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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Azayi kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri kabul 

edildikten sonra, 
Kazanç vergisi kanunu lâyihasının encümenden 

gelen maddeleri kabul ve teneffüs için celse tatil 
olundu. 

İkinci celse 
Kazanç vergisi kanunu lâyihasının heyeti umumi-

yesine, 
Muhacir ve mültecilerin gümrük muafiyetine, 
Trakya umumî müfettişlik teşkilâtı maaş, ücret 

ve masraflarına , 
Satılan mektep kitapları bedellerine mütedair ka

nun lâyihalarile Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki kanunun 8 inci maddesinin 

Lâyihalar 
1 — Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 15 000 

Jirahk münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

2 — Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde H4 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

3 — Pasaport kanununun 16 ncı maddesile şehben
derlik rüsumu kanununa bağlı tarifenin 1, 2 ve 3 ün
cü maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası (Hariciye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan Kıral- j 

1 —• Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 30 
•uncu maddesinin tefsiri hakkında 3/182 numa
ralı Divam muhasebat rhjaseti tezkeresi ve Mil
lî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları [1] 

Tefsir fıkrası 
1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu-

[1] 96 numaralı matbua zaptın sonuna bağlıdır. 

tefsirine, 
Üç şahsın Ölüm cezasına çarptırılmasına ve 
Büyük Millet Meclisi 1932 senesi birinci ve ikinci 

teşrin ayları hesaplarına dair mazbatalar ve 1933 ma
lî senesi ıtiuvazenei umumiye kanununa merbut bütçe
lerde bazı tashihat yapılmasına, 

Dahiliye memurları kanununun üçüncü maddesinin 
değiştirilmesine, 

Hilâliahmer şefkat ve hâtıra pullarına mütedair 
kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildikten sonra 
martın 31 inci cumartesi günü toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
A. Kâzım Mersin Yozgat 

Hamdi Avni Doğan 

lığı arasında aktedilen baytarî mukavelenamenin tas
diki hakkında kanun lâyihası (Hariciye ve Ziraat en
cümenlerine) 

Muhtelif evrak 
5 — Çatalca mevkii müstahkem kumandanı Fuat 

Beyin, bayram münasebetile tebrik telgrafı 
6 — Erzurum Valisi Necati Beyin, bayram müna

sebetile tebrik telgrafı 
7 — Sivrihisar avcılar kulübünün Meclisi Aliye ta

zimatlarının arzına dair kulüp riyasetinden gelen tel-
| graf. 

nunun 28 ve 30 uncu maddelerindeki maluliyet
ten maksut, zabitler ile askerî ve mülkî memur
ların kendi sunu taksirleri olmaksızın hini teka
ütlerinde mevcut olup vazife esnasında hadis ve 
vazifeden münbais olarak duçar oldukları ma
luliyetlerdir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri). 

Mazbatayı reye arzediyorum, kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REİS — Refet B. 
KATİPLER — Ziya Gevher B. (Çanakkale), Ali B. ( Rize ) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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5 — istanbul üniversitesinde çalıştırılacak 

ecnebi mütehassıslarla aktolunacak mukavelelere 
dair 1/833 numaralı kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları | 1 | 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

İstanbul üniversitesinde istihdam olunacak ec
nebi mütehassıslarla aktolunacak mukavelelere 

dair kanun 

MADDE 1 — Maarif vekâleti, İstanbul Üni
versitesine alınmış ve alınacak ecnebi mütehas
sıslarla müddeti on seneyi geçmemek üzere lü
zum görülecek müddetlerle mukavele yapabilir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunu yürütmeğe Maarif 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

3 •— Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Hükü
meti arasında Türkiye - Huriye hududu üzerinde
ki demiryolların işletilmesi tarzına dair aktedi-
leu mukavelenin tasdiki hakkında 1/5,29 numa
ralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa encü
menleri mazbataları 

REİS — Hariciye vekili Bey, burada yoktur 
efendim. Namına kimse var mı efendim? (Hayır 
sesleri). 

O halde, bu maddeyi tehir ediyoruz. 

i — Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşa
at için taahhüt akti mezuniyetine dair olan ka
nunun 1 inci maddesine bir kelime ilâvesine ve 
kanun hükümlerinin 1933 senesi nihai/etine ka
dar uzatılmasına dair 1/801 numareıh kamun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası [2] 

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

Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için ta-
ahhüdat akti mezuniyetine dair olan kanuna 

müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünce 

| 1,21 74, 81 numaralı matbualar zaptın sonu
na bağlıdır. 

bazı inşaat için taahhüdat akti mezuniyetine 
dair noîan 27 - VI -1932 tarih ve 2037 numaralı 
kanunda yazılı iki sene müddet 1935 malî senesi 
nihayetine kadar uzatılmış ve bu kanun hüküm
lerinin İzmir ve Afyon Karahisarında yapılacak 
işler hakkında dahi tatbikına mezuniyet veril
miştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

Ruznamemizde Hariciye vekâletile alâkadar 
bir madde daha vardır, fakat Hariciye vekili bey 
bulunmadığı için geri bırakıyoruz efendim. 

