maddede ( -beraberlerimle getirecekleri 
emvali menkuleler i ve tohumluk ve çift hay
vanları ve ahit ve edevatı zürraiye ve sınaiyeleri-
Je mevaddı iptidaiyeleri kamilen ve mevaşı sü
rülerde mamulât ı sınaiye ve eşyayı ticariyelerin-
den beş bin liralık miktarı gümrük resmi I e bir 
defaya mahsus olmak üzere sair bilcümle tekâlif
ten muaft ır lar) denilmektedir. (Burada (Meva-
şi sürülerde ma muhiti sınaiye ve eşyayı ticariye-
lerinden beş bin liralık miktarı) denilmekte olup 
(hangi mevaşi sürüleri, hangi sınaî manmlât ve 
hangi ticarî eşyası) oldlğunu tayinde ve bilhassa 
ticarî eşyanın teshilinde teşevvüş hâsıl olmuştur. 

Devlet şfırasınca verilen bir kara rda öteden-
beri ticaretle meşgul olan bir muhacirin bu tica
rete ait eşyasının değil de alelıtlak .hicret eden 
muhacirin kendi parası ile alıp beraber getirebi
leceği bir eşyanın ve meselâ bir çiftçinin berabe
r inde getireceği beş bin lira tu tan yedi vagon 
sekerinin de gümrüksüz ve sair bilcümle tekâlif

sin geçirilmesi kabul edilmiş bulunduğundan bir 
ta raf tan aile başına gümrüklerce 20 bin lira gibi 
büyük bir gümrük resminin kaybedilmesi ve di
ğer ta ra f tan bu f ırsat tan istifade etmek üzen; bil
hassa Bulgar is tanda Türk halkı arasında vakitsiz 
geniş bir muhaceret hissi uyandırmış bulunması 
endişeli bir vaziyet uyandırmışt ı r . 

885 No. lı iskân kanununun bu maddesinin 
bu yolda tatbik edilmesi Bulgar is tan 'da yap

tığı akisleri başka memleketlerde de yapacağına 
ve bunun inhisar ve himayeye tâbi bü tün madde

lere sirayet edeceğine şüphe olmadığından bu
nun bir an evvel önü al ınmak üzere ilişik ka
nun lâyihası hazır lanmışt ı r . 

Bu lâyihada muhac i r ve mültecilerin beraber
ler inde getireckleri ve gümrüksüz ve resim
siz geçirecekleri bü tün eşyalar her tü r lü ihti
lâf ve yanlışl ıklara meydan b ı rakmayacak su
rette ( 1 ) inci maddede tasrih edilmiştir. 

Dünyada hüküm sürmekte bulunan iktisadî 
buhran yüzünden gerek Balkanlardaki ve gerek 
diğer komşu devlet ler döviz ihracını nıenetnıiş 
bu lunduklar ından gelmekte bulunan kardaşla-
rıımz bu yüzden çok zahmet çekmekte, zarar 
görmektedir ler . Bunlar ın sa tacaklar ı ev. em-
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lâk ve topraklarının ve fazla eşyalarının be
delleri olan paraları ve ellerinde mevcut na
kitleri memleketimize getirebilmelerini temin 
için bu paralarla alıp getirecekleri eşyaları ser
best ithale tâbi tutmak zarurî bulunmaktadır. 
Ancak şeker, benzin, petrol, ipek ve ipeklileri in
hisara tâbi eşyaları korumak üzere de bu para
larla inhisar ve himayeye tâbi eşya getirilmesi 
muvafık görülememiştir. (2) nci maddede bu 
maksatla yazılmıştır. 

(1) inci maddenin 1 inci kıssmının (O) fık
rasında tüccarların getirebilecekleri ötedenbe-
i'i sata geldikleri ticarî eşyanın tasfiyeden ha
riç bırakılacakları on bin liralık miktarı güm
rüksüz ve resimsiz ithale tâbi tutulmuştur. An
cak hu kısım en çok sui istimale müsait görül
düğünden (Seker, benziin, petrol, ipek ve ipekli
ler ve inhisara tâbi eşya) bundan istisna edil
miş ve bu maddeye bir fıkra halinde konmuş
tur. 

Ciîümrük ve teklif muafiyetlerinden ve serbest 
ithalden ne suretle istifade olunacağı (3) ün
cü maddede gösterilmiş ve istifade etmemeleri 

Hariçten gelecek muhacir ve mültecilerin be
raberlerinde getirecekleri malların gümrük ve 
sair resimlerden muafiyeti hakkında hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 19 - II - 1934 top-
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasile esbabı mucibesinin sunulduğunu 
bildiren Başvekâletin 24 - III - 1934 tarih ve 
(i/399 sayılı tezkeresi encümenimize havale bu-
yurıılmuş olmakla mesele (Jümrük ve inhisarlar 
vekili ve Dahiliye vekâleti mümessili Beylerin 
hazır bulundukları 10 - III - 1934 tarihli toplan
tımızda müzakere Are tetkik olundu: 

Yatanın vüsati i ve kıymetli topraklarım ha
riçten gelecek ırkdaşlarımızla doldurmak sure-
tile imar ve istismarını temin etmek ve keza 
hudutlarımız haricinde kalan Türk tüccar ve san-

icap ederken istifade edenlerin ne yolda ceza 
görecekleri ayni maddede yazılmıştır. 

1, 2 ve 3 üncü maddelerin hükümlerini tatbi
katta kolaylaştırmak üzere bir talimatname ya
pılması işi de Dahiliye vekâletine verilmiştir. 

tşbu lâyihanın müstacelen kanun haline girip 
tatbik olunmasını istemekte olduğundan müsta
celen müzakeresi lüzumu arz ve rica olunur efen
dim. 

Memleket dahilindeki trikotaj makineleri ih
tiyacın fevkinde olmasına ve Bulgaristanda 
kaoçuk inkişaf etmiş bulunmasına binaen triko
taj makinelerile kaoçuk sanayii mahsulâtından 
olan ayakkabıların serbestçe memlekete girmesi 
trikotaj fabrikalarile memleketimiz sanayiini 
ağır surette müteessir edeceği için bunların da 
istisnalar arasına konulması İktisat vekilliğin
ce istenilmiş olduğundan lâyiha bu esaslara 
göre tadil edilmiş ve tereddüde mahal kalmamak 
üzere lâyihanın 5 inci maddesinde iskân kanu
nunun 10 uncu maddesinin ilga edildiği tasrih 
olunmuştur . 

atkârlarmı vatana celp eylemek gayesi I e bir ta
kım muafiyetler bahşolunınasına dair tanzim 
olunmuş bulunan işbu lâyiha memnuiyetle kar
şılanmıştır. Birinci madde daha ziyade açık 
ve anlaşılması kolay bir şekle konulmuştur. 

İkinci ve üçüncü maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Üçüncü madde mezkûr muhacir ve mülteci
lerin beraberlerindeki malların kendilerine ait 
olduklarını ispat etmelerine dair olan kaydın 
tavzihi muvafık görülerek ispat şeklinin kanun
da tasrihine karar verilmiştir. Mültecilerin 
birinci ve ikinci maddelerdeki muafiyetlerden 
istifade edebilmeleri için beraberle rinde getirdik
leri malların kendilerine ait olduğuna dair bir 
beyanname vermesi ve bu beyannamenin aksi 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B M. M. 
D ah i Uy e encüm eni 

Karar No. 25 11 - III - 1934 
Esas No. 1/856 

Yüksek Reisliğe 
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sabit oluncaya kadar muteber tutulması, muha
cirlerden bu hususta resmî vesika talep olun
ması muvafık görülerek maddenin birinci fık
rası ona göre yazılmıştır. 

Muafiyet bahşolunacak beş bin ve on bin li
ralık malların kiymetinin ne suretle tesbit olu
nacağına dair kanuna bir madde ilâvesi faydalı 
»örüldüğünden bu kıymetlerin İstanbul piya
sasındaki kıymet addolunacağı tasrih olunmuş 
ve buna mukabil muafiyete tâbi olacak malla
rın kıymeti altı ve on iki bin liraya çıkarılmış
tır. 

Lâyihadaki altıncı maddeye lüzum görülme-

Hudutlar haricinden gelen ve gelecek olan 
muhacir ve mültecilerin beraberlerinde getirecek
leri kendi ve ticaret malları hakkında 885 numa
ralı kanunun 10 uncu maddesi tatbikatında zu
hur eden ve Hükümetle Dahiliye encümeninin 
esbabı mucıibe mazbatalarında izah ettikleri sebep
ler hasebile teklif edilen kanun ve Dahiliye en
cümeninin yaptığı tadilât encümenimizde de mü
zakere ve tetkik edildi. 

Birinci maddenin (B) fıkrasının üçüncü ben
dinde fabrikalar masnuatından kelimesinden son
ra ve iptidaî maddelerinden cümlesi ilâve edil
di. Ayni maddenin (2) inci fıkrasının cemaate 
ait eşya kelimesinin yerine kullanılmış eşya cüm
lesi ilâve edilmiştir. 2 inci ve 3 üncü maddeler 
aynen kaibul edilmiştir. 4 üncü maddenin 
2 inci fıkrasında hudutlarda muayyen ka
pılardan girecek muhacirlerin beraberlerinde 
getirecekleri eşyanın aidiyetini isbat eder 
bir vesika şeklinin tanzimi bir nizamname 
ile tesbiti Hükümete bırakılmıştır. 

5, 6, 7 ve 8 inci maddeler aynen kabul 
edildi. 

885 numaralı kanunun 10 uncu maddesinin 
tsıtbikmda bazı muhacirler tarafından suiistimal 
edilerek nisbetsiz ithalât akını ile gümrük am-

diğinden tayyine ve bu tadilâtla tanzim oİunat» 
kanun lâyihasının vaki olan talebe binaen îskân 
muvakkat encümenine takdimine karar verildi. 

