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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

İstanbul mebusluğuna seçilen Ali Sadettin Beyin 
intihap mazbatası tasdik ve mumaileyhin tahlifi icra 
edildi. 

Kefalet kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine, 

Artırma, eksiltme ve ihaleye, 
Köy kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, 
Taşocaklan nizamnamesinin 13 üncü maddesinin 

2 _ HAVALE 

Mazbatalar 
1 —• İcra harç tarifesi hakkında 1/358 ve mahke

meler ve bunlara bağlı dairelerde alınacak harçlara 
dair 1/1054 numaralı kanun lâyihaları ve Adliye ve 
Bütçe encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (Ruznameye) 

2 — Kilisin Büyü kütah mahallesinden Köşker Sa-
bitoğlu Yusufun ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/445 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

REİS — Celse açılmıştır. 
Efendim, birinci müzakeresi yapılacak ka

nunlar arasında bazı müstacel mevat var. Fa
kat ikinci müzakeresi yapılacak kanunlar çok- i 

3 — MÜZAKERE El 

/ — istanbul da re vilâijetlerde beUdiae daire
leri nam ma istimlâk olunacak mahallerin istim
lâk sureli hakkındaki kanunun bazı mad-d el erinin 
değiştirilmesine dair 1/130 numaralı kanun iâı/i-
lıası re Dahil iıjc, Maliııc, li'ûiee ve Adliı/e encü
menleri mazbataları 

REÎS — Şimdi ikinci müzakeresi yapılacak 
kanunlardan İstanbulda ve vilâyetlerde belediye 
daireleri namına istimlâk olunacak mahallerin 
istimlâk sureti hakkındaki kanunun 21 inci mad
desi encümene gitmişti. Evvelâ encümenden 
gelen mazbatayı okuyacağız: 

Yüksek Reisliğe 
Belediyelerce yapılacak istimlâk hakkındaki 

tadiline dair kanunlar kabul edildi. 
Belediyelerce yapılacak istimlâk hakkındaki kanu

nun da bir maddesinden maadası kabul edildikten son
ra pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Çanakkale Denizli 

Ziya Gevher Haydar Rüştü 

EDİLEN EVRAK 

3 — Mülga idarei umumiyei vilâyat kanununun 
hükmü meri olan idarei hususiyei vilâyat kısmrnın 
80 inci maddesinin 11 inci fıkrasının tefsirine dair 
3/459 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye en
cümeni mazbatası (Ruznameye) 

4 — Ordunun Batamı köyünden Haliloğlu Aslanın 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/469 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

I 

tanberi, celseden celseye kalıyor ve zaten mü
zakerelerine başlanmıştır. Evvelâ bunları bitirip 
sonra müstacel olanları reyi âlinize arzedeceğim. 

EDİLEN MADDELER 

kanun lâyihasının Umumî heyette ikinci müzake
resi sırasında 20 nci maddesine bir fıkra ilâve-

ı sine dair Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Bey 
tarafından verilen tadüname nazarı itibare alı
narak dahilî nizamnamenin 119 uncu maddesi 
mucibince Adliye encümenine havale edilmekle 
Ankara imar müdürlüğü namına gelmiş olan za-

l tin huzurile tadüname sahibinin izahatı da din
lenerek tetkik ve müzakere olundu. 

Havale buyurulan tadüname ile lâyihanın 
a 21 inci maddesine ilâve edilmesi istenen hüküm, 

Ankara İmar müdürlüğüne ait 1504 numaralı 
kanunla bu kanunu değiştiren 1663 ve 2289 sa
yılı kanunlara ve 2290 numaralı belediye yapı ve 

i yollar kanununa taallûk etmesine binaen muza-
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B I R I N C Î CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Esat B. 

KÂTİPLE : Avni Doğan B. (Yozgat), Ali B. (Rize), 
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kere edilmekte olan istimlâk hakkındaki lâyiha 
ile münasebeti görülememiş ve o suretle bahse
dilen 20 nci maddeye bir hüküm ilâvesine mahal 
olmadığına ittifakla karar verilmiştir. Şu ka
dar ki mezkûr tadilnamenin yukarıda numara
ları yazılı kanunlara taallûku itibarile. ayrıca 
tetkik ve müzakere olunması ekseriyetle karar -
gir olmuştur. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ad. E. R. M. M . Kâtip Aza 

Çorum Kocaeli Trabzon Çanakkale 
Münir Salâhattin Raif Osman Niyazi 

Aza Aza Aza Aza 
Edirne Erzincan 

Haydar Numan H. Hayri Abdülhak 
REİS — Mütalea var mı efendim. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Arka

daşlar; nazarı mütaleaya alman takrir bendeni-
zindir. Adliye encümeni istimlâk kanununu son 
tetkik eden encümen olduğu için bu takrir oraya 
tevdi buyuruldu. Bu takriri encümen bu sabah 
müzakere etti. Müzakere esnasında bendeniz 
de bulundum. Meselenin, esasında lâzım oldu
ğunu söylediler. Fakat istimlâk kanununun 
İmar müdüriyetine teşmil edilen maddesine ilâ
ve değil, İmar müdüriyeti kanununa zeyledil-
mek üzere yapılmasının daha muvafık olduğu 
mütaleasmda bulundular. Okunan mazbatanın 
da mündericatı budur. 