5 — Barut ve mevaddı inf Hakiye inhisarı ida
resince verilecek ruhsat ve nakliye tezkereleri 
hakkında t/888 numaredı kanun lâyihası ve Güm
rük ve inhisarlar encümeni mazbatası |1] 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, ruznamenin 
bu beşinci numarasındaki kanun lâyihası, barut 
ve inhisar altında bulunan mevaddı infilâkiye 
maddelerini ruhsatsız nakledenler ve satanlar 
hakkında ceza vazına dair bir maddelik bir ka
nundur. Şimdi Hükümet, bu barut ve infilâk 
maddeleri hakkında toplu bir kanun lâyihası ge
tirmiştir. Bu itibarla, bu maddeyi de o kanuna 
ilâveten müzakere etmek lâzımgeliyor. Onun için 
encümene iadesini istiyoruz efendim. (Muvafık 
sesleri). 

REİS — Encümene gönderiyoruz efendim. 

6 — Zehirli gazlerle bunları kullanmağa mah
sus vasıtaların memlekete sokulmasının ve mem
lekette yapılmasının menine dair 1/802 numaralı 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Sıhhat ve iç
timaî muavenet, Dahiliye ve Gümrük ve inhisar
lar encümenleri mazbataları 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Reis Bey; Vekil 
Beyefendi, burada değildir. Kendisinin bulunma-
sile tenevvür edilecek bir nokta vardır. Bu 
maddenin tehir edilmesi lâzımdır. 

REİS — Peki, tehir ediyoruz efendim. 

7 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna müzeyyel 1/895 numaralı ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

[1] 86 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Sıhhiye vekili Bey buradalar mı 

efendim? (Yok sesleri) Bu maddeyi de tehir 
ediyoruz. 

8 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet 
Cünvhuriy etleri İttihadı arasında hudutta, çıkan 
ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkındaki 
mukavelenamenin 6 ay daha uzatılmasına dair 
1/8,29 numaralı kanun lâyihası, ve Haricine, Da
hiliye ve Millî Müdafaa encümenleri mazbataları 

REÎS — Hariciye vekili Bey, burada bulun

madıkları için bu mukaveleyi de tehir ediyoruz. 
MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Reis Beye

fendi; Vekil Beyefendilere ruzname gidiyor. 
Kendilerini ikaz buyurun, lütfen teşrif etsinler, 
işler hep geri kalıyor. 

REÎS — Bir defa tehir ederiz, gelmezlerse 
müzakere ederiz. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka 
madde kalmamıştır. Pazratesi günü, saat 14 
te toplanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: HJ.7 

T. B. M. M. Matbaan 



Sıra Na 96 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 30 uncu maddesinin tef
siri hakkında 3/182 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tez

keresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbatadan 

ne. 
Divanı muhasebat 

U 22613 23-V-932 
Sayt 

M 3ö 
B. M. M. Yüksek Itettiğin* 

Mülga ı ı ağustos 325 tarihli askeri tekaüt ve istifa kanununun malûline ait hükümleri 
ihtiva eden 25 inci maddesine « esnayı harp ve seferde ve yahut hidematı askeriyelerini ifa 
etmekte iken ... » v e 26 ncı maddesinde «gerek hali haberde ve gerek hali seferde bir vazife 
veya harekâtı askeriye ifası esnasında ... ilâh» denildiği halde 1683 numaralı askerî ve mülkî 
yeni tekaüt kanununun bu hükümlere mütenazır olan otuzuncu maddesinde salifülârz 
maddelerdeki « vazife esnasında » tabirine mukabil « vazife icabı » tabiri kullanılmıştır. -

(Bilûmum askerî malûllerin terfihine dair olan 8-H-341 tarih ve 551 numaralı kanunun 
7 nci maddesine bir fıkra ilâvesile 11 inci maddesine merbut cetvelde bazı tadilât icrasına 
dair ) olan 119.2 numaralı kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri «hali hazarde bir vazife veya 
harekatı askeriye ifası sırasında ve hali seferde hizmeti askeriye ve esaret esnasında kendi sunu 
taksirleri olmaksızın ruhî ve asabî bazı hastalıklara müptelâ olanların - bu hastalıklar bünyevi 
mahiyyette olsalar dahi - birinci ve dördüncü dereceden malulen tekaütlüklerini sarman kabul 
etmiş olmakla Meclisi Âlice kabul, buyurulmuş olan 21-111-931 tarih ve 625 numarjürkararda da 
işaret olunduğu veçhile bu kabil hastalıklara müptelâ olanlar hakkında derece üzerinden tahsis 
edilen maluliyet maaşları bilâ tereddüt tasdik ve tescil edilmektedir. 