Da. E. Reisi Na. R. V. M. M. Kâ. 
M. M. Çanakkale Mezun Çanakkale 

Şükrü Şükrü 
Aza Aza Aza Aza 

Adana Antalya Çorum Giresun 
Ali Münif Rasttı L Kemal A. Münif 

Aza Aza Aza Aza 
Samsun Bursa Trabzon Zonguldak 
Zühtü Emin Fikri Fotin Rifat 

barlarında birikmiş olanlar ve bu kanunla bun
dan sonra memlekete girmesi yasak edilen malla
rın kıymeti geçtikleri yer piyasasında tutulan fi-
ata göre gümrük resmi verilerek memlekete gir
mesine müsaade olunmasına dair Gümrük ve in
hisarlar vekili Ali Rana Beyefendinin teklifi üze
rine bir defaya mahsus olmak üzere tasfiyesine 
dair teklif edilen muvakkat madde encümen i miz-
ce uzun münakaşalardan sonra yazıldığı şekilde 
kabulüne zaruret hâsıl olmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

tskân muvakkat E. Reisi M. M. Kâ. 
Dr. ibrahim Tali Kütahya 

Memet 
Aza Aza Aza 

Edirne Maraş Bolu 
Faik Nuri î. Hakkı 
Aza Aza A»a 

Kars Bursa Trabzon 
Ömer Kâmil Birinci ve ımuvakat Fatin 

maddelere muhalifim. 
. Rüştü 

Aza Aza Aza 
Bursa Zonguldak Erzurum 

M. Dr. Refik Rifat Dr. II. Şinasi 

îskân kanunu lâyihası Muvakkat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İskân Muvakkat encürmni 18 - III - 1934 

Karar No. 1 
Esas No. 1/856 

Yüksek Reisliğe 
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Muhacir re m iliU çilerin (/iinıriik 
muafiı/eti hakkında kanu-n lâyihası 

MADDE 1 — 885 numaralı iskân kanunu 
mucbince muhacir sıfatile kabul edilecek mu
hacirlerle hariçten gelecek mülteci ve aşiret 
efradının birlikte getirecekleri aşağıda göste
rilen kendi eşyaları ve hayvanları gümrük res-
mile bir defaya mahsus olmak üzere sair bü
tün teklif ve resimlerden affedilmiştir. 

I - Bir aile için: 
A : Zat ve ev eşyaları kamilen, 
B : Meslek ve meşgale eşyaları. 
Çiftçi ise : Çift hayvanları, arabaları, ara

ba ve koşum takımları, çiftçiliğe mahsus her 
nevi alât ve edevat ve makinaları, her nevi 
damızlık hayvanlar, tohumluk ve yiyecek zahi
releri ve aşlıkları kamilen ve ötedenberi bes-
leyegeldikleri büyük ve küçük hayvanlardan 
ve ziraî mahsulleri beş bin liraya kadar olanları. 

Sanatkâr ise: Her nevi sanat alât ve ve edeva
tı ve makinaları, söküp getirecekleri fabrika
ları, iptidaî, maddeleri, kendi alât ve edevatı 
kamilen ve fabrikalarının masnuatından beş bin 
liraya kadar olanları ( Trikotaj makinaları ve 
kauçuk sanayii mahsulâtından olan ayakkabı
lar hariçtir ). 

Tüccar ise : Ötedenberi satagelmekte olduk
ları ticaret emtialarından tasfiye harici ka
lanlardan on bin liraya kadar olanları ( Şeker, 
benzin, petrol, ipek ve ipekliler ve inhisara tâbi 
maddelerle trikotaj makinaları ve kauçuk sa
nayii mahsulâtından olan ayakkabılar hariçtir ). 

II - Bir cemaat için ( Bir köy veya mahalle 
için ) : 

A : Bütün mektep eşyaları,. 
B : Bütün cami eşyaları, 
C : Vakıflara ait eşyalar ve mahsûller. 
Ç : Köy ve mahalle odası eşyaları ve hatı

ralar ve cemaate yadigâr eşyalar, 
D : Köyün ve mahallenin orta malı olan bo

ğalar, aygırlar ve teke ve koçlar ve damızlık bü
tün hayvanlar, 

E : Köy ve mahallenin harman ve orak ma-
kinası ve traktör gibi müşterek ziraî makina ve 
aletlerile köy değirmeni ve fabrikası gibi müş
terek sanat fabrika ve makinaları. 

DAHİI/lVE ENrtfjVIEtflNlN' TADİI/I 

Muhacir re mültecilerin fjilnıriih nıtıafi-
ijcti hakimi da. kanun lâyihası 

MADDE 1 — 885 numaralı iskân kanunu 
mucibince muhacir sıfatile kabul edilen muha
cirlerle hariçten gelecek mülteci ve aşiret efra
dının birlikte getirecekleri aşağıda gösterilen 
kendi eşyaları, mallan ve hayvanları gümrük 
resmile bir defaya mahsus olmak üzere sair 
bütün teklif ve resimlerden muaftır: 

1 - Bir aile için : 
A - Zat ve ev eşyası kamilen, 
B - Meslek ve meşgale eşyası âtideki kayit-

lerle : 
Çiftçi ise; çift hayvanları, arabaları, araba 

ve koşum takımları, çiftçiliğe mahsus her nevi 
alât ve edevat ve makinaları, her nevi damızlık 
hayvanları, tohumluk ve yiyecek zahireleri ve 
aşlıkları kamilen ve ötedenberi besledikleri bü
yük ve küçük hayvanlarla ziraî mahsullerinden 
kıymeti altı bin liraya kadar olan miktarı, 

Sanatkâr ise: her nevi sanat ve alât ve ede
vatı ve makinaları, söküp getirecekleri fabri
kaların iptidaî maddeleri ve alât ve edevatı ka
milen ve fabrikaları masnuatından kıymeti altı 
bin liraya kadar olan miktarı, 

(Trikotaj fabrikası makinaları ve kauçuk sa
nayii mamulâtmdan olan ayakkabıları hariçtir. 
Ancak zate mahsus ve kullanılmış küçük triko
taj makinaları muafiyetten istifade eder. 

Tüccardan ise; ötedenberi satagelmekte ol
dukları ticaret mallarından kiymeti 12 bin liraya 
kadar olan miktarı; (Şeker, benzin, petrol, ipek 
ve ipekliler ve inhisara tâbi maddelerle trikotaj 
makineleri ve kauçuk sanayii masnuatından olan 
ayakkabıları hariçtir). 

2 - Bir cemaat için (Bir köy veya mahalle 
veya cemaate ait eşya), 

A - Bütün mektep eşyası, 
B - Bütün cami eşyası, 
C - Vakıflara ait eşya ye mahsuller, 
Ç - Köy ve mahalle odası eşyası ve hatıralar 

ve cemaate yadigâr eşya, 
D - Köyün veya mahallenin orta malı olan 

buğalar, ayagırlar ve teke ve koçlar ve damız
lık bütün hayvanlar, 

E - Köy veya mahallenin harman ve orak 
makinesi ve traktör gibi müşterek ziraî makine 



İSKÂN KANUNU LÂYİHASI MUVAKKAT 
ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Muhacir ve mültecilerin gümrük muafiyeti hal
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 885 numaralı iskân kanunu 
mucibince muhacir sıfatile kabul edilen muha
cirler hariçten gelen mülteci ve aşiret efradının 
birlikte getirecekleri aşağıda gösterilen kendi 
eşyaları, mallan ve hayvanları gümrük resmile 
bir defaya mahsus olmak üzere sair bütün tek
lif ve resimlerden muaftır: 

1 - Bir aile için: 
A - Zat ve ev eşyası kamilen, 
B - Meslek ve meşgale eşyası atideki kayit-

lerle: 
Çiftçi ise; çift hayvanları, arabaları, araba 

ve koşum takımları, çiftçiliğe mahsus her nevi 
alât ve edevat ve makineleri, her nevi damızlık 
hayvanları, tohumluk ve yiyecek zahireleri ve 
aşlıkları kamilen ve ötedenberi besledikleri bü
yük ve küçük hayvanlarla ziraî mahsullerinden 
kıymeti altı bin liraya kadar olan miktarı, 

Sanatkâr ise: Her nevi sanat alât ve edevatı 
ve makineleri, söküp getirecekleri fabrikaları ve 
alât ve edevatı kamilen ve fabrikaları masııua-
tmdan ve iptidaî maddelerinden kıymeti alta 
bin liraya kadar olan miktarlar, 

(Trikotaj fabrikası makineleri ve kauçuk sa
nayii mamulâtından olan ayakkabıları hariçtir. 
Ancak zate mahsus ve kullanılmış küçük triko
taj makineleri muafiyetten istifade eder.) 

Tüccardan ise; ötedenberi satagelmekte ol
dukları ticaret mallarından kıymeti 12 000 lira
ya kadar olan miktarı; (şeker, benzin, petrol, 
ipek ve ipekliler ve inhisara tâbi maddelerle 
trikotaj makineleri ve kauçuk sanayii masnua-
tmdan olan ayakkabıları hariçtir). 

2 - Bir cemaat için ( bir köy veya mahalle 
veya cemaate ait kullanılmış eşya: 

A - Bütün mektep eşyası, 
B - Bütün cami eşyası, 
C - Vakıflara ait eşya ve mahsuller, 
Ç - Köy ve mahalle odası eşyası ve hatıra

lar ve cemaate yadigâr eşya, 
D - Köyün veya mahallenin orta malı olan 

boğalar, aygırlar ve teke ve koçlar ve damız
lık bütün hayvanlar, 

E - Köy veya mahallenin harman ve orak 
makinesi ve traktör gibi müşterek ziraî maki-



_ ö _ 

MADDE 2 — Muhacir ve mülteciler 1 inci 
madde haricinde menkul ve gayrimenkul malla
rının bedeli veya ellerinde mevcut nakitleri 
mukabili Türkiyede meşgul olacakları sanat ve
ya ticaret veya ziraat eşyası getirebilirler. Bu 
suretle getirilecek eşya gümrük ve diğer resim
lere tâbidir. Ancak bu eşyanın (şeker, benzin, 
petrol, ipek ve ipeklilerden ve Türkiyede inhisa
ra tâbi maddelerle trikotaj makinalan ve kau
çuk sanayii mahsulâtından olan ayakkabılar
dan olmaması şarttır). 

MADDE 3 — Hükümetçe memleket iktisadi
yatım korumak üzere alman ve almacak olan 
tedbirler birinci ve ikinci maddelere göre hariç
ten getirilebilecek eşya hakkmda tatbik edil
mez. 

MADDE 4 — Birinci ve ikinci maddelerdeki 
muafiyetlerden istifade edebilmek Türk tabiiye
tine girmek için beyanname verip mukabilinde 
bir makbuz almağa ve getirilen malların kendi 
malı olduğunu ispat etmeğe tevakkuf eder. 