Bendenizin teklifim memlekette mevcut olan 
ve binlerce vatandaşı alâkadar eden, yarım met-
roluk bir yer için bir mahalleyi şüyulandırarak 
mahkeme kapılarında süründüren bir işin, ima
ra taallûku ile bunun idareten halli cihetine dair 
bir maruzattır. Maksadım müşkülâtın bertaraf 
edilmesidir. Bu kanuna konulmasın da diğer bir 
kanuna zeyledilsin. Gna bir diyeceğim yoktur. 
Eğer imara değil de yapı ve yollar kanununa 
zeyledilirse o vakit bu hükmün belediyelere de 
teşmil edilmesi mânası çıkar ki ; daha geniş bir 
tadil mahiyetini alır. Yalnız Adliye encümenin
den, huzuru âlinizde rica ediyorum. Bunu biran 
evvel Heyeti umumiyeye sevketsinler. Bu içti 
mada çıksın. Zaten takririm de Büyük heyet 
tarafından nazarı mütaleaya alınmıştır. Bu gün 
bunu sevketsinler. Bu içtimada çıksın. Yarım 
metre bir yol parçası için icabında yirmi otuz 
ev veya arsa, hatta bir mahalle şüyulandırılı-
yor ki bütün mahalleyi mahkemeye sevketmiş 
oluyor. Ankaranın bu yüzden çektiği istirahatı 
biliyorsunuz. İmar müdüriyetince tarafeynin 
nzasile halledilebilecek bir mevzudur. Bu iti
barla esas hakkındaki teklifim mahfuzdur. Yal
nız biran evvel, bu kanuna münasip görmezler
se, esas kanuna zeylolmak üzere Meclise sevket-
melerini huzuru âlinizde tekrar ediyorum. 

REİS — Adliye encümeni 20 inci maddenin 
tadiline lüzum görmemiştir. Hasan Beyefendi de 
noktai nazarlarını söylediler. Adliye encümeni 

mazbatasını reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Bu kanunun hükümleri An
kara İmar müdürlüğünce yapılacak istimlâk 
muameleleri hakkında dahi caridir. 

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

21 inci madde geçen inikatta kabul edilmiş
tir. 

MADDE 22 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

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

MADDE 23 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur . 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

2 — Kars mebusu Ömer Kâmil Beyin, Kars, 
Hay azı t, Erzurum ve Çoruh vilâyetlerinin bazı 
kısımlarında mülteci ve muhacir iskânına eletir 
2/104 numaralı kanun teklifi ve iskân kanunu 
lâyihası muveıkkat encümeni mazbatası [ i ] 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz. 

Kars vilâyetile Bayazıt, Erzurum ve Çoruh vi
lâyetlerinin bazı parçalarında muhacir ve sığın
tıların yerleştirilmesi ve yerli çiftçilerin toprak

landırılması hakkında kanun 

MADDE 1 — Kars vilâyetile Bayazıt vilâye
tinin İğdır ve Tuzluca (Kulp), Erzurum vilâye
tinin Olti ve Çoruh vilâyetinin Artvin, Şavşat 
ve Borçka kazalarında ve Kemalpaşa nahiyesin
de hiyar haklarım başka bir Devlet hesabına 
kullanıp buralarını bırakmış buıunan rus teba
asına ait toprakların ve yapıların mülkiyeti 
Devlete intikal etmiş bulunmakta olduğundan 
gerek bunlardan ve gerek Devlete ait başka top
raklardan ve yapılardan muhacirlere, mültecile
re yerleşmek üzere Hükümetçe bayağı yerleştir
me haddi içinde verilmiş bulunan evler, ahırlar, 
samanlıklar, dükkânlar ve topraklar bunlara pa
rasız temlik olunup tapuya bağlanır. Muha
cirlerden ve mültecilerden henüz yerleştirilme
miş olanlar da yerleştirme kanunu hükümlerine 
göre bu yerlerde parasız yerleştirilirler. 

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

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı yerler 
halkından topraksız veya az topraklı yerli çift-

f l | Birinci müzakeresi :">:"> ve 57 ,nci inikat za-
bıtlanndadır. 
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çilere bayağı yerleştirme haddi içinde verilmiş 
bulunan topraklar parasız kendilerine temlik 
olunur ve tapuya bağlanır. 

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

MADDE 3 — Birinci maddede yazılan yer
lerde meskenleri yanan ve başka meskeni bu
lunmayan ve 1929 yılından önce yangın gördü
ğüne dair Hükümetten mazbata almış bulu
nan yerlilere parasız ev verilir. 

MALÎYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Efendim, şimdi okunan maddeye, elviyei selâ-
sede bulunanlardan evleri yanmış olanlara, otur
dukları evlerin meccanen temliki hakkında hü
küm konuyor. 