1122 No. kanunun salifülârz ikinci ve üçüncü maddelerinde tadat edilen emrazdan gayri 
bir hastalıkla malûl olanlara gelince: Bunlarm maluliyet raporlarında Millî müdafaa vekâleti 
sıhhiye dairesfnce maluliyetlerinin vazife esnasında vukua geldiği veya mazide vazife esnasında 
duçar oldufcîarrbir hastalık neticesi bulunduğu şerh verilmek suretiie yeni tekaüt kanununun 
30 nncu maddesine tevfikan tekaüde şevkleri cihetine gidtlnıekte olup şu kadarki eski tekaüt 
kanunundaki vazife esnasında ibaresi yerine yeni kamında vazife icabı tabiri kullanılmış ve bu 
tebeddüldeki maksadı âü vazman malûm olmadıkça alelıtlak vazife esnasında duçar olunan 
maluliyetler için yeni karnındaki vazife icabı maluliyetler hükmünün tatbiki mucibi tereddüt 
görülmüş olduğundan salifülârz 30 uncu madctedefct vazife icabî tabirinin M22 numaralı 
kanumnr ikinci ve üçüncü maddelerinde tadat olunanlar haricinde kalan hastalıklardan müt
evellit mafûifyetierde ne suretle imal ve tatbiki lâzrnîgsteeeğinin MecHsi Âlice tefsiren halline 
müsadei devletleri Heyeti umumiye kararfle arz ve isürtemt ölu»ur efendim. 

D. M. Reisi 
Fuat 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Milli Müdafaa encümeni 

Karar No. 40 
Esas No. 3/182, 3/32 

20-VI-1932 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 30 uncu maddesinde yazılı (vazife icabı) 
tabirinin tefsiri talebini havi encümenimize ha
vale buyurulan Divanı muhasebatın 23 - V -.1932 
tarih ve 226/3 U. numaralı tezkeresi tetkik ve 
müzakere edildi : 

Mukaddema encümenimize mevdu ve intacı 
Büyük Millet Meclisine takdim edilmek üzere 
olduğu, makamı aidinden bildirilen, kanun lâyi
hasının vüruduna talik olunan ve ayni talebi 
muhtevi bulunan Başvekâletin 17 - V - 1931 ta
rih 6/1298 numaralı tezkeresine bağlı evrakm 
da yukarıda mezkûr Divanı muhasebatın tezke
resile birlikte müzakeresi muvafık görüldü. 

Her iki evrakın esas münderecatı 1638 numa
ralı kanunun 28, 30, 31 inci maddelerinde yazılı 
(vazife icabı) tabirinin sureti imal ve tatbikinin 

tef siren halli talebinden ibarettir: 
Keyfiyet Meclisi Âlinin 625 numaralı ve 21 

mart 1931 tarihli kararile izah edilmiş olduğun
dan bu karar dairesinde muamele ifası lâzımge-
leceğine encümenimizce karar verilmiştir. Ha
valesi veçhile evrakm Maliye encümenine tevdi 
buyurulması arzolunur. 

M. M. E. Reisi M. M. Kâtip 
Giresun Kars Ddyarbekir 
İhsan Kâzım 

Aza 
Tokat 

B. Lûtfi 
Aza 

Burdur 
Halit 

Aza 
Kırşehir 
L. Müfit 

Aza 
Elâziz 

Ahmet Saffet 

Aza 
Kütahya 

Rasim 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

Aza 
Niğde 

Ali Galip 

Aza 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 57 
Esas No. 3/182 

6^ VI-1933 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt ka
nununun 30 uncu maddesinde yazık (vazife 
icabı) tabirinin tefsiri talebini havi Divanı mu
hasebat riyasetinin 25 - V -1932 tarih ve 22613 
numaralı tezkeresile Millî Müdafaa encümeni
nin olbaptaki mazbatası encümenimize havale 
edilmiş olmakla Maliye ve Millî Müdafaa vekil-
lerile Divanı muhasebat reisi hazır olduğu hal
de tetkik ve müzakere edildi: 

Esas mesele bilûmum askerî malûllerin ter
fihi için vazu neşrolunan 8 şubat 341 tarih ve 
551 numaralı kanunun on birinci maddesinin 
tadiline dair olan 22 haziran 1927 tarih ve 1122 
numaralı kanunun ikinci ve üçüncü maddele

rinde yazık hastalıklardan dolayı tekaüt ve 
terfihleri icra kılınan malûller hakkında mu
kaddema Meclisi Âlice ittihaz olunan 21 mart 
1931 tarih ve 625 numaralı karara tevfikan 
muamele ifa olunmakta ise de muahharen neş
redilen 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt 
kanununun 30 uncu maddesinde yazılı (vazife 
icabı) tabirinin yukarıda yazılı 1122 numa
ralı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde sa
yılanlar haricinde kalan hastalıklardan doğan 
maluliyetlerde ne suretle imal ve tatbik edile
ceğinin tefsiren halli talebinden ibarettir. 