Türk tabiiyetine girmekten vaz geçen veya 
giremeyen veya gelen malların kendi malı ol
madığı sabit olanlardan birinci maddede affe
dilmiş olan teklif ve resimler tamamen tahsil 
olunur ve ikinci maddedeki eşya için de iki mis
li gümrük resmi almır. 

MADDE 5 — 885 sayılı iskân kanununun 
10 uncu maddesi hükmü ilga edilmiştir. 

MADDE 6 — Dahiliye vekâletince de kanu
nun tatbikini gösterir bir talimatname hazırla
nacaktır. 

ve aletleri, köy değirmeni ve un fabrikası gi
bi müşterek sanat fabrikaları makinalan. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Birinci ve ikinci maddelerdeki 
muafiyetlerden istifade edebilmek; Türk tabii
yetine girmek için beyanname verip mukabilin
de bir makbuz almağa, ve getirilen malların 
muhacir ve mültecilerin kendi mallan olmasına 
mütevakkıftır. 

Mültecilerin getirecekleri mallar hakkında 
bir beyanname verirler. Aksi sabit oluncaya 
kadar bu beyannameler muafiyet için muteber 
olur. Muhacirlerin resmî vesaik göstermeleri 
lâzımdır. 

Türk tabiiyetine girmekten vazgeçen veya 
giremeyen veya getirdikleri mallann kendi mal
ları olmadığı sabit olanlardan birinci madde 
mucibince affedilmiş olan teklif ve resimler ta
mamen tahsil olunur. İkinci maddeye tevfikan 
geçirilmiş eşya için iki misli gümrük resmi alı
nır. 

MADDE 5 — Çiftçi ve tüccar muhacir ve mül
tecilerin gümrüksüz olarak ithal edecekleri mal
lann kiymeti istanbul piyasasındaki toptan fi-
ate göre tayin olunur. 

MADDE 6 — 885 sayılı iskân kanununun 
onuncu maddesi hükmü ilga olunmuştur. 
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ne ve aletleri, köy değirmeni ve un fabrikası 
gibi müşterek sanat fabrikaları makineleri. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Birinci ve ikinci maddeler
deki muafiyetlerden istifade edebilmek; Türk 
tabiiyetine girmek için beyanname verip mu
kabilinde bir makbuz almağa, ve getirilen mal
lanıl muhacir ve mültecilerin kendi mallan ol
masına mütevakkıftır. 

Hudutlarda muayyen kapılar haricinden gir
meğe mecbur kalmış olan muhacirler ve mül
teciler getirecekleri mallar hakkında bir be
yanname verirler. Aksi sabit oluncaya kadar 
bu beyannameler muafiyet için muteber olur. 
Kapılardan gelecek muhacir ve mültecilerin 
nizamnamesinde şekil ve mahiyetleri tespit edi
lecek bir vesikayı göstermeleri lâzımdır. 

Türk tabiiyetine girmekten vazgeçen veya 
giremeyen veya getirdikleri malların kendi 
malları olmadığı sabit olanlardan birinci mad
de mucibince affedilmiş olan tekâlif ve resim
ler tamamen tahsil olunur. İkinci maddeye tev
fikan geçirilmiş eşya için iki misli gümrük res
mi alınır. 

MADDE 5 — Muhacir ve mültecilerin güm
rüksüz olarak ithal edecekleri malların kıyme
ti gümrükten geçtiği yerin piyasasındaki top
tan fiata göre tayin olunur . 

MADDE 6 — Dahiliye encümeninin altıncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir . 
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MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
İsmvA 

Da. V. 
AŞ. Kaya 

Mf. V. 
Hikmet 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
AŞ. Saraçoğlu 

İhı. V. 
Dr. T. liüşlü 

Na. V. 
Ali 

ü. î. V. 
Ali ilana 

19 - II -1934 
M. M. V. 

Zckâi 

Mal. V. 
Fuat 

Jk. V.' 
M. G'cZtt/ 

Zr. V. 
Muhlis 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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MADDE 7 — Dahiliye encümeninin yedinci 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Dahiliye encümeninin sekizinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihinde muhacir ve mülteci malı olarak 
gümrüklerde bulunan şeker, benzin, petrol, 
ipek ve ipekliler ve inhisara tâbi maddelerle 
trikotaj makinalan ve kauçuk sanayii masnu-
atmdan olan ayakkabıları, aile başına beş bin 
liralık miktarı, malların kıymeti gümrükten 
geçtikleri yer piyasasındaki toptan fiata göre 
tayin olunarak bir defaya mahsus olmak üzere 
ithal olunur. 

. . . .> . . . > a 





Sıra No 8 0 
Trakya Umumî Müfettişliğinin maaş ve masrafları hakkında 

1/859 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

t. c 
Başvekâlet 26-11-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/447 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Trakya Umum Müfettişliğinin maaş ve masrafları hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan 

ve İcra Vekilleri Heyetinin 19-11-934 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesLe birlikte Yüksek Huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Mühim nafıa ve iskân işlerine saha teşkil eden Edirne, Kırklareli , Takirdağ ve Çanakkale 
mıntakalarını ihtiva etmek ve bu işleri esaslı bir surette tanzim ve idare eylemek üzere 1164 
numaralı kanunun Hükümete verdiği salâhiyete müsteniden ( Trakya Umumî Müfettişliği ) 
teşkili zarurî ve faydalı görülmüştür. 

Trakya Umumî müfettişliğinin maaş ücret ve masrafları 1933 Dahiliye bütçesi yekûnu umumisi 
arasında yapılacak tasarrufla temin edilecektir. 

Bu esaslar göz önünde tutularak merbut kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 15 - III -1934 

M. No. 49 
Kms No. 1/869 ' • ' . , " • ; 

Yüksek Keisliğe 

Trakya umumî müfettişliğinin maaş ve mas- maralı kanunun Hükümete verdiği salâhiyete bi-
rafları hakkında olup Başvekâletin 26 şubat 1934 naen teşkiline karar verilen bu müfettişlik teş-
tarih ve 6/447 numaralı teakeresile Yüksek Mec- kilâ-tmın memur ve müstahdemleri maaş ve üc-
lise gönderilerek encümenimize havale buyuru- retlerile- iki aylık masrafının temini için teklif 
lan kanun lâyihası Dahiliye vekili Şükrü Ka- olunan bu lâyiha Dahiliye vekili Beyden alınan 
ya Beyin huzurile tetkik ve mütalea edildi. i z a h a t ü z e r i n c e s a 8 i t i l b a r i ı e ,kaı)Uı edilmiştir. Şek-

Umumî müfettişlik teşkiline dair olan 1164 nu- le ait bazı değişiklikle hazırlanan kanun lâyihası 
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Umumî lto.yet.in tasvilme arzedilmok üzere Vük-
sok Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
1 »urdur 
M. »ŞY/v/ 

Reis V. 
İsparta 

Mâkerrem 

M. M. 
Bayazjl 
İhsan 

Pokat 

Bursa. 
Dr. Gali}) 

İstanbul 
Sadettin 

Sivas 
,1/, İtcmzi 

Edirne 
Faile 
Kayseri 

x\. Hilmi 
Kırklareli 

S evi-e t 

BİAziz 
H. Talisin 

Kırklareli 
M. Nahü 

Oiresuıî 
Kâzım. 

. Sivas 
Hatim 

H l ÎTCfCVl KT 1N T.K KI AV İ 

Trakya umumî miifettişliijiuİH maaş ve 
masrafları hakkmda kanan lâyihası 
MADDE 1 — Teşkil edilen Trakya Umumî 

müfettişliğinin merbut cetvelde gösterilen maaş, 
ücret ve masrafalrı 1933 senesi Dahiliye bütçe
si yekûnu umumisi arasında yapılacak tasarruf
la temin olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

19 - II - 1934 
Bş. V. 
îsmel 

Da. V. 
*SY. Kaya 
' Mf. V. 
Hikmet 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

#• 
Ad. V. 

Saraçoğlu 
Ha, V." 

Dr. T. Rüştü 
Na. V. 

Ali 
o. r. v. 

Ali Hana 

M. M. v. 
Zekâi 
Mal. V 
.Fuat 

1k. V. 
M. -Celâl 

7A: V. 
Muhlis 

BÜTÇE KNOÜMEN'İNİN TADİM 

Trakya umumî müfettişlik teşkilâtı, maaş, ücret 
ve masrafları, hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatınm 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı ka
nunun ikinci maddesine merbut (2) numaralı 
cetvelin Dahiliye vekâleti kısmındaki - umumî 
müfettişlik kadrosuna Trakyada yeniden teşkil 
edilen bir umumî müfettişlik için derece, adet 
ve maaşları (1) numaralı cetvelde gösterilen 
memuriyetler ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu müfettişliğin merbut (2) 
numaralı cetvelde gösterilen ücretli memur ve 
müstahdemleri 1933 malî senesi muvazenei 
umumiye kanununun beşinci maddesine merbut 
(D) cetvelinin Dahiliye vekâleti kısmındaki 
umumî müfettişlik kadrosuna ilâve olunmuştur. 