Mücadelei milliyede düşman istilâsı dolayısi-
le evleri, mallan yanmış olan harikzedelerin 
zararlarının tazmini için, eşhası mütegayyibe 
emlâki Hükümet tarafından satıldıkça, harikze
delere verilmesi hakkında Meclisi Âlide bir ka
nun kabul edilmişti. Bu kanuna göre muameleye 
devam edildi. Binnetice, harikzedelerin zarar
ları miktarına göre toplanılan paranın azlığı do-
layısile, tevziine imkân hâsıl olmadı. Binaena
leyh bunun tatbikına imkân olmadğmdan Mec
lisi Âlice kabul edilen diğer bir kanunla bu, il
ga edildi. Bu emlâk dahi emvali metruke hesabı 
carisi ile tamamile Devlete irat kaydolunarak 
öylece kaldı. Şimdi umum harikzedelere bir şey 
yapılamamış ve yapılamamakta iken ve esbabı 
mucibesi de, harikzedeler adedinin çokluğu ve 
zarar miktarının tesbit edilememesi, bulunduğu 
malûm iken, bunlara bir şey yapmayarak, istis-
naen yalnız elviyei selâsedeki harikzedelerin 
nazarı dikkate alınması, diğer mahallerdeki ha
rikzedelerin gayet muhik itirazlarına sebebiyet 
verecektir. Esas maksat şu mahallerdeki evlerin 
Devlet malı olduğunu tesbit etmektir, oradan 
yukarıya çıkmayalım. Diğer harikzedeler otur
dukları evlere nasıl iskân kanununa göre iskân 
edilmiş ve borçlarını ödemeğe mecbur tutulmuş-
larsa, buradakilere de ayni muamele yapılmalı
dır. Yoksa meccanen ev verme tarzının haklı şi
kâyetler doğuracağı muhakkaktır. Bu madde
den sarfı nazar edilse veya encümene gönderil
se daha muvafık olur efendim. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Bir ta-
dilnamem var efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Kars vilâyetile Erzurum, Bayazıt, Çoruh vi

lâyetlerinin bazı parçalarında muhacir ve mül
tecilerin yerleştirilmesine dair olan kanun lâyi
hasının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde ta
dilini teklif ederim: 

( Birinci maddede yazılan yerlerde mesken
leri yanan ve başka meskeni bulunmayanların 
1771 numaralı kanunun meriyete girdiği tarih
te işgalleri altında bulunan meskenlerin bayağı 
yerleştirme derecesindeki miktarı meccanen ve

rilir. Üst tarafı borçlandırılır.) 
Esbabı mucibesi: Lâyihada, mevzubahs vilâ

yetler halkından meskene muhtaç harikzedelere; 
bundan sonra da mesken verilebileceği kabul 
edilmektedir. 

Memleketin diğer kısımlarındaki meskene 
muhtaç harikzedelere ise bu gün bir şey verile
memektedir. Harikzedeler hakkında tatbik edile
cek muameleyi 1771 numaralı tasfiye kanununun 
5 inci maddesi tayin etmiştir. Bu kanuna göre, 
kanunun meriyeti tarihi olan 25 mart Idöl de 
harikzedelerin işgali altında bulunan meskenle
rin iskânı adi derecesi kendilerine meccanen 
temlik olunur, üst tarafı borçlandırılır 25 
mart 1931 tarihinde bir ev işgal etmeyen ve mez
kûr 5 inci maddeye ait 18y numaran ve 8-VI-İU33 
tarihli tefsir mucibince harikzedeiigine ait vesa
ik 25 mart 1931 tarininden evvel üuKuınete ver
memiş olan harikzedelere bu gün ev verilmek
tedir. Binaenaleyh lâyihanın aynen kabulü ha
linde elviyei selâse halkı hakkında memleketin 
diğer kısımlarındaki harikzedelerden farkıı bir 
muamele tatbik edilmiş olacak ve diğer vilayet
lerimizdeki harikzedelerin de haklı metaiıoine 
mahal verilecektir. Bütün bu metalibi tatmine 
ise maddî imkân müsait değildir. 

Muhacir, mülteci ve harikzedeler hakkında 
muhtelif kanunlarla kabul edilen hükümler mev-
zubahs olan vilâyet ve kazalardaki emvalin Uev-
lete aidiyetinin tayin edilmiş olmasından dola
yı buralarda tatbik edilememişti. Kanun lâyi
hasının hedefi, bu vilâyet ve kazalardaki muna-
cir, mülteci ve harikzedelerin munnasıran şu va
ziyetten dolayı mahrum kaldıkları müsaaaat ve 
menafii telâfiden ibaret olduğuna göre bu he
defi aşmamak lâzımdır. 