Kendisine verilen bir vazife veya bir aske
rî harekâtın ifası sırasında kendi sunu taksiri 
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olmaksızın emraz cetvelindeki derecede göçte 
rilen maluliyetlerden birine uğrayanlara vazi 
fe icabı malûl demek vazn kanunun maksadı 
na uygun olduğu encümenimizce muvafık gö 
rülmüş ve bu hususa ait bir tefsi rfıkrası yazıl 
mistir. 

mek üzere Yüksek Siyasete sunulur. 
Maliye En. Re. M. M. Kâtip 

Burdur. Bayazrt İsparta 
M. Şeref Kemal Turan 
Aza Aza Aza Aza 

Mamisa İstanbul Balıkesir Balıkesir 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril- Tahir Hamdı M. Enver Pertev 

Tefsir fıkrası 

(Vazife icabı) - Kendisine verilen bir vazi
fe veya hareketi askeriye ifası sırasında kendi 
sunu taksiri olmaksızın uğrayarak emraz cet

velindeki derecelerden birile maluliyete duçar 
olanlara vazife icabı malûl denir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 55 
Esas No. 3/182 

21-III-1934 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 30 uncu maddesindeki (vazife icabı) ta
birinin 1122 numaralı kanunun ikinci ve üçüncü 
maddelerinde tadat olunanlar haricinde kalan 
hastalıklardan mütevellit maluliyetlerde ne su
retle imal ve tatbiki lâzımgeleceğinin Meclisi 
Âlice tefsiren halline dair olan Divanı muhase
bat reisliğinin Millî Müdafaa ve Maliye encü
menleri mazbatalarile birlikte encümenimize tev
di kılman 23 - V -1932 tarihli tezkeresi Maliye 
vekili Fuat ve Divanı muhasebat reisi Seyfi Bey
lerle Millî Müdafaa vekâletinden gönderilen 
Muamelât şubesi müdürü Şerafettin Bey hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Umumî heyetten çıkan 625 numaralı karar, 
1122 numaralı kanunun tesbit ettiği maluliyet
lerde maluliyetin ne gibi hal ve şartlar dahilin
de vuku bulduğunu tayin ve izah etmekte oldu
ğundan 551 numaralı kanunun mevzubahs etti
ği diğer maluliyet dereceleri hangi hal ve şart
lar içinde vuku bulduğu takdirde maluliyetle 
tekaüt maaşı tahsisine istihkak bahşedeceği 
açıkta kalmış görülmektedir. Halbuki 1683 nu
maralı tekaüt kanununun gerek 28 inci ve gerek 
30 uncu maddelerinde maluliyetin vazife icabı 

yani vazifeden münbada olacağı ve zaten 551 nu
maralı kanunda maluliyetin tatbikatı vazife es
nasmda hadis olmasile mukayyet ve meşrut bu
lunduğuna ve haddi zatinde vazife icabı olarak 
uğranılan bir maluliyetin vazife esnasmda iken 
uğranılan bir maluliyetten başka bir şey olama
yacağı tabiî bulunduğu gibi 551 numaralı ka
nun da ilga edilmemiş olduğuna nazaran 625 nu
maralı kararda ifade edilen 1122 numaralı ka
nunun tasvir ettiği iki halden gayri vaziyetlerde 
tekaüt maaşma istihkak veren maluliyetin ma
lûlün sunu taksiri olmaksızın vazifesinden mün-
bais ve vazifesinin ifası esnasmda hadis bir ma
luliyet olması vazn kanun tarafından maksut 
olduğu tabiî görülerek atideki tefsir fıkrası Yük
sek Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Kâtip 
Tokat 

Kayseri 
A. Hürm 

Reisvekili 
İsparta 

Mükerrem 

istanbul 
Sadettin 

Kırklareli 
Şevket 

M. M. 
Bayazrt 
İhsan 

îzmir 
Kâzım 
Sivas 

M. Remzi 



— 4 — 
Tefsir fıkrası 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu- sunu taksirleri olmaksızın hini tekaütlerinde 
nunun 28 ve 30 uncu maddelerindeki maluliyet- mevcut olup vazife esnasında hadis ve vazifeden 
ten maksut askerî ve mülkî memurların kendi münbais olarak duçar olduklan maluliyetlerdir. 

>m< 



Sıra No 7 4 
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İstanbul Üniversitesinde çalıştırılacak ecnebi mütehassıs 
larla aktolunacak mukavelelere dair I 833 numaralı 

kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 24-XII-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3653 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İstanbul Üniversitesinde çalıştırılacak mütehassıslarla aktolunacak mukavelelere dair Maarif 
Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20-XII-933 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Mucip sebepler 

İstanbul Darülfünunu 31 temmuz 1933 tarihinde lâğvedilerek yerine 1 ağustos 1933 tarihinden 
itibaren İstanbul üniversitesinin kurulabilmesi için ilmî şöhretleri dünyaca tanınmış kırka yakın ec
nebi âlimin bu yeni müessesede istihdamına zaruret hâsıl olmuştur. 