MADDE 3 — 1 ve 2 numaralı cetvellerde 
gösterilen teşkilâtın nisan ve mayıs 1934 ayları
na ait maaş ve ücretlerile müfredatı merbut (3) 
numaralı cetvelde gösterilen masraflar 1933 malî 
senesi Dahiliye vekâleti bütçesinin umumî yekû
nu arasında yapılacak tasarrufla temin olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 nisan 1934 tarihin
den muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

http://lto.yet.in
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Hükümetin teklifine bağlı Cetveller 

Memuriyetin-nevi Adet Maaş 

Umumî müfettiş ı 150 
Başmüşavir 1 125 
Asayiş müdürü ı 70 
Yazı işleri müdürü ı 55 
Kalemi|mahsus müdürü i 55 
Evrak memuru • l 40 
İskân müdürü i 55 

Aylık 
tutarı 

600 
500 
210 
165 
165 
108 
165 

Senelik 
tutarı 

7 200 
6 000 
2 520 
1 980 
1 980 
1 296 
1 980 

22 956 

Müstahdemin müfredat kadrosu 

Yazı işleri katibi 
Kalemi mahsus kâtibi 
Dosya memuru 
Daire müdürü 
Odacı 

Bütçe : 
Masarifi idare 
Harcirah 
Otomobil 
İşletme 

2 000 
2 000 
6 000 

500 

10 500 

4 
2 
2 
1 
5' 

100 
100 
100 
100 

30 

400 
200 
200 
100 
150 

4 800 
2 400 
2 400 
1 200 
1 800 

12 600 

Bu sene verilecek 

Trakya Umumî Müfettişliğinin bir senelik maaş, ücret ve masrafı: 

Maaş: 
Müstahdemin ücreti 
Masarif 

22 956 
12 600 
20 000 
55 556 



Bütçe encümeninin tadiline bağlı cetveller 

Derece 

1 
2 
6 
7 
7 
9 
O 

[1] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nevi Adet 

Umumî müfettiş 
Başmüşavir 
Asayiş müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Kalemi mahsus müdürü 
Evrak memuru 
İskân müdürü 

Maaş 
Lira 

150 
125 
70 
55 
55 
40 
70 

[2] NUMARALI CETVEL 

Yazı işleri kâtibi 
Kalemi mahsus kâtibi 
Dosya memuru 
Daire müdürü 
Odacı 

Adet 

4 
2 
2 
1 
5 

Ücret 
Lira 

100 
100 
10 0 
100 
30 

[3] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatın nevi Lira 

Masarifi idare 
Harcırah 
Otomobil 
İşletme 

2 000 
2 000 
6 000 

500 

10 500 

» © - « 



Sıra No 80 e ilâve 
Trakya umumî müfettişliğinin maaş ve masrafları hakkında 
1/859 numaralı kanun lâyihasına dair olan Bütçe encümeninin 

tadiline bağlı 1,2 ve 3 numaralı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

>r
ec

e 

1 
2 
5 
7 
6 
7 
7 
7 
9 

Yazı 

Memuriyetin nevi 

Umumî müfettiş 
Başmüşavir 
Emniyet müşaviri 

y> » muavini 
İskân müşaviri 

» » muavini 
Yazı işleri müdürü 
Hususî kalem müdürü 
Evrak memuru 

[2] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nevi 

şleri kâtibi 
Hususî kalem kâtibi 
Dosya memuru 
Levazım ve daire müdürü 
Odacı 

» 
Şoför 
Şoför 

» 

İdare 

ve tamirci 

muavini 

[3] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatm nevi 

masrafları 
Harcırah 
Nakil vasıtaları mubayaa bedeli 
işletme masrafı 

Adet 

Adet 

6 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
2 

Maaş 
Lira 

150 
125 

80 
55 
70 
55 
55 
55 
40 

Ücret 
Lira 

125 
125 
125 
150 
35 
30 

125 
75 
50 

Lira 

5 
2 

13 
4 

000 
000 
500 
000 

Yekûn 24 500 

»&<( 





Sıra No 84 
Satılan mektep kitapları bedelinden 29 219 lira 21 kuruşun 

Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesine konulmasına 
dair 1/812 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatas 

T. C. 
Başvekâlet 26 • XI -1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6)3403 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Satılan mektep kitapları bedelinden 29 219 lira 21 kuruşun Maarif vekâleti 1932 malî 
senesi bütçesinin 535 inci faslına munzam tahsisat olarak ilâvesi hakkında hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 15-11-933 toplanışında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönderilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Mektep kitaplarının tabı hakkındaki 823 numaralı kanunun 3 üncü ve bu kanunun tali
matnamesinin 6 ncı maddesi mucibince her iki ayda bir kitap bedeli olarak Devlet matbaası 
tarafından 1932 malî senesi zarfında tahsil edilip mukabilinde tediye emri tanzim ve irsal 
edilmiş olan 29 219 lira 21 kuruş satış miktarının tahsisatı munzamma olarak 1932 senesi 
bütçesinin 535 inci faslına ilâve edilmek üzere bu baptaki hazırlanan kanun lâyihası rapten 
takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 17 - III -1934 

M. No. 52 
Esas No. 1/812 

Yüksek Reisliğe 

Satılan mektep kitapları bedelinden 29 219 
lira 21 kuruşun Maarif" vekâleti 1932 senesi büt
çesine munzam tahsisat olarak konulmasına dair 

olup encümenimize havale buyurulan kanun lâ
yihası Maarif vekili Bey hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere edildi. 
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823 numaralı kanun, satılacak mektep kitapları 

bedelinin senesi içinde ıbir taraftan irat kaydi 
ile diğer taraftan hususî faslına tahsisat olarak 
ilâvesi suretile devren istimalini ve muamele
nin Yüksek Meclisin tasdikına arzedilmesini âmir 
(bulunduğundan hu hükme tevfikan 1932 malî se
nesi zarfında yapılan muamelenin tasdiki yolunda 
teklif olunan kanun lâyihası eneümenimizce ay
nen kabul edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine 

arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Elâziz 
H. Tahsin 

Kayseri 
A. Hilmi 

Reis V. 
îsparta 

Mükerrem 

Erzurum 
Aziz 

Kırklareli 
Şevket 

M. M. 
Bay azıt 
İhsan 

istanbul 
Sadettin 

Sivas 
Rasim 

Kâ. 
Tokat 

izmir 
Kâzım 

Yozgat 
S. Sırrı 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Satılan mektep kitapları bedelinden 29 219 
lira 21 kuruşun Maarif vekaleti 1932 malî se
nesi bütçesinin 535 inci faslına tahsisatı mun-
zamma olarak ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mektep kitaplarının Maarif 
vekâletince tabı hakkındaki 823 numaralı ka
nunun üçüncü maddesi mucibince satılan ki
tapların bedellerinden senesi içinde devren 
istimal olunan 29 219 lira 21 kuruşun Maarif 
vekâleti 1932 senesi bütçesinin 535 inci faslı
na tahsisatı munzamına olarak ilâvesi tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

15 - II -1933 
Bş. V. 
îsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Hikmet 
S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 

Ha. V. 

Na. V. 
Fuat 
G. î. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Ik. V. 
M. Celâl 
Zr. V. 
Muhlis 



Sıra NQ 8 5 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanunun 8 inci maddesinin tef şirine dair 3 340 numaralı Baş

vekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası 

T- C. 
Başvekâlet 23-1^-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/2674 

, B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1452 sayılı kanunun 8 inci maddesine göre teselsül zaruretile iki veya üç derece üstteki 
memuriyetlere vukubulan terfilerde eski derecede bir terfi müddetini doldurmak icap edip et
meyeceğinin tefsiren tayini hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 23-VIII-933 tarih ve 162 
sayılı tezkerenin sureti Yükek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile tayinine müsaade buyurulmasını dilerim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Maliye vekâleti kavanin M. nün 162 sayı ve 23 - VIII -1933 tarihli tezkeresi suretidir 

Başvekâlet celileye 

1452 numaralı teadül kanununun 8 inci maddesinde, müddetlerini ikmal etmeden inhilâl vukuu 
dolayısile teselsülü derece sırası takip eden mafevk bir memuriyete terfian tayini ieap edenlerin terfi 
müddetlerini ikmal edinceye kadar eski derece maaşlarını almaları tasrih edilmiş ve teselsülü de
rece sırası takip etmeyen memuriyetlerde ise, teselsül zaruretile üç derece mafevk bir memuriyete 
tayin olunanlara mafevk 2 inci dereee maaşının verilebilmesi için bulunulan derecede bir terfi 
müddetinin ikmali ieap edip etmediği meskût bırakılmıştır. Ancak kanunun bir dereceden mafevk 
bir dereceye terfi için koyduğu esaslı şartın mahfuz tutulması vazii kanunun maksadına daha mu
vafık olacağı mülâhazasile Divanı muhasebat riyaseti ile mutabık kalınarak hazırlanmış olan 
mezkûr kanun izahnamesinde, bulunduğu derecede bir terfi müddetini ikmal etmek şartile üç de
rece mafevk memuriyete terfi edenlere terfi ettikleri derecenin bir derece dunundaki maaşın veri
lebilmesi ve bu derecede de bir terfi müddetini tamamlayanlara bulundukları derece maaşmın itası, 
iki derece mafevk memuriyete terfi edenlere de tayin edildikleri derece maaşının tediyesi ve fakat 
terfi müddetlerini ikmal etmedikleri takdirde eski maaşlarının verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Netekim idarî bir dava dolayısile Şûrayi devletten sadır olan 19 - III -1933 tarih ve 
30-387-2381 numaralı kararda; (1452 numaralı kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ma
fevk dereceye terfi için en. az 2 - 3 sene bir derecede bulunmuş olmak şart olduğu yazılı olmasına 
göre bu maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı olduğu veçhile gerek inhilâl dolayısile mafevk derecede 
bir memuriyete tayin edilenlere gerek teselsülü derece sırası takip etmeyen memuriyetlerde bulun
mak dolayısile müteakip fıkra hükmüne tevfikan zarureten üç derece mafevk memuriyete tayin 
edilenlerin bu fıkralarda yazılı olduğu gibi bir derece mafevk veya ikinci derece mafevk maaşını 
alabilmeleri şartı esası olan sabık memuriyetlerindeki muayyen terfi müddetini bitirmiş olmakla 
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mümkün olup teselsülü derece sırası takip etmeyen memuriyetlerde bulunmak dolayısile üç dere
ce mafevk sınıfa terfi edenlerin istifadeleri ancak bu şartı haiz oldukları takdirde 2 inci mafevk 
derece maaşını ve bu maaşı almağa başladıkları tarihten itibaren bir terfi müddetini doldurduk
tan sonra da terfi edildikleri 3 üncü derece maaşını alabilmelerine maksur olduğu) kaydedilmek 
•suretile bu mesele hakkında salifülârz noktai nazara muvafık bir şekilde içtihatta bulunulmuştur. 
Binaenaleyh teselsül zarureti ile üç derece mafevk memuriyete terfi edenlere terfi ettikleri derecenin 
bir derece dunundaki maaşın verilebilmesi, bulunulan derecede muayyen terfi müddetinin ikmaline 
vabeste bulunmaktadır. 