Çanakkale 
Zıya Gevner 

ZİYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Efen
dim, bu kanun kabul edildiği takdirde küçük 
bir kelimenin vüsat kesbetmesinden dolayı bü
yük yanlışlıklar olacaktır. Bilhassa ben yanak-
kalenin yanmış ve yıkılmış bir muhitini temsil 
eden bir mebus sıfatıle derhal bu haktan isti
fade etmeği talep etmek mecburiyetinde bulu
nacağım. Harikzede kelimesini koyduğumuz 
zaman, bir çok kanunlarla halledilmiş olan me
sele yeni baştan alevlenecek ve memleketin her 
tarafında herkes hak istemeğe başlayacaktır. 
Hak isteyenlerin başında da ben geleceğim. 0-
nun için çok rica ediyorum, bu meselenin Mali
ye ve Dahiliye vekili Beylerin huzurlarile bir 
daha müzakeresi için encümene verilsin. Oldu
ğu gibi kabul ediiirse büyük bir yanlışlık ola
caktır. 

REİS — Ziya Gevher Beyin okunan tadilna-
mesi var. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Söz istiyorum. 
REİS — Bu teklif hakkında ayrıca söz açıl

maz. 
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HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efendim, 
usule ait maruzatta bulunacağım. 

Bu mevzua ait bir tefsir, Maliye encümenin-
dedir. Binaenaleyh bu da oraya gönderilirse bü
tün mevzuu birleştirerek verilecek şekli yeniden 
mütalea etmek daha doğru olur. 

REÎS — Ziya Gevher Beyefendinin takririni 
nazarı dikkati âlilerine arzedeceğim. Nazarı dik
kate alınırsa Muvakkat encümene gönderilecek
tir. O vakit Hasan Fehmi Beyefendinin buyur
dukları Maliye encümeninin noktai nazan da 
orada müdafaa edilir. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Maliye 
encümeninin müdafaa edeceği bir şey yoktur. 
Tefsir var, ayni mevzua aittir, birleşsin diyo
rum. 

REİS — Tefsir de birleştirilir. 
Efendim, Ziya Gevher Beyin tadilnamesini 

nazarı dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Na
zarı dikkate alınmıştır. 

MADDE 4 — Birinci, ikinci ve üçüncü mad
delere göre yerleştirilenlere verilen ve verilecek 
olan topraklar ve yapılar harçsız, pulsuz ve re
simsiz tapuya bağlanır. Bunlardan ölenlerin 
vârislerinden dahi bir defaya mahsus olmak üze
re intikal ve veraset vergisi alınmaz. 

REÎS — Müsaade buyurursanız birinci mad
de hakkında Van mebusu Hakkı Beyefendinin 
bir takriri vardır. 

HAKKI B. (Van) — O da encümene gitsin 
Reis Bey. 

REÎ& — Birinci madde kabul edilmiştir. 0-
nun için bir şey yapamayız. 

SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — Bu okunan 
maddenin evvelki maddeye taallûku vardır, 
onun için tehir edilmelidir. 

REŞÎT B. (Gazi Antep) — Efendim, ikinci 
maddenin encümene gitmesi kabul edildi. Oku
nan maddeler de o madde ile alâkadardır. Bun
ların da encümene gitmesi lâzımdır. 

İBRAHİM B. (Hakâri) — Tehiri lâzımdır. 
REÎS — Kanun zaten 7 maddeden ibarettir. 

Üçüncü maddeden itibaren hepsini encümene 
gönderebiliriz. 

3 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuri
yeti arasında aktcdilcn dostluk muahedesinin 
tasdiki hakkında 1/943 numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye encümeni mazbatası \'l] 

REİS — ikinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz . 

Türkiye Oümhuriyetile Çin Cumhuriyeti arasın
da 4 nisan 1934 tarihinde Ankarada imza edilen 

dostluk muahedesinin tasdikına dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin 

[1] Birinci müzakeresi 57 nci inikat zaptın-
dadır. 

Cumhuriyeti arasında 4 nisan 1934 tarihinde An
karada imza edilen dostluk muahedesi tasvip ve 
kabul edilmiştir. 

REÎS — Mütalea varmı efendim? Maddeyi 
reye arzediyorum. 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 icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

4 — Türkiye Cümhuriy etile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında hudutta çıkan 
ihtilâflarım tetkik ve halli usulü hakkında aktedil-
miş olan mukavelenamenin 6 ay uzatılmasına dair 
protokolün tasdiki hakkında 1/652 numaralı ka
nun lâyihası ve Hariciye, Dahiliye ve Millî Mü
dafaa encümenleri mazbataları [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Sov
yet sosyalist Cumhuriyetleri i t t ihadı arasmda 
Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde aktolunan 
mukavelenamenin yeniden altı ay temdidi hak

kındaki protokolün tasdikına dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — Hudutta zuhur eden 
ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri İttihadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde 
Ankarada aktolunan mukavelename ile bu mu
kavelenameye müzeyyel ayni tarihli protokol 
müddetlerinin, 10 teşrinievvel 1932 tarihli temdit 
protokolünün inkızası tarihinden itibaren, yeni
den altı ay uzatılmasına mütedair protokol ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun ahkâmmrn 
icrasına Hariciye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve 
Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

[1] Birinci müzakeresi 57 nci inikat zaptın-
dadır. 
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REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-

zediyorum. 

5 — Belediye, kanununun 7 nci fash.net- bir 
madde ilâvesi hakkında î/947 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası \ 1 | 

REİS — İkinci müzakeredir, maddelere ge
çiyoruz efendim. 