Üniversitede yapılmış olan ıslahatın semereli olabilmesi yolunda büyük fedakârlıklar ihtiyar 
edilerek celbolunan bu âlimlerin, Üniversitede garp metotlarile çalışılmağa müsait olacak bir hava 
yaratabilmelerini, ecnebi memleketlerinde okumuş olanlardan kendilerine yardımcı olarak verdiğimiz 
gençleri yetistirebilnıelerini temin için bu mütehassısların ihtisas derecelerine göre ve bu ihtisaslara 
mevzu teşkil eden ilimlerin memleketimizdeki intişar sahasının icap ettireceği kadar devamlı bir su
rette Üniversitemizde çalışmaları lâzımgelmektedir. Bu sebeplerden dolayı Üniversitenin ve memleke
tin ihtiyacına ve vekâletimizce takdir edilecek lüzuma göre kendilreile üç, beş ve nihayet on sene 
gibi uzunca ve muhtelif müddetlerle mukavele akt edilmesi zarurî görülmektedir. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 27 - XII -1933 

Karar No. 8 
Esas No. i/833 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Üniversitesinde çalıştırılacak ecnebi mütehassıslarla aktolunacak mukavelelere dair kanun 
lâyihası ve esbabı mueibesi Maarif vekili Hikmet Beyin huzurile encümenimizde konuşuldu. 
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Esbabı mucibedeki izahati teyit eden Vekil Beyin encümenim izdeki ifadeleri dinlendikten sonra 

ecnebi mütehassısları ile üç veya beş seneye kadar mukaveleler aktı muvafık görülmüştür. Ancak 
ihtisaslarından istifade pek zarurî olup'kendileri le on sene gibi uzunca müddet mukavele aktedile-
mediği takdirde İstanbul Üniversitesine getirilmeleri mümkün olmayan mütehassıslar bulunduğu 
takdirde adetleri pek mahdut olmak ve pek ıstırar takdirinde müracaat edilmek şartile bazı ec
nebi mütehassısları ile on yıllık mukavele aklinde de mahzur görmeyen encümenimiz kanun lâyiha
sını olduğu gibi kabul ederek Yüksek Meclisin tasvibine sunmuştur. 

Maarif En. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Erzurum Afyon Sinop Mersin Konya Ordu 

Nafi Atuf Haydar 1. Alâettin Ferit Celâl Naim Hazini Hamdı 

Aza 
Osmanzade Hamdı 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 11 - III -1934 
M. No. 47 
Esas No. 1/833 

A Yüksek Reisliğe 

İstanbul Üniversitesinde çalıştırılacak mütehassısarla aktolunacak mukavelelere dair Maarif vekâ
letince hazırlanan ve îcra Vekilleri tarafından tasvip ulunan kanun lâyihasının günderldiği hak
kında Başvekâletin 14 - XII -1933 tarihli teskeresi Bütçe encümenine havale buyurulmuş olmakla 
Mlaiye ve Maarif vekilleri Beyler hazır oklukları halde tetkik ve müzakere edildi: 

İstanbul Üniversitesnide çalışacak ecnebi mütehassıslara Maarif vekâletinin on seneyi geçmemek 
üzere lüzum görülecek müddetlerle mukavele yapabileceğine dair Hükümetin teklif etliği kanun 
lâyihası Maarif encümenince kabul edilmiş olduğundan encümenimiz dahi esas itibarile Maarif en 
cüm eninin noktai nazarına iştirak etmiştir. 

Ancak 1 inci ımaddenin ilk fıkrasındaki yazılış tarzı maksada uygun bir şekle konulmuştur. 
İkinci maddeye gelince; 1 inci maddenin şekli tahriri değiştirilmesine nazaran artık kanunun 

hakabline teşmilnden sarfınazar edilerek tarihi neşrinden muteber olması esası muhafaza edilmiştir. 
Heyeti umumiyenin tasvibine arzolıınmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. 
Burdur İsparta Bayazıt Tokat Bursa Çorum Erzurum Giresun 

[M. Şeref Mükerrem İhsan Süreyya Dr. Galip Mustafa Âsim Kâzım 

İstanbul Kayseri Kırklareli 
Sadettin A. Hilmi M. Nahit 
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HÜKÜMETİN TEKLİF t 

İstanbul üniversitesinde istihdam olunacak ecnebi 
mütehassıslarla ak t olunacak mukavelelere dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif vekâleti istanbul üni
versitesinde çalıştırılmak için çağırılacak ecnebi 
mütehassıslarla müddeti on seneyi geçmemek 
üzre lüzum görülecek müddetlerle mukavele ya
pabilir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 eylül 1933 tarihin
den mutebredir. 

MADDE 3 — Bu kanunu yürütmeğe Maarif 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

20 - XII - 1933 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Bş. V. 
îsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Hikmet 

S. î. M. V. 
Muhlis 

Dr. 

V. 