Ancak bu takdirde bilfarz yedinci derecede bir terfi müddetini doldurup biri henüz G inci dere
ceden bir memuriyete tayin edilen iki memurun bilâhare teselsül zaruretilc 4 üncü dereceden bir me
muriyete tayinleri halinde her ikisinin de ayni zamanda 90 lira maaşa nail olmaları ve yalnız biri
sinin bir terfi müddetini 5 ici derecede diğerinin ise 6 inci derecede ikmal etmiş olmaları gibi bir 
vaziyet hadis olacağı Divanı muhasebatça ileri sürülmekte ve 1452 numaralı teadül kanununun mev-
zubahs 8 inci maddesi teselsülü derece sırası takip eden memuriyetlerde mafevk derece maaşmı almak 
için evvelki derecede bir terfi müddetini doldurmuş olmağı sarihan şart koymuş olduğu halde mütea
kip fıkrada teselsülü derece sırası takip etmeyen memuriyetlerde her daire teşkilâtı ve memurin 
kanunu ahkâmına göre bir memurun azamî üç, derece mafevk memuriyete tayininin caiz olduğu ve 
ancak bu suretle üç derece mafevk bir memuriyete tayin olunanların ikinci ve bir terfi müddetini 
doldurduktan sonra da üçüncü derece maaşını alabilecekleri gösterilmiş ve fakat eski derecede bir 
terfi müddetini doldurmak ciheti tasrih edilmemiş bulunduğundan tatbikatta tereddüt ve ihtilâfla
ra mahal kalmamak üzere teselsül zaruretile iki veya üç derece mafevk memuriyete vukubulan 
terfilerde de eski derecede bir terfi müddetini doldurmak icap edip etmediğinin tefsiren tayini 
Divanı muhasebat heyeti umumiye kararile istenilmektedir. 

Fakat kanunun bu suretle tatbikında dahi yukarıki misalde arzcdildiği üzere 7 inci derecede 
bir terfi müddetini doldurup biri henüz altıncı dereceden bir memuriyete tayin edilen iki memu
run bilâhare teselsülü derece sırası takip etmemesi hasebile 4 üncü dereceden bir memuriyete tayinleri 
halinde birisinin bu derece maaşı olan doksan lirayı derhal alması diğerinin ise, yani yedinci dereceden 
doğrudan doğruya 4 üncü dereceye terfi ettirilen memurun beşinci derecede bir terfi müddetini ikmal 
ettikten sonra doksan lira maaşa nail olması gibi bir vaziyet burada da aynen hadis olmaktadır. 
binaenaleyh yukarıda arzedilen bu misalden de sarahaten anlaşılacağı üzere neticenin bu şekilde 
taıbaddüsüne kanunî hükümlerden ziyade memuru tayine salâhiyettar olan makamların bu salâhi
yetlerini; bu memurlardan birinin 7 inci dereceden bir derece terfi ettirilmek suretile G mcı derece
ye geçirilmesi ve bilâhare teselsülü derece sırası takip etmemesi hasebile iki derece daha terfi 
ettirilerek 4 üncü dereceye çıkarılması diğerinin ise, yine teselsülü derece sırası takip etmemesi ha
sebile 7 inci dereceden doğrudan doğruya 4 üncü derece tayininin yapılması şeklinde istimal etme
leri sebebiyet vermekte olduğu vekâleti âcizice mütalea edilmektedir. 

Maamafih Divanı muhasebat heyeti umumiye kararile bu meselenin tefsiren tayini istenilmiş 
olduğundan, keyfiyetin Büyük Meclise arzına yüksek müsaadelerini istirham eylerim efendim. 



— 3 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 51 
Esas No. 3/340 

17 - III -1934 

Yüksek Reisliğe 

1452 numaral kanunun 8 inci maddesine gö
re teselsül zaruretile iki veya üç derece üstteki 
memuriyetlere vukubulan terfilerde eski dere
cede bir terfi müddetini doldurmak icap edip 
etmeyeceğinin tefsiren tayini hakkında Ma
liye vekâletinden yazılan tezkerenin gönderil
diğine dair Başvekâletin 23 eylül 1934 tarih ve 
6/2674 numaralı tezkeresi encümenimize hava
le buyurulmuş olmakla Maliye vekili Fuat Bey 
hazır olduğu halde müzakere ve tetkik edildi. 

Devlet memurları maaşatmın tevhit ve te
adülüne dair olan mezkûr kanunun (8) inci 
maddesinde (Mafevk dereceye terfi için en az 
üç sene bir derecede bulunmuş olmak şarttır. 
Yüksek bir mektepten mezun olanlar için bu 
müddet İM senedir. Müddetlerini ikmal etme
den inhilâl vukuu dolayısile mafevk derecede 
bir memuriyete terfian tayini icap edenler 
müddetleri hitamına kadar eski derece maaş
larım alırlar. Teselsülü derece sırası takip et
meyen memuriyetlerde her daire teşkilât ve 
memurin kanunu ahkâmına göre bir memurun 
azamî üç derece mafevk memuriyete tayini ca
izdir. Ancak teselsül zaruretile üç derece ma

fevk bir memuriyete tayin olunanlara ikinci 
ve bir terfi müddetini doldurduktan sonra da 
üçüncü derece mafevk maaşı verilebilir ) de
nilmesine göre teselsülü derece sırasını ta
kip eden terfilerde bir derece mafevk maaşın 
verilebilmesi için iki veya üç seneyi doldurmak 
şart kılındığı gibi teselsülü derece sırasını ta
kip etmeyen memuriyetlerde üç derece mafevk 
bir memuriyete tayin olunanlar için bulundu
ğu derecede kezalik iki veya üç seneyi dol
durduktan sonra iki derece mafevk maaşının 
ve tekrar İM veya üç seneyi doldurduktan son
ra da üç derece mafevk maaşının verilebilece
ği sarihan anlaşılmakta olduğundan tefsire 
muhtaç bir cihet görülememiştir. Umumî he
yetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Re
isliğe takdim olunur. 

Reis Beis V. M. M. Kâ. 
Burdur İsparta Bayazıt Tokat 

M. Şeref Mükerrem İhsan 
Bursa Giresun Kayseri Kırklareli 

Dr. Galip Kâzım A. Hilmi Şevket 
Sivas Elâziz İstanbul 
Rasim H. Taksin Sadettin 





Sıra No 88 
Izmirin Kadriye mahallesinden Ibrahimoğlu Hüseyinin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/409 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 18-11-1934 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı 6/568 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Melek Hanımı öldürmek maddesinden suçlu 320 doğumlu İbrahimoğlu Hüseyinin idamı 
hakkında İzmir ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik 
edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ik
mal edilmek üzere Adliye vekâletinin 15-11-1934 tarihli ve 55/35 numaralı tezkeresile tevdi 
olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffn takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. : , ';":•• 
Adliye encümeni 18 - III -1934 
Karar No. 18 ' :' 

Esas No. 3/409 • ; ~ , 
Yüksek Reisliğe 

Izmirin Kadriye mahallesinden Bayram karı
sı Melek Hanımın üzerinde para taşıdığını öğre
nerek buna tamaan karısının |hasta olduğunu ba
hane ile evine çağırıp iple boğarak kadmın üzerin
de çıkan dokuz lirayı aldıktan sonra cesedini bah
çesinde kazdığı çukura gömen ve Salihliye evi
nin eşyalarını alarak giden Izmirin ayni mahal
lesinde oturan Kulalı Kasap Alioğullarmdan 320 
doğumlu Hüseyin hakkında izmir ağır ceza mah
kemesinden hükmedilen ölüm cezasının tasdikı-
na ve müteakip kanunî muamelenin B. M. Mec
lisince yapılmasına dair Temyiz mahkemesi bi
rinci ceza dairesinden sadır olan 11 - II -1934 ta
rih ve 322 sayılı ilâm Başvekâletin 18 - II -1934 
tarih ve 6/568 sayılı tezkeresile Adliye encüme
nine tevdi olunmakla mezkûr ilâm ve bu bapta
ki dosya muhteviyatı okunarak icabı görüşüldü. 

Hüseyin hakkında hükmedilmiş olan ölüm ce
zasının hafifleştirilmesi veya değiştirilmesini mu
cip bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı esasi
ye kanununun 26 ncı maddesine tevfikan mez
kûr cezanın infazına karar verilmesi hususunun 
Umumî Heyete arzına ittifakla karar verilmiş
tir. Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâ. Aza 

Corum Kocaeli Trabzon Antalya 
Münir Salâhattin Haif Haydar 

Aza Aza Aza 
Edirne Erzincan 

Hasayı Hayrı Ş. Sırrı Abdülhak 
Aza Aza 

Antalya Manisa 
Numan Refik Şevket 

...>.. >9< -«•••• 





Sıra No 90 
Mersinin Rozön köyünden Delihaliloğlu Mustafanın ölüm 

cezasına çarpılması hakkında 3411 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 6/3864 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu deli Haliloğlu 311 doğumlu Mustafanın idamı hakkında 
Mersin ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve 
teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altınci maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek 
üzere Adliye vekâletinin 30-XII-933 tarihli ve 430/316 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm 
ile buna müteferri evrak leaffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 1$ - III -1934 
Karar No. 17 
Esas No. 3/411 

Yüksek Reisliğe 

Mersinin Bözün köyünden Telli Memedi 
taammüden öldüren mezkûr köyden 311 do
ğumlu Deli Haliloğlu Mustafanın Mersin Ağır 
ceza mahkemesince ölüm cezasına mahkûmiye
tine dair verilen hükmün tasdikim ve mütea
kip kanunî muamelenin Meclisi Âlice yapılma
sını mutazammm Temyiz mahkemesi Ceza he
yeti umumiyesinden sadır olan 12 - XII -1933 
tarih ve 77 sayılı ilâm Başvekâletten gönderi
len tezkere ile Adliye encümenine havale olun
makla mezkûr ilâm ile dosyada mevcut evrak 
okunarak icabı düşünüldü: 

Mahkûm Mustafa hakkında hükmedilmiş 
olan ölüm cezasının hafiflendirilmesini ve de
ğiştirilmesini mucip bir sebep görülemediğin

den teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi 
mucibince {mezkûr cezanın infazına karar veril
mesi hususunun Heyeti umumiyeye arzına itti-

Ad. En. Rs. 
Çorum 
Münir 
Aza 

Antalya 
Haydar 

Aza 
Konya 

S. Sim 

M. M. 
Kocaeli 

Salâhattin 
Aza 

Edirne 
Hasan Mayri 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Kâ. 
Trabzon 