1580 numaralı belediye kanununun yedinci (bir
lik tesisi) faslına bir madde ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — Birlik merkezi, umumî müfet
tişlik mmtakasında bulunursa birliğin merkezi 
olan vilâyet valisine ait salâhiyetler, umumî mü
fettişe intikal eder. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
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 İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

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

6 — Burdur mebusu Musteıfa Şeref ve Is par la 
mebusu Mükerrem Beylerin, Yunan Parlâmento
su azasının Türkiye Devlet demiryolları üzerinde 
meccanen seyahatleri hakkında 2/1'05 numaralı 
kanun teklifi ve Nafıa encümeni mazbatası \2] 

REİS — İkinci müzakeredir. Maddelere ge
çiyoruz efendim. 

Yunan Parlâmento azasının Türkiye Devlet de
miryolları üzerinde meccanen seyahatleri hak

kında kanun 

MADDE 1 — Yunan parlâmentosuna mensup 
mebuslar ve senatörlerin Türkiye Devlet demir
yolları üzerinde meccanen seyahat ettirilmesi 
için Nafıa vekiline mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[1] Birinci müzakeresi 57 inci inikat zaptın-
dadır. 

[2 | Birinci müzakeresi 55 ve 58 inci inikat 
zabıtlarındadır. 

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

Etme-

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Nafıa 
vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

7 — Türkiye Cumhuriyet ile Bulgaristan Kı-
r allığı arasında aktedilen ticarî itilâf nam enin 
tasdiki hakkında î/907 numaralı kanun lâyihası 
ve Ilariciı/e ve İktisat encümenleri mazhatala-
n [1] 

REİS — İkinci müzakeredir efendim. Mad
delere geçiyoruz. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında akit ve imza 
edilen ticarî itilâfın kabul ve tasdikına dair 

kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile Bulgaristan ara
sında 21 - XII -1933 tarihinde Ankarada imza 
edilen ticarî itilâfname ve merbutu kabul ve tas
dik olunmuştur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi 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 icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

8 — 'Türkiye (Jümlıuriy etile I fal ifa Hükümeti 
arasında akte dilen ticaret mukavele nam esile ti
carî müba-delâta ait tediyatın tanzimine müteal
lik itilâfname ve müze yy el âtının tasdikına dair 
1/9-İ5 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve ik
tisat encümenleri mazbataları |2] 

REİS — Bu kanunun ikinci müzakeresidir, 
maddelere geçiyoruz efendim. 

Türkiye ile İtalya arasında akit ve imza edilen 
ticarî itilâfın kabul ve tasdikına mütedair kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile İtalya arasmda 
4 nisan 1934 tarihinde Ankarada imza edilen ti
caret mukavelenamesi ile tediyatın tanzimine 
dair itilâfname ve merbutatı kabul ve tasdik edil
miştir. 

[1, 2 | Birinci müzakereleri 58 inci inikat zap 
tındadır. ' 

3 8 -

http://fash.net-


I : 6 4 4-6-1 0 3 4 C : 1 
REtS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 

kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REtS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

Reylerini vermeyen zevat varsa lütfen reyle
rini versinler. 

Birinci müzakereleri yapılacak maddelere ge
çiyoruz. Burada Divanı muhasebat teşkilâtına 
ait kanun h^nüz Adliye encümeninden gelme
miştir. Bunu geçiyoruz. Ruznamenin üçüncü 
maddesinde iskân kanunu vardır. Encümen, maz
batasında, bu kanunun müstacelen müzakeresi
ni teklif etmektedir. 

İSKÂN ENCÜMENt REÎSt Dr. HAKKI Şİ-
NASİ Pş. (İstanbul) — Efendim, tercihan da 
müzakeresini teklif ediyoruz. Bir de takririmiz 
vardır. 

REİS — Tercihan da müzakeresini teklif 
ediyorlar. Evvelâ müstacelen müzakeresini re
ye kovacağım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bu ka
dar acele müzakeresinin esbabı nedir? 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Beye
fendi, usule ait söz istiyorum. 

REİS — Buyurun Refik Şevket Bey! 
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

iskân kanunu, Mutelit encümeni belki aylardan 
beri işgal eden ve işgal etmeğe de değeri olan bir 
kanım olduğundan dolayıdır ki, 2 haziranda 
dağıtılmıştı ve bu gün de haziranın dördü. Ehem-
miyetile mütenasip tetkikat yapmayı düşünerek 
okudum. İtiraf edeyim ki, Meclisin her gün 
dolu olan ruznamesi içerisinde ve her gün en
cümenlerde çalışmak vazifesi karşısında 42 sayıfa 
gibi hakikaten ehemmiyetli ve istikbalde bütün 
içtimaî hayatımıza müessir olacak bir kanunu 
baştan aşağı okumak fırsatını bulamadım. Şimdi 
bu kanun başlar başlamaz Heyeti Muhteremeden 
hiç olmazsa perşembeye bırakılmasını rica etme
ğe karar vermiştim. Bir de encümenin takrir
le müstacelen ve tercihan müzakere etmek yo
lundaki hareketini görünce, doğrusu hayret et
tim. 