Ad. V. V. 
Zekâi 

Ha. V. 
T. Rüştü 

Na. V. 
Fuat 

G. 1. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Ik. V. 
M. Celâl 

Zv. V. 
Muhlis 

MADDE 1 — Maarif vekâleti, İstanbul Üni
versitesine almmış ve alınacak ecnebi mütehas
sıslarla müddeti on seneyi geçmemek üzre lüzum 
görülecek müddetlerle mukavele yapabilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 





Sıra No 81 
Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için taahhüdat akti 
mezuniyutine dair olan kanunun I inci maddesine bir kelime 
ilâvesine ve kanun hükümlerinin 1933 senesi nihayetine 

kadar uzatılmasına dair I 801 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet ' 13-X1-1Ç33 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı 6/3163 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Fivkaf Umum Müdürlüğünce bazı inşaat için taahhüdat aküne mezuniyeti mutazaınmın 
2037 numaralı kanunun birinci maddesine ( İzmir ) kelimesinin ilâvesi ve kanun hükümlerinin 
935 senesi nihayetine kadar uzatılması hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
F)-XI-()33 te Vüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
arzolunmuştur efendim. 

Esbabı mucibe 
Antalya, ve Ankaradaki bazı inşaat için yüz on bin liraya kadar taahlıüdata girişilmesine dair 

olan 2037 numaralı kanun hükümlerine tevfikan bazı taahlıüdata girişiltnişse de İzmirde yeni 
açılan İsınetpaşa bolvarı üzerinde evkafa ait mühim bazı yerlerimiz olduğu ve bunların bir 
an evel imarı hem evkafın menfaati hem de memleketin imarı noktasından elzem olup şu 
kadar ki buradaki inşaatın gerek inşa müddetleri, gerek bedelleri itibarile bir senede yapılma
ları mümkün olmadığından İzmirdeki bu inşaatın da yukarıda yazılı 2037 numaralı kanunun 
içine konulması ve bu kanuna dayanılarak yapılan borcun buhran dolayısile kâfi derecede 
satış yapılamayarak miadında tamamen ödenemeyeceği ihtimaline mebııi kanun hükümlerinin iki 
sene daha temdidi zarurî görülerek bağlı kanun lâyihası kaleme alınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

II il tc e < n e ilmeni 14-111-1931 
M. NÜ. 48 

Esas NÜ. 1/801 

Vüksek Reisliğe 

Fivkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için ıııııı 1 inci maddesinin tadiline dair olup Ba.şve-
laalılıüdat akti hakkındaki 2037 numaralı kamı- kalelin 13 - XI -1933 tarih ve 6/3163. numaralı 
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tezkeresile Yüksek Meclise gönderilerek encüme
nimize, havale buyurulan kamın lâyihası Evkaf 
umum. müdürü muavini Hakkı Bey 'hazır olduğu 
halde mütalea ve tetkik ulundu. 

Evkaf umum müdürlüğünce Ankara ve Antal-
yada inşa edilecek vakıf akarlara ve mevcut akar
ların noksanlarının ikmalde tamirlerine sarfo-
1 tınmak ve mahallerinin satış hasıl at il e 1932 ev
kaf 'bütçesi tasarruf at ve varidat f azası itfa kar
şılığına tahsis edilmek ve iki sene zarfında ta
mamen ödenmek üzere 27 haziran 1932 tarifli ve 
2037 numaralı (kamınla. 110 000 liralık bir istik
raz a.ktine ve 100 000 lirayı »vcmemek şart ile ta
ahhüdü! icrasına mezuniyet verilmişti . 

Bu lâyiha ile tamirde evkafa ait yerlerde ya
pılması düşünülen imar işleri için mevcut kanun
dan istifade edilmesi ve buhran dolayısile mia-
djnda ödenemeyeceği anlaşılan borç için muay
yen müddetin iki sene daha temdidi teklifi ile 

HÜKÜMETİN TEKLİ El 

20,'y? numaralı kanun hüknvıleriniıı iki sene da
ha temdidine ve birinci maddesine (İzmir) ke

limesinin ilâvesine dair kamın lâyihası 

1 — Evkaf umu mmüdürlüğünce bazı in
şaat için taahhiidat aktine mezuniyeti muta-
zammın 2037 numaralı kanunun birinci mad
desine (İzmir) kelimesi ilâve ve kanunun 1935 
malî sene nihayetine kadar temdit edilmiştir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Baş
vekil memurdur. 

5 - II - 933 
Bş. V. . Ad. V. M. M. V. 
İsme l Zekâi 

Da. V. Ha, V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mi. V. Na. V. Ik. V. 
Hikmet Fuat M. Celâl 
S. f. M. V. 0 . I. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

kanunun tadili istenilmektedir. 
Encümenimiz esas kanunda münderiç 110 000 

lira hududu dahilinde kalınmak şart ile kanun lâ
yihasını esas itibarile kabul eylemekle bera
ber Afyon Kar ah işarında inşası düşünülen bir 
hal için müzakere esnasında lâyihaya bir hüküm 
ilâvesi hakkında dairesi tarafından vuku bulan 
teklifi dahi kabul eylemiştir. 

Bu dairede t ad ilen hazırlanan kanun lâyihası 
lrmumî Heyetin tasvibine arzolunmaık üzere Yük-
seik Reisliğe takdim olunur. 