Raif 
Aza 

Antalya 
Numan 

Aza 
Manisa 

Refik Şevket 





Sıra No 89 
Yozgadın köseoğlu mahallesinden Çuhadaroğullarından Ah
met Bekiroğlu Ali Hüseyinin ölüm cezasına çarpılması hak

kında 3412 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 6/3862 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Çuhadaroğullarından Ahmet Bekir oğlu namı diğeri 
Hüseyinin idamı hakkında Yozgat ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza 
dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi 
kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 30-XII-i933 tarihli ve 432/315 numaralı 
tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 

2*. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. 16 
Esas No. 3/412 

18 - III -1934 

Yüksek Reisliğe 

Sorgun kazasının Sarıköy köyünden ve ça
dırda oturan takımdan Hasan kızı Döndüyü 
üzerindeki ziynet altınlarına tama ederek öldü
ren tspirli kazasında oturduğunu söylediği hal
de kaydi bulunmadığından mektum nüfustan 
sayılarak Yozgadm Köseoğlu mahallesine kayit 
ve tescil olunan Çuhadaroğullarından Ahmet Be
kiroğlu 1311 doğumlu Ali Hüseyinin ölüm ceza
sına mahkûmiyetine dair Yozgat Ağır ceza mah
kemesinden verilen kararın tasdikini ve mütea
kip kanunî muamelenin Büyük Millet Meclisin
ce yapılmasını mutazammın Temyiz mahkemesi 
dördüncü ceza dairesinden sadır olan 13-XII-1933 
tarih ve 36 sayılı ilâm Başvekâletten gönderilen 
tezkere ile Adliye encümenine havale olunmakla 
mezkûr ilâm ve dosyasında mevcut evrak oku
narak icabı görüşüldü. 

Mahkûm Ali Hüseyin hakkında hükmedilmiş 
olan ölüm cezasının hafiflendirilmesini ve değiş
tirilmesini müstelzim bir sebep görülemediğin
den Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi 
mucibince mezkûr cezanın infazına karar ve
rilmesi hususunun Umumî heyete arzına encü-
menimizce ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ad. Eti. Rs. 

Goruım 
Münir 
Aza 

Antalya 
Haydar 

Aza 
Konya 

S. Sırrı . 

M. M. 
Kocaeli 

Salâha! tin 
Aza 

Edirne 
Hasan Mayri 

Aza • 
Erziıu-aıı 
Abdülhah 

KA. 
Trabzon 

h'aif 
Aza 

Antalya 
N-umaıı 

A za 
Manisa 

11c [İh Şevk 11 





Sıra No 92 
Hariciye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 50 956 liralık münakale yapılması hakkmda 1/894, 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1933 senesi bütçesinde 9 500 liralık münakale yapılması 
hakkm&a 1/897, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 13 500 liralık münakale 
yapılması hakkmda 1/899 ve Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 75 759 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/900 numaralı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, Divanı mu
hasebat 1933 senesi bütçesinde 3 465 liralık münakale yapılması hakkında 2/98 ve Büyük Mil
let Meclisi 1933 senesi bütçesine 17 440 liralık tahsisat konulmasına dair 2/99 numaralı kanun 

teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası 

Hariciye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 50 956 liralık münakale yapılması hakkmda 1/894 nu
maralı kanun layihası . 

T. C. 
Başvekâlet 11-III-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/575 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Hariciye vekâleti bütçesinin muhtelif fasılları arasında yapılacak 50 956 liralık mü
nakale hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 - III -1934 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Tekaütlüğünü talep eden birinci dereceden bir ve yedinci dereceden iki ve 9 uncu dereceden 
bir ki ceman dört memura verilecek tekaüt ikramiyesinin tediye olunabilmesi için 402 nci 
fasla 10 956 ve Balkan misakının müzakere ve imzası münasebetile Balkan Hükümetleri mer-
kezlerile Cumhuriyetimizin 10 uncu yıl dönümünün tesidi ve sair esbabı siyasiye dolayısile 
memleketimizi ziyaret eyleyen dost devletler ricalinin memleketlerine vukubulan telefon mükâ-
lemelerinden dolayı Otomatik telefon idaresine borçlandığımız mebaliğin tesviyesini teminen 
415 inci faslın 2 nci nıükâleme bedeli maddesine 5 000 ve Londra konferansına iştirak eyleyen 
Heyeti murahhasamızın tediye edilmeyen alacakları ile yine Balkan misakının ihzar ve imzasına 
memur Heyeti murahhasamızca ihtiyar olunan masarifin ödenmesi maksadile 421 inci faslın 
1 inci kongre ve konferanslar masarifi maddesine 30 000 ve 414 üncü fasla 5 000 liranın 
zammı icap eylemekte olduğundan merbut münakale cetveli mucibince 411 inci faslın i inci 
bedeli icar maddesinden 38 956 ve bu faslın 4 üncü iane ve iade maddesinden 8 000 ve 422 
nci hakem mahkeme ve heyetleri ile uzlaşma komisyonları faslandan 4 000 ki ceman 50 956 
liranın tenzili ve münakalesinin icrası lâzımgelmektedir. 
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Kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Hariciye vekâleti bütçesinin muhtelif fasılları arasında ilişik cetvel
de gösterildiği veçhile 50 956 liranın (münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

6 - III -1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 
Mî. V. ' Na. V. Ik. V. S. î. M. V. 

Hikmet Ali M. Celâl Dr. Refik 

Ha. V. 
Dr. T. Büstü 

G. t V. 
Ali Rana 

Mal. V. 
Fuat 
Zr. V. 
Muhlis 

F. 

414 

M. 

411 
411 
422 
402 

415 
421 

1 
4 

2 
1 

Münakale cetveli 

Muhassasatın nevi 

Bedeli icar 
İane ve iade 
Hakem mahkeme ve heyetlerile uzlaşma komisyonları 
1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 
Mükâleme bedeli 
Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine memur 
edileceklerle müstahdemine verilecek ücret, hakkı hu
zur ve harcırah ve kongrenin sair masarifi 
Harcırah ve kurye masrafı 

Yekûn 

Zam 
Lira 

10 956 
5 000 

30 000 
5 000 

Tenzil 
Lira 

38 956 
8 000 ı 
4 000 

50 956 50 956 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1933 senesi bütçesinde 9 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/897 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/569 

11 - III -1934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı bütçesinin muhtelif fasılları arasında (9 500) liralık münakale yapılması için Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 7 - I I I -1934 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuş
tur efendim. 

Başvekil 
İsmet 
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Esbabı mucibe 

1 — Tekaüt ikramiyesi karşılığı olarak bütçeye konulan tahsisat tamamen sarfedildiği halde 
otuz seneyi ikmal etmeleri hasebile tekaütlüklerinin icrası için müracaat eden memurin ikramiyesi ol
mak üzere daha 1 108 lira tahakkuk etmflştir 

2 — Esasen bütçeye çok az olarak konulan mamurlar harcırahı tahsisatı bütün tasarruflara rağ
men malî senenin hitamına üç ay kaldığı halde tamamen sarf edilmiş ve ihtiyacın daha ziyade olacağı 
muhakkak iken bu tertibe ancak 2 652 liranın münakalesi teklif edilmiştir. 

3 — Ecnebi memleketlere memuren gönderilenlerin tahakkuk ettirilen istihkaklarına nazaran tah
sisatın 150 lira noksan olduğu görülmüş ve bu paranın müteakip senelere tahsisatsız borç halinde 
devredilmemesi için bu tertibe de 150 liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 

4 — Mücadele teşkilâtı tevsi edilen trahom işleri de bu tevessü nisbetinde genişlemiş ve konulan 
tahsisatın kâfi gelmeyeceği tebeyyün eylemiş olduğundan bu tertibe 2 000 liranın münakalesi icap 
etmiştir. 

5 — Sıvastan Çoruma nakledilen Küçük sıhhat memurları mektebi için Çorumda mektep olarak 
kullanılmağa muvafık bina bulunamamış ve bulunan binanın tadili zarurî bulunmuş olduğundan bu
nun temini ve muhtelif müessesatı sıhhiyenin elzem bazı tamiratının icrası için inşaat tahsisatına da 
2 000 liranın ilâvesi lâzumgelımiştir. 

6 — Açık maaşı tertibine konulan tahsisat tabiî vaziyet nazarı dikkate alınmak suretile teklif 
edilmiş olduğu halde 2197 numaralı kanunla altı vilâyet lâğvedilmiş ve bu vilâyetlerin memurini 
sıhhiyesinin açıkta kalmış olmaları yüzünden ,tabiatile mevcut tahsisat kâfi gelmeyerek halen 1 590 li
ra borç tahakkuk etmiştir. Bunun temini tesviyesi için de bu tertibe ayni miktar tahsisatın nakli icap 
etmiştir. 

Zammı teklif edilen tertiplere mukabil muvakkat tazmina^ verem mücadelesi, yem bedeli, Küçük 
sıhhat memurları mektebi, çocuk hastanesi ve sıtma mücadelesi tahsisatından tasarruf edileceği anla
şılan ceman 12 348 liranın teneili icap etmekle işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği 1933 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 1933 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde 
yazdı fasıl ve maddeleri arasında (9 500) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

7 - I I I -1934 
Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. Rüştü Fuat 
G. î. V. Zr. V. 