REİS — Efendim, zaten encümenin mazbata
sında müstaceliyet teklifi vardır. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim. Şimdi Heyeti Muhteremeden 
çok rica ediyorum. Hükümet tarafından gös
terilen esbabı mucibe ve iskân gibi Devlet bün
yesinde ehemmiyetli rol alacak, temdin ve tem

sil gibi hakikaten bir millet bünyesinde mühim 
tesir yapacak bir kanunun üzerinde düşünebil
mek için ,hiç olmazsa, perşembeye kadar tehiri
ni kabul edelim. Bu suretle kanunu iyice oku
mağa da fırsat bulmuş oluruz. 

REİS — Encümenin noktai nazan nedir? 
İSKÂN ENCÜMENİ REİSİ HAKKI SİNASİ 

Pş. (Erzurum) — Muvafık efendim. / 
REİS — Encümen de muvafakat ediyor. X 

Şimdi müstaceliyet kararını kabul ettikten son
ra müzakeresini perşembeye bırakırız. Encü
menin teklifi veçhile müzakerenin perşembeye 
kalmasını ve o gün müstacelen müzakeresini ka
bul edenler... Etmeyenler . . . Müstacelen per
şembe günü müzakere edilmesi kabul edilmiştir 
(Hayır, böyle şey olmaz sesleri). 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Reis Bey; usul 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, madem

ki bu kanunun müzakeresi perşembe gününe 
talik edilmiştir, müstaceliyet ve tercihan müzake
resi hakkındaki karar da o gün alınmalıdır (Gü
rültüler). Bu şekil, usule muhaliftir. 

ŞEREF B. (Edirne) — Efendim, bu kanu
nun ehemmiyeti meydandadır. Encümen hiç bir 
vakit bu kanunun paldır küldür gitmesine taraf
tar değildir. Tabiî arkadaşların okuması bizim 
için faydalıdır. Perşembe günü müzakeresine 
encümen muvafakat ediyor. Bunun için söze 
hacet yoktur. 

REİS — O halde bunun müstaceliyeti per
şembe günü reyi âlinize arzedilecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Reis 
Beyefendi; bir kanunun müstaceliyeti, Heyeti 
umumiyeye takdim edilirken teklif edilebilir. 
Binaenaleyh bu karar yerindedir. Sonra müsta
celiyet kararı perşembeye talik olunabilir. 

REİS — Efendim; esasen encümenin mazba
tasında müstaceliyet karan mevcuttur. Artık 
bunu bu gün kabul edersiniz, perşembe günü 
de müzakere ederiz. O halde iskân kanununu 
perşembeye .. . (Hayır hayır sesleri) Efendim; 
müsaade buyurun, encümen mazbatasında müs
taceliyet kararı vardır. Reyi âlinize arzedildiği 
zaman kabul ederseniz olur. Etmezseniz olmaz. 

Ruznamenin 5 inci maddesindeki matbuala
rı toplama hakkındaki lâyihanın da müstacelen 
ve tercihan müzakeresini encümen Heyeti Celile-
den rica etmiştir. Bunun müstaceliyetle müza
keresini reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

9 — İnhisarlar idareleri hesabatının Divanı 
muhasebatça tetkik edilip edilmeyeceğinin tefsi
rine dair 3/39 numaralı Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresi ve Maliye, Bütçe ve Divanı mu
hasebat encümenleri mazbataları [1] 

[1] 202 numaralı matbua zaptın sonundadır. 



İ : G 4 4 - 6 İ Î K J 4 C : 1 

REİS — Bunu encümen bir kanun halinde 
Heyeti Celilenize arzetmiştir. Kanunun heyeti 
umumiyesi hakkmda söz isteyen var mı efen
dim? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hükümetçe idare edilen inhisarların 1660 numa
ralı kanunun meriyetinden evvelki seneler mua
melâtına ait katı hesaplan ve blânçolan hak

kmda kanun 

MADDE 1 — Hükümetçe idare edilen in
hisarların 1660 numaralı kanunun meriyetin
den evvelki seneler muamelâtına ait kati he
sapları ve blânçolan o senelerde cari olan kanun 
ve nizamlar ve usul ve kaideler nazarı itibare 
alınmak suretile Divanı muhasebatça tetkik ve 
neticeyi mübeyyin raporlar Büyük Millet Mec
lisine takdim olunur. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Madde
nin esasını muvafık görüyorum. Yalnız ifadede 
vuzuh görmüvorum. Son fıkrada (nazarı itibare 
alınmak suretile) kelimelerinden sonra (yukarı
da geçen 1660 numaralı kanuna tevfikan) cüm
lesini ilâve etseler daha iyi olur. Şimdiki halin
de mana anlaşılmıyor. Encümenin mütaleasmı 
öğrenmek isterim. 

REİS — Divanı muhasebat encümeninin mü
taleasmı öğrenmek istiyorlar. 

DİVANI MUHASEBAT En. NAMINA FAİK 
B. (Niğde) — Hasan Fehmi Beyin mütaleasmı 
encümen de kabul ediyor efendim. 