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

M. Here)' Mükerrem ihsan Süreyya 

Bursa (üresini İstanbul Kayseri 
Dr. (ralij) Kâzım Sadettin A. Hilmi 

Sivas 
M. Remzi 

BÜT(;E ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Evkaf amanı nıil(l)lrlii(]iut('c bazı insani 
•için. laahhiid-at alili inezunit/eline dair 

olan kamına müze un el kanun, lâyihası 
MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünce 

bazı inşaat için taahhüdat akti mezuniyetine 
dair olan 27 - VI - 1932 tarih ve 2037 numaralı 
kanunda yazılı iki sene müddet 1935 malî senesi 
nihayetine kadar uzatılmış ve bu kanun hüküm
lerinin İzmir ve Afyon Karahisarmda yapılacak 
işler hakkında dahi tatbikma mezuniyet veril
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 



Sıra No 86 
Barut vemevaddı infilâkiye inhisarı idaresince verilecek ruh
sat ve nakliye tezkereleri hakkında 1/888 numaralı kanun lâ

yihası ve Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 5 -II I-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: û/535 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Barut inhisar idaresince verilecek ruhsal ve nakliye tezkereleri hakkında hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 4-1II-1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte arzedilmiştir efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Mucip sebepler 

Madde 1 — Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası 1933 senesi bütço karnimle verilmiş olan 
sal»ıhiyetin tatbikimi devam edilebilmesi için yazılmıştır. 

Beyiye tezkeresi almaksızın İnhisar mallarım satanlar yakalandık]art zaman kaçakçılığın takibi 
hakkındaki kanunda hu bapta ahkâmı lâzime mevcut olmamasından heract kararı alarak işlerine devam 
etmektedirler. İdare bu malları satanlarla teması muhafaza etmek mecburiyetinde olduğu gibi mem
leketin asayişi noktasından da her isteyenin hu nevi ticareti bil'â ikaydüşart ifa etmesine nazarı mü
samaha ile bakılamayacağından memımiyote rağmen tezkeresi/ icrayı ticaret edenler hakkında teyit 
kuvveti koymak icap etmiş ve ikinci fıkra bu maksada mehni ilâve edilmiştir. 

Bu -gibilerin icrayi ticaretten meni halinde ellerindeki emtianın istirdadı lâ/ımgeleeeğinden bu 
emtiadan yalnız hüsnü halde olanların ve satışlarında idarece komisyon ve nakliye -gibi ihtiyar edil
miş masrafların saf iş bedellerinden tevkifi suretile geri alınması ve çürük ve satılığa çıkarılamaya
cak olanların ise bedelsiz istirdadı münasip mütalea edilmiştir. 

Madde 2 — Bu madde idarenin velev kendi mamulâtından bulunan inhisar maddelerinin bir ma
halden diğer mahalle bir ruhsatı mahsusa ile nakli mecburiyeti olmasına ve bu maddelerin idarenin 
bilcümle depolarında satılmakta olmasına rağmen bir takını eşhas idaremn aeentalarile akdettiği 
mukavelelerle temin ettiği menfaatlere mukabil acentalara verdiği hukuku ihlâl edecek surette gizli 
olarak nakliyat yapmakta ve bu arada kaçak emtia nakli için de fırsat bulmakta olduklarından 
nakliye tezkeresi/ yakalanan mallar ise idare malı oldukları bahanemle mahkemelerce bilhükünı 
aynen sahiplerine iade kılındığından buna meydan vermemek ve bundan başka hırdavat aşyası ara
sında gizlenerek nakledilen maddeler meyanında barut ve saire gibi tehlikeli mevaddm da bulunması 
hasebi 1 e vaki olabilecek kazaların önünü almak için (konulmuştur, 



Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
il, ve / . E. Eveümeni 

Kamr No. 6 
Ksas No. 1/888 

17 -111 - 19U 

Yüksek Reislice 

Barut inhisar idaresince verilecek ruhsat ve 
nakliye tezkereleri hakkında hazır lanan ve İcra 
Vekilleri Heyet ince 4 - I I I - 1934 ta r ih inde Yük
sek Meclise sunulması ka ra r l aş t ı r ı l a rak gönderil
diğine dair Başvekil l iğin 5 -1 İT -1934 t a r ih ve 
(i/535 saydı tezkeresine bağlı mucip sebepli ka
nun lâyihası encümenimize havale buyuru!muş 
olmakla ( îümrük ve inhisar lar vekili Ali Rana 
Beyefendi hazır olduğu halde t e tk ik ve müza
kere olundu : 