Ali Rana Muhlis 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Mf. V. Na. V. Ik. V. S. î. M. V. 
Hikmet Ali M. Celâl Dr. Refik 
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Münakale cetveli 
F. M. Muhassasatın nevi 

436 Muvakkat tazminat 
454 Verem mücadele masrafı 
455 Sıtma » » 
457 Seyyar küçük sıhhat memurlarına 1754 

kanun mucibince verilecek yem bedeli 
462 4 Küçük sıhhat memurları mektepleri 
433 1683 numaralı kanunun 58inci maddesi 

verilecek tekaüt ikramiyesi 
445 ı Memurlar harcırahı 
446 Ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahı 
451 Trahom mücadele masrafı 
459 İnşaat, tesisat , tamirat, istimlâk 
465 2 Açık maaşı 

Yekûn 

Tenzil Zam 

numaralı 

mucibince 

:ırahı 

1 
2 
3 

2 

100 
000 
500 

900 
000 

1 108 
2 652 

150 
2 000 
2 000 
1 590 

9 500 9 500 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 13 500 liralık münakale yapılması hakkında 
1/899 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/581 

14 - III -1934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 senesi Millî Müdafaa kara bütçesinin bazı fasılları arasında 13 500 lirabk münakale 
yapılması hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12 - III - 1934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

933 bütçesinin 713 üncü Avrupa fabrikalarına gidecek heyetin harcırahı faslına ve 706 
ncı ücretli muhbere ve mükâleme masarifi faslına ve 722 nci askerî mektepler masrafı faslına 
verilen tahsisat işbu fasıllara kifayet etmediğinden tasarruf edileceği anlaşılan 710 cu faslın 
1. Demirbaş talim ve terbiye malzeme masrafı maddesinden 2 500 üra ve aynı faslın 3 üncü 
askerî fabrikalara verilecek sipariş maddesinden 11 000 lira ki ceman 13 500 liranın tenzili 
ile bundan 5 000 liranın 706 nci ücretli muhabere ve mükâleme masrafı faslına ve 6 000 
liranın 713 üncü Avrupa fabrikalarına gidecek heyetin harcırahı faslına ve 2 500 liranın da 
722 nci askerî mektepler masrafı faslına nakline zaruret hâsıl olmuştur. Bu maksatla kaleme 
alınan kanun lâyihası leffen takdim kılınmıştır. 



Millî Müdafaa vekâleti 1933 malî senesi kara büçesinin 706, 710/1, 710/3, 713, 722 nci fasılları 
arasında münakale icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâletinin 1933 senesi kara Ibütçesinin 710 uncu faslın ıbirinci 
demirbaş, talim ve terbiye malzemesi masarifi maddesinden 2 500 lira ve ayni faslın üçüncü as
kerî fabrikalara verilecek sipariş maddesinden 11 000 liranın tenzili ile Ibundan 5 000 lirası
nın 706 nci ücretli muhabere ve mükâleme masrafı faslına ve 6 000 liranın 713 üncü Avrupa fab
rikalarına ıgidecek heyetin »harcırahı faslına ve 2 500 liranın da 722 nci askerî mektepler ma
sarifi faslına nakline mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun (hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

12 - III -1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. . Da. V. Ha. V. Mal. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. î. M. V. G. I V. Zr. V. 
Hikmet AU M. Celâl Ali Rana Muhlis 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 75 759 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/900 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 15 - III -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/585 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 malî yılı kara bütçesinin bazı fasdları arasında 75 759 liralık mü
nakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 14-111-1934 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim 
olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 — Bu sene ilk baharda celbedilecek efrat ile buna müteallik hizmetlere vukubulacak sar
fiyat için mevcut nakliyat tahsisatı bakiyesi kifayet etmeyeceğinden; 

2 — Muvakkat tazminat faslına mevzu tahsisatın sene nihayetine kadar kâfi gelmeyeceği 
anlaşıldığından, 

3 — Ordu ikramiyesine konulmuş olan tahsisatın tamamen sarfedilmiş olmasından, 
4 — 931 senesinden tahakkuk edip tesviye olunamayan borca sarfedilmek üzere senei ha-

liye bütçesinin 708 inci faslının birinci tayinat maddesinden 25 759 lira ve ayni faslın ikinci 
hayvan yem maddesinden 50 000 lira ki ceman 75 759 liranın tenzili ile bundan 50 000 
lirasının 712 nci nakliyat faslına ve 23 000 liranın 969 uncu muvakkat tazminat faslına ve 
2 000 lirasınm 724 üncü 1493 numaralı kanun mucibince verilecek ordu ikramiyesi faslına 
ve 759 lirasının da 726 inci faslın birinci 931 senesi düyunu maddesine münakalesine zaru
ret hasıl olmuştur. Bu maksatla kaleme alınan kanun lâyihası müsveddesi rapten takdim kılın
mıştır. 
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Millî Müdafaa vekâleti kara hütçesinde 75 759 liralık münakale yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti kara (bütçesinin muhtelif fasılları arasın
da ilişik 'cetvelde gösterildiği veçhile 75 759 liranın münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mutöberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun 'hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
îsmet 

Mf. V. 
Hikmet 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
Ali 

M. M. V. 
Zekâi 

îk. V. 
M. Celâl ' 

Da. V. 
Ş. Kaya 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

0, î. V. 
Ali Rana 

14 -TU-1934 
Mal. V. 
Fuat 
Zr. V. 
Muhlis 

F. 
708 
708 
696 
712 
724 
726 

M. 

1 
2 

Münakale cetveli 

Muhassasatın nevi 

Tayinat 
Hayvan yem bedeli 
Muvakkat tazminat 
Nakliyat 
1493 numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye 
1931 senesi düyunu karşılığı 

Yekûn 

Tenzil 
Lira 

25 759 
50 000 

Zam 
Lira 

23 000 
50 000 

2 000 
759 

75 759 75 759 

İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1333 senesi bütçesinde 3 465 liralık münakale yapıl
ması hakkmda 2/98 numaralı kanun teklifi 

T. B. M. 31. 
İdare amirliği 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 1181/5594 

7-III- 1934 

Yüksek Reisliğe 

1933 senei maliyesi Divanı muhasebat bütçe
sinin 32 nci tekaüt ikramiyesi faslından (3 465) 
lira tenzil ile (2 359) liranın ayni sene bütçe
sinin 43 üncü Avrupaya staj için gönderilen mu-
rakıpler masrafı faslına (750) liranın 44 üncü 
meremet faslına (356) liranın 45 inci faslın bi

rinci tedavi masrafı maddesine zam ve ilâvesi 
için âtideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz 
ve teklif eyleriz efendim. 

İdare âmiri 
M. Ali 

İdare âmiri 
/ . Ferit 

idare âmiri 
Bayraktaroğlu Halit 

MADDE 1 — 1933 senei maliyesi Divanı mu
hasebat bütçesinin 32 nci faslından (3465) lira 
tenzil edilerek (2 359) liranın 43 üncü ve (750) 
liranın 44 üncü faslına ve (356) liranın da 45 
inci faslın 1 inci maddesine zam ve ilâve edilmiş-

Kanun teklifi 

tir. 
MADDE 2 —• şbu kanun tarihi neşrinden mu

töberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanun Büyük Millet Mec

lisi tarafından icra olunur. 
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tdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 senesi bütçesine 17 440 liralık tahsisat konulma

sına dair 2/99 numaralı kanun teklifi 

14 - III - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden intihap edilen azayi kiramın tahsi
sat ve muvakkat tazminatlarına sarfedilmek 
Üzere 1933 senei maliyesi Meclis bütçesinin 1 in
ci f asi mm 2 inci aza tahsisatı maddesine (1 800) 
lira ve ayni faslın 4 üncü muvakkat tazminat 
maddesine (1 500) ve 2 inci faslın 2 inci bey
nelmilel parlâmentolar ittihadı ve ticaret kon
gresine iştirak edecek murahhaslar harcırahı 

MADDE 1 — 1933 senei maliyesi Büyük Mil
let Meclisi bütçesinin 1 inci faslının 2 inci aza 
tahsisatı maddesine (1 800) ve ayni faslın 4 
üncü muvakkat tazminat maddesine (1 500) ve 
2 inci faslın 2 inci Beynelmilel parlâmentolar 
ittihadı ve Ticaret ıkongresine iştirak edecek 
murahhaslar harcırahı maddesine (6 000) 8 inci 
faslın 1 inci müteferrika ve masarifi gayrimel-

Umumî muvazeneye dahil bazı daire bütçe
lerinin fasılları arasında münakale yapılması
na ve Büyük Millet Meclisi bütçesine 17 440 li
ralık munzam tahsisat verilmesine dair olup 
muhtelif tarihlerde encümenimize havale huyu
ndan altı adet kanun lâyihası Maliye müste
şarı Faik Bey ve Millî Müdafaa vekâleti levazım 
reisi Refet Paşa hazır oldukları halde ayrı ayrı 
tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif olunan lâyihalar esbabı mucibelerine 
binaen kabul edilmiş ancak Meclis bütçesi için 
istenilen munzam tahsisattan Maliyece münaka-

nıaddesine (6 000) lira 8 inci faslın 1 inci mü-
t teferrika ve masarifi gayrimelhuza maddesine 

(4 000) ve 12 nci memurlar harcırahı faslına 
) (500) ve 9 uncu faslın 1 inci maddesine (3 640) 
t lira zam ve ilâvesi için âtideki mevaddı kanu-

niyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 
- tdare âmiri îdare âmiri İdare âmiri 
i M. Ali î. Ferit Bayraktaroğlu Halit 

huza maddesine (4 000), 9 uncu faslın 1 inci 
ı Millî saraylar masarifatı umumiyesi maddesine 
[ (3 640) ve 12 inci memurlar harcırahı faslına 
i (500) lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

i MADDE 3 — İşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

le suretile temin edilebilen 11 440 liradan müte
baki kısmının şimdilik tehiri kararlaştırılmış
tır. Yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Re
isliğe takdim olunur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt Bursa 
M. Şeref Mükerrcm İhsan Dr. Galip 

İzmir İstanbul Elâziz Kayseri 
Kâzım Sadettin Tahsin A. Hilmi 
Kırklareli Sivas 

Şevket M. Remzi 

Kanun teklifi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 17 - III -1934 

M. No. 54 
Esas No. 1/894,897,899,900 

2/98,99 

Yüksek Reisliğe 
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BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN TEKLÎFÎ 

1933 malî senesi muvazeneı umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
uımumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut teberdir. 
cetvelde yazılı fasılları arasında 164 620 liralık MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra-
münakale yapılmıştır. ya Maliye vekili memurdur. 
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CETVEL 

F. M. Muhassasatın nevi Tenzil Zant 

DİVANI MUHASEBAT 

32 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 3 465 

DÜYUNU UMUMİYE 

198 1722 numaralı kanun mucibince kibrit istikrazı faiz ve itfa mü
rettebatı * 11 440 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

411 1 Bedeli iear 38 956 
4 tane ve iade 8 000 

Fasıl yekûnu 46 956 

422 Hakem, mahkeme ve heyetlerile uzlaşma komisyonları 4 000 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

436 Muvakkat tazminat 1 100 

454 Verem mücadele masrafı 2 000 

455 Sıtma mücadele masrafı 3 500 

457 Seyyar küçük sıhhat memurlarına 1754 numaralı kanun muci
bince verilecek yem bedeli 

462 4 Küçük sıhhat »memurları mektepleri 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KARA KISMI ) 

708 1 Tayinat 
2 Hayvan yem bedeli . 