BEİS — Şu halde birinci maddeyi Hasan 
Fehmi Beyin teklif ettiği ve Divanı muhasebat 
encümeninin de kabul ettiği tadil veçhile oku
yacağız. 

MADDE 1 — Hükümetçe idare edilen in-
hisarlann 1660 numaralı kanunun meriyetin
den evvelki seneler muamelâtına ait kati he
saplan ve blânçolan o senelerde cari olan ka
nun ve nizamlar ve usul ve kaideler nazarı iti
bare almmak suretile yukarıda geçen 1660 nu
maralı kanuna tevfikan Divanı muhasebatça tet
kik ve neticeyi mübeyyin raporlar Büyük Millet 
Meclisine takdim olunur. 

REÎS — Mütalea var mı? 
Evvelki kanuna reylerini vermeyen varsa 

reylerini versinler. 
REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efen

dim, bir sey anlavamadığım için kürsüye 
geldim. Elimizdeki kanunun numarası 1660 di. 
Şimdi Kâtip Bey, 1666 okudular. 1660 numaralı 
kanunun neşrinden evvel inhisar idarelerinin he-
sanlanna şu şekilde bakılırdı. Şimdi okunan 
sekle göre bir şev anlıyamadım. Bu hesaplar 
1660 numaralı kanuna mı. 1666 numaralı kanuna 
göre mi? Bilmivorum. (1660 sesleri). Şimdi 1660 
numaralı kanun dairesinde bu hesaplar görülür 
divor. 1660 numaralı kanun dairesinde görüle
cek, affinizi rica ederim, bir ânın verdiği intiha

lardan mülhem olarak söylüyorum. Bu, o sene
lerde cari olan usul ve kaidelere tâbi olunmak, 
tabirine lüzum yoktur. Böyle değil de hesap
ların şekli rüyeti 1660 numaralı kanuna atfedi-
liyorsa ve bu anlayışımda bir hata varsa, afle-
rini istirham ederim, kabahat encümendedir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Yalnız 
kanunun numarasından bahsetmek do^ru değil
dir, muhakkak tarih te zikredilmeli, filân tarih 
ve filân numaralı kanun denilmelidir. Çünkü, 
kanunlar aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Ara
da bazı kanunlar hükümden sakıt olunca, bunun 
numarası 1660 iken, 1565 e düşer. Onun için ta
rih konulmalıdır. 

DİVANI MUHASEBAT E. REİSİ FAİK B. 
(Niğde) — Efendim; 1660 numaralı kanun, bu 
dairelerin murakabesi için Divanı muhasebata 
salâhiyet veren kanundur. Fakat biz, bu daire
lerin murakabesi zamanının aradan 4 - 5 sene 
geçmiş ve evrakının mahzene gitmiş olması mü-
lâhazasile bunlan o kanun veçhile tetkik etme
nin müşkülât doğuracağına kani olduk, Divan 
hesaplarını karıştırmamak ve memurları sıkın
tıdan kurtarmak için bunların toptan tetkikini 
kararlaştırdık. İnhisarlar vekâletince ve sair 
alâkadar dairelerle olan temasımız, bunlann 
müfredatı üzerine gitmenin muvafık olmaya
cağı neticesini verdi. Yalnız kanundan bahset
tiğimizin sebebi bu kanunun murakabesi husu
sunu zikretmiş olmak içindir (Alkışlar). 

REİS — O halde tadil edilen birinci maddeyi 
tekrar okuyalım mı? (Okunsun sesleri) 
(Birinci madde muaddel şekilde tekrar okundu) 

REİS — 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 icrasına Maliye ve 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
10 — Gedildi liüçillc zabit memba)'arına dair 

1/1003 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müda
faa encümeni mazbatası [1] 

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

Gedikli küçük zabit membalarma dair kanun 

MADDE 1 — Gedikli küçük zabit memba-

[1] 201 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

- 4 0 -



İ : 6 4 4 - 6 - 1 9 3 4 C : 1 
lan gedikli küçük zabit mektepleridir. 

REİS — Mütalea yoktur. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Gedikli küçük zabit mektep
lerine aşağıda gösterilen yerlerden talebe yetiş
tirilir : 

a) Gedikli küçük zabit hazırlama mekteple
rinden, 

b) Kıta ve müesseselerde müstahdem efrat
tan en az ilk mektep derecesindeki tahsili bitir
miş ve lâzım olan şartlan haiz taliplerden, 

c) En az ilk mektep derecesindeki tahsili 
hariçte bitirmiş ve (18) yaşını tamamlamış ve 
şeraiti lâzimeyi haiz görülenlerden, 

d) Sanatkâr gedikli küçük zabit mektebi ta
limatı mucibince lâzım olan şartları haiz talip
lerden, 

e) Askerî liselerde muvaffak olamayarak 
ahvali sıhhiyeden gayri sebeplerle çıkarılan
lardan gedikli küçük zabit olmayı arzu edenler
den. 