Küçümenimiz k a n u n u n umumî heyetini muva
fık görmüştür . Yalnız lâyihanın birinci madde
sinin birinci f ıkrası esasen 1933 senesi bütçe 
kanunile verilmiş salâhiyet in ta tb ik ına devam 
edilebilmesi için aynen yazıldığı ve faka t beyiye 
tezkeresi olmaksızın B a r u t ve fişek inhisarı mal
larını satanların yakalandıkları: zaman kaçak
çılığın men ve takibi hakk ındak i kanunda bu 
bapta bir sa raha t olmamasına binaen mahkeme
lerce beraet e t t i r lerek ayni vaziyeti idame ettik
leri ve İnhisar idaresinin ise bu mallar ı satan
larla, teması muhafaza mecbur iyet inde olduğu 
gibi memleketin asayişi noktas ından her kesin bu 
gibi pat layıcı maddeler t icaret i le b i l âkaydüşa r t 
meşgul olması muvafık görülemeyeceği ve bu 
sebeple beyiye tezkeresi olmaksızın t icare t ya
pan la r hakk ında teyi t kuvvet i konulması za-

rurı görülerek ikinci fıkranın ona göre ilave 
olunduğu beyan edilmekte ise de encümenimiz 
bu hükmü hafif bu la rak ba ru t inhisarına alt be
yiye tezkeresiz satılan ba ru t inhisar mallarının 
müsaderesi h ü k m ü n ü kaymak ve beyiye tezkere
si borcunun üç misli ceza alınması hakk ındak i 
hükmü ipka etmek sureti le f ıkrayı tadil ve mad
deyi ona göre tanzim etmiştir . İk inci maddesi
nin birinci fıkrasının hükmü mucip sebepleri! 

göre muvaf ık görülerek aynen ve ikinci f ıkrası 
da metin muhafaza edilmekle beraber daha zi
yade vuzuh için .cümlenin t e r t ip tarz ı değişti
ri lerek kabul edilmiştir. 

Diğer maddeler aynen kabul edilerek Yüce 
Heyet in tasvibine7irzolunnıak üzere lâyiha bağlı 
evrakile bir l ikte Yüksek Reisliğe takdim kılın
mıştır . 

('!. ve 1. K Reisi Na. M. M. Ka. 
Ordu Ordu Afyon K. 

A. Şerhel A. Şevket Cemal 

Aza Aza Aza, 
Kırşehir Aydın Tokat, 
S!<rd<ır Fual Ilesai 

Aza 
(Vbeliıbcrekel, 

İT. Hasri 

Aza 
(V.beli'bereket 

fb nılı im 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Barut İnhisar idaresince verilecek ruhsat ve nak
liye tezkereleri hakkında hamın lâyihası 

MADDE 1 — Barut ve fişek İnhisarları iş
letme idaresi tarafından bayilere verilecek be
yiye kâğıtları için 1933 malî senesi bütçe ka
nunu mucibince ashabından alınmakta olan 
harçların elli bin ve daha fazla nüfusu olan 
vilâyet merkezlerinde üçer ve diğer yerlerde 
birer lira olarak alınmasına devam olunur. 

Beyiye kâğıdı olmadığı halde inhisar emti
ası satanlardan yukarıdaki harcın üç misli ceza 
olarak tahsil ve ellerinde bulunan inhisar mad
delerinden iyi bir halde bulunanlar İnhisar idare
since satış bedelinin % 20 noksanile ve bozuk 
olanlar imha edilmek üzere bedelsiz olarak is
tirdat olunur. 

MADDE 2 — Memleket içinde inhisar mad
delerini nakliye tezkereleri olmaksızın bir ma
halden diğer mahalle nakledenlerin işbu mal
lan İnhisar idaresi menfaatine zaptolunur. 
Kendi istihlâkine mahsus olarak bir şahsın be
raberinde naklettiği bir kilo av barutu ve o 
kadar av saçması ve yüzer adet av ve revolver 
fişeği ve bunlara ait teferruattan tapa ve kap
süller bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet ' 8. Saraçoğlu Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 
M-f. V. Na. V. tık. V. 

Ali M. Celâl 
S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
NİN TADİLİ 

Barut inhisar idaresince verilecek ruhsat ve 
nakliye tezkereleri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Barut ve fişek inhisarları işlet
me idaresi tarafından bayilere verilecek beyiye 
tezkereleri için 1933 malî senesi bütçe kanunu 
mucibince ashabından ahnmakta olan borçların 
elli bin ve daha fazla nüfusu olan vilâyet mer
kezlerinde üçer ve diğer yerlerde birer lira ola
rak alınmasına devam olunur. 

Beyiye tezkeresi olmadığı halde barut inhi
sarı mallan satanlardan yukarıdaki harç üç mis
li ceza olarak tahsil ve ellerinde bulunan bu mal
lar idare menfaatine müsadere olunur. 

MADDE 2 — Memleket içinde inhisar mad
delerini nakliye tezkeresi olmaksızın bir mahal
den diğer mahalle nakledenlerin işbu malları 
idare menfaatine müsadere olunur. 

Kendi istihlâkine mahsus olarak bir şahsın 
beraberinde naklettiği bir kilo av barutu ve o 
kadar av saçması ve yüz adet av fişeği ile bun
lara ait teferruattan tapa ve kapsüller ile yüz 
adet revolver fişeği bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 