Fasıl yekûnu 

710 1 Demirbaş talim ve terbiye malzemesi masrafı 
3 Askerî fabrikalara verilecek sipariş , 

^ , T Fasıl yekûnu 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

2 Aza tahsisatı 
4 Muvakkat tazminat 

Fasıl yekûnu 

r / ; 

2 000 

25 759 
50 000 
75 759 
2 500 
11 000 
13 500 

1 800 
1 500 
3 300 
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F. M. Muhassa&âtifl. nevi Tenzil Zam 

8 1 Müteferrika ve riyasetin tensibâııe göre sapfedileeek gayrimel-
huza 

9 1 Masarifi umumiye 

12 Memurlar harcırahı 

DİVANÎ MUHASEBAT 

43 Staj iyin Avrupaya gönderilecek murakiplerin tahsisatlarile a-
zimet ve avdet harcırahları «•. 2 359 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

433 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

445 1 Memurlar harcırahı ~ 

446 Ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahı 

451 Trahom mücadele masrafı 

459 İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 

465 2 Açık maaşı "" f 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

696 Muvakkat tazminat 

706 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

712 Nakliyat 

713 Avrupa fabrikalarına gidecek heyetin harcırah masrafları 

4 000 
3 640 
500 

44 Meremet 750 

45 1 Tedavi ve yol masraüle Devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat 
edenlerin cenaze masrafı 356 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

402 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 10 956 

414 Harcırah ve kurye masrafı 5 000 

415 2 Mükâleme bedeli , ' "'. ' 5000 

421 1 Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine memur edilecekler-. 
le müstahdemine verilecek ücret, hakkı huzurlar ve harcırah 
ve kongrenin sair masarif i , , 30 000 

1 108 
2 652 
Î50 

2 000 
2 000 
1 590 

23 000 
5 000 
50 000 
6 000 
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722 Askerî mektepler masarifi 

724 1493 numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye 

726 1 1931 senesi düyunu karşılığı 

Yekûn 164 620 164 620 

2 500 

2 000 

759 

İP « • » i l 





Sıra No 94 
Büyük Millet Meclisi 1933 senesi birinci ve ikinci teşrin 

ayları hesabı hakkında 5/56 numaralı Meclis 
Hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 

T. B 
Af. ti. 

. M. M. 
T. encümeni 

Karar No. 

Lira 

1 
1 082 
1 084 

833 
250 

183 
906 
089 
431 
658 

3 

K. 
9 

55 
64 
11 
51 

19 III-1934 

Yüksek Reisliğe 

1933 senesi birinci teşrin iptidasına geçen para 
» y> birinci ve ikinci teşrin ayları içinde alınan para 

Yekûn 
1933 senesi birinci ve ikinci teşrin ayları içinde verilen 

» 3> birinci kânun ayına geçen para 
Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1933 senesi birinci ve İkinci teşrin aylarında alıp 

verdiği paraların kâğıtları görülüp defterlerle karşılaştırıldıkta birbirine uygun görülmüş 
ve alınıp verilen ve Ziraat bankasında kalarak birinci kânun ayı iptidasına geçirilen paralar 
yukarıda yazılmıştır. 

Heyeti Umumiyeye arzolunur. 
M. H. T. E. Rs. 

Van 
Hakkı 

M. M. 
Ankara 
Rifat 

Murakıp 
Denizli 

M. Müfit 

Aza 
Çankırı 
Ziya 

Aza 
Zonguldak 

Esat 





Sı a Nj 79 
Din ve millet bayramları ile bunlara tekaddüm eden arife 
günlerinde gönderilen ve matbu evrak sayılan kartvizit
lere Hilâliahmer pulu yapıştırılması icap edip etmiyece-
ğinin tayini hakkında 3/415 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Nafıa encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 19 -II- ıy34 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/538 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

938 sayılı kanuna göre din ve millet bayramları ile bunlara tekaddüm eden arife günle
rinde gönderilen ve matbu evrak sayılan kartvizitlere Hilâliahmer pulu yapıştırılması icap 
edip etmiyeceğinin tayini hakkında Nafıa vekilliğinden yazılan 12-11-934 tarih ve 644-4418 
sayılı tezkere sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine Vüksek müsaadelerini dilerim efedim. 
Başvekil 

İsmet 

Nafıa vekâleti Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 644/4418 sayılı ve 12- II-1934 
tarihli tezkeresi suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

1 — Posta cmüraselâtı ve telgrafnanıeler 
üzerine Hilâliahmer şefkat ve hatıra pullarımn 
ilsakı ıhakkındaki 919 numaralı 8 haziran 
1926 tarihli ikanunu tadil eden 938 numaralı 
kanunun ıbirinci maddesinde ( Din ve millet 
bayramları ile Ibunlara tekaddüm eden arife 
günlerinde posta ve telgraf ücretlerinden ayrı 
olarak posta ve telgraf idarelerince kartpostal
lara yirani paralık, adi mektuplara bir, taah
hütlü ve kıymetli mektuplara iki buçuk ve tel-
grafna/melere beş kuruşluk Hilâliahmer şefkat 
ve hatıra pulu ilsak olunur ) diye yazılmak
ta ve matbualardan ıbahsolunmaımaktadır. 

2 — Malûmu samileri buyurulduğu üzere 
bayram günlerile arifelerinde tebrik vesilesile 
postalarla bir çok kartvizit teati edilmektedir. 

3 — Posta mevzuatında bu kartvizitler 

basılmış kâğıtlardan sayılarak ibir kuruş pos 
ta ücretine tâbi tutulmakta ve ayni zamanda 
\bu kartvizitlerin üzerine gönderenin isim ve 
adresile temenniyat, tebrikât, teşekkürat ve 
tazimatı ve sair hulûs âaniz işaratı mübeyyin 
nihayet beş kelime veyahut bunlara ait rumu-
zatı thurufiye yazılmasına da ımüsaade olun
maktadır. 

4 — Evrakı matlbuadan saydan kartvi
zitlere salifülânz kanun ahkâmına tevfikan bay
ramlarla arifelerinde Hilâliahmer pulu yapıştı
rılıp yapıştırılmayacağı bazı yerlerden sorul
muştur. 

5 — Tebrik kartlarının mahiyeten postaya 
verilen diğer mektup ve »kartlardan farklı ol
madıklarına ve salifülârz kanunda bunların ay
rıca zikredilmemiş bulunmasına nazaran kapalı 



— 2 — 
olurlarsa mektup ve açık olurlarsa kartpostal te
lâkki edilerek şefkat pulu ilsakı lâzıımigelece-
ği ımıütalea edilmiş ise de kanunda sarahat ol
madığından vaki tereddüdün kalesi için key-

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 

Karar No. d 
Esas No. 3/415 

Matbu evraktan sayılan kartvizitlerin Hilâ-
liahmer pulu yapıştırılması ieap edip etmeye
ceğinin tayini hakkında Başvekâleti Celilenin 
19 - II -1934 tarih ve 6/538 nunıarasile Yüksek 
Reisliğe gönderilip encümenimize havale Duyu
rulmuş olan tezkere ve Telgraf umum müdür
lüğünün merbut tezkeresi Nafıa vekili Ali Be
yefendinin huzurile okunup görüşüldü. 

Son seneler içinde dinî ve millî bayramlarda 
akraba ve dostlar arasında kartvizit teatisi ço

ğalmış ve bunlara da Hilâliahmer menfaatine 
şefkat ve hatıra pulu yapıştırılması 1938 numa
ralı kanunun hedefine ve ruhuna muvafık gö
rülmüştür. 

Ancak mezkûr kanunun birinci maddesinde 
pul yapıştırılacak evrak (kart postal, adi mek
tup ve taahhütlü ve kıymetli mektuplar ve tel-
grafnameler) olarak tasrih ve tadat edilmiştir. 

BİRÎNCÎ MADDE — 16 kânunuevvel 1926 
tarih ve 938 numaralı kanunun birinci maddesi 
aşağıdaki gibi tadil olunmuştur: 

Din ve millet bayramlarile bunlara tekad-
düm eden arife günlerinde posta ve telgraf 
ücretlerinden ayrı olarak Posta ve telgraf ida
relerince kartvizitlere ve kartpostallara yirmi 
paralık, adi mektuplara bir, taahhütlü ve 
kıymetli mektuplara iki buçuk ve telgrafna-
melere be şkuruşluk Hilâliahmer şefkat ve ha
tıra pulu yapıştırılır. 

fiyetin Iberayi tefsir Büyüık Millet Meclisine 
arzına om ir ve müsaadei fahimanel erini istir
hamı eylerim efendim. 

Posta ve telgraf müdüriyeti umıımiyesinin tez
keresinde de yazıldığı veçhile tebrik için gönde
rilen kartvizitlerin mahiyeten kartpostal ve 
mektuplardan farkı olmadığrndan bunlara da 
kartpostallarda olduğu gibi yirmişer paralık 
pul yapıştırılması lâzımgelmekte ise de yukarıda 
yazılan maddenin sarahatine karşı tefsir sureti-
le tayini meseleye imkân (görülmediğinden ati
deki kanun lâyihası tanzim ve Heyeti Umumi-
yenin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisli-

, ğe takdimine karar verilmiştir. 

Nafıa En. Reisi M. M. Kâtip 
Samsun Erzincan Manisa 
Etem A. Samih Osman 

Aza, Aza Aza Aza 
Niğde Tekirdağ Eskişehir İsparta 
Holü M. Rasim Ahmet H. Hüsnü 

tşbu pullar Hilâliahmer cemiyetince hazır
lanır. Posta ve telgraf idarelerince sarfedilen 
bu pulların bedeli bir a yzarfında mezkûr ida
relerce Hilâliahmer merkezi umumisi veznesine 
teslim olunur. 

tKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

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

Nafıa encümeni mazbatası 

15 - III -1931 

Yüksek Reisliğe 

NAFIA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Hilâliahmer şefkat ve hatıra pullarının ilsakına 
dair 16 kânunuevvel 1926 tarih ve 938 nu
maralı kanunun tadiline dair kanun lâyihası 