REİS — Mütalea yoktur. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Gedikli küçük zabit hazırlama 
mektepleri talimatına tevfikan talebe kayit ve 
kabul ederler. 

ikinci maddede gösterilen membalardan 
talimatnamesine tevfikan gedikli küçük zabit 
yetişecekler hava, deniz, ve sanatkâr sınıfların
da gedikli küçük zabit olduktan sonra (12), di
ğer sınıflarda (8) sene hizmeti bidayette kendisi 
veya velisi taahhüt ederler ve bu hizmeti ifaya 
mecbur tutulurlar. 

Gedikli küçük zabit yetiştirilmesi usulleri ve 
istihdam tarzlan talimatname ile tesbit olunur. 

REİS — Mütalea yoktur. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hazırlama mekteplerinden ye
tişeceklerden gerek hazırlama mektebinde ve ge
rek kıta stajında ve gerek gedikli küçük zabit 
mektebinde muvaffak olamayarak ahvali sıh
hiyeden gayri sebeplerle çıkanlanlar (18) ya
şını ikmal etmemiş iseler esnana duhullerinde 
ve eğer ( 18 ) yasını ikmal etmiş iseler çıkarıl
malarını müteakip kıtalara verilirler ve du
hullerinden itibaren muvazzaflık hizmetlerinden 
başka hazırlama mekteplerinde meccanen oku-
duklan müddetin yansı kadar fazla hizmet 
ederler. Kıta ve müesseselerde müstahdem iken 
talip olanlardan gerek kıta stajında ve gerek 

gedikli küçük zabit mektebinde muvaffak ola
mayanlar muvazzaflık hizmetini ikmal edince 
terhis edilirler. 

Bunların mektebe gidiş ve geliş için yolda 
geçen müddetleri de dahil olduğu halde gedik
li küçük zabit mektebinde geçirdikleri müddet 
muvazzaflık hizmetinden mahsup edilmez. 

Hazırlama mektebi derecesindeki tahsili ha

riçte görmüş ve (18) yaşını bitirmiş olan gö
nüllüler gerek kıta stajında ve gerek gedik
li küçük zabit mektebinde muvaffak olamadık
ları takdirde yaşıtlarile muameleye tâbi tutul
mak üzere terhis edilirler ve kıtaya duhullerin

den itibaren geçen müddet muvazzaflık hizmet
lerinden mahsup edilmez. 

Sanatkâr gedikli küçük zabit mektebinde 
veya talimatı mucibince kıta ve fabrika stajla
rında muvaffak olamayarak ahvali sıhhiyeden 
gayri sebeplerle çıkanlanlar işbu maddenin 1 
inci fıkrası hükmüne tâbi tutulur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Kabul edenler .. .Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 5 — Askerî lise ve orta mektepler
den ahvali sıhhiyeden gayri sebeplerle çıkanlan
lar (18) yaşını ikmal etmemiş iseler esnana du
hullerinde ve eğer (18) yaşını ikmal etmiş 
iseler çıkarılmalarını müteakip nefer olarak kı
talara verilirler ve muvazzaflık hizmetlerin
den başka mekteplerde meccanen okudukları 
müddetin yansı kadar fazla hizmet ederler. 
Bunlardan arzu edenler ve şeraiti haiz olanlar 
muvazzaflık hizmetlerinden başka sekiz sene 
hizmeti taahhüt etmek şartile talimatnamesine 
tevfikan gedikli küçük zabit yetiştirilirler. 

REÎS — Mütalea var mı efendim? Kabul 
edenler . .. Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Harbive ve deniz harp mek
teplerinden ahvali sıhhiyeden gayri sebeplerle 
çıkarılanlar çavuşlukla kıtalara verilirler ve mu
vazzaflık hizmetlerinden başka askerî mektep
lerde meccanen okudukları müddetin yansı ka
dar fazla hizmet ederler. 

Bunlardan arsu edenler ahvali sıhhiyeleri 
müsait ve şeraiti lâzimeyi haiz iseler muvazzaf
lık hizmetinden başka sekiz sene hizmeti taah
hüt etmek şartile kendi sınıflarının gedikli kü
çük zabit mekteplerine gönderilirler ve burada 
altı av tatbikat kursu pfördükten sonra gedikli 
başçavuş muavinliğile kıtaya gönderilirler. Bun
dan sonraki terfileri talimatnamesine tâbidir. 

Kendi smıflanndan gayri diğer sınıflara in
tisap etmek isteyenler çavuşlukla bu sınıfların 
gedikli mekteplerinde talimatlan mucibince ye
tiştirilerek gedikli başçavuş muavini olurlar. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler . .. 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Ordu hesabma Üniversite ve 
Veteriner fakültesinde tahsilde bulunan talebe
lerden muvaffak olamayarak ahvali sıhhiyeden 
gayri sebeplerle çıkarılanlardan: 

Evvelce askerî liselerden yetişerek kıtada 
staj yapmış olanlara sivil liselerden yetişerek 
askerî ehliyetnameyi haiz bulunanlar çavuşluk 
la, ehliyetnameyi haiz olmayanlar bidayette ne-
ferlikle kıtaya sevkolunurlar ve harbiye talebe-
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si hakkındaki (6) ncı madde hükümlerine tâbi 
olurlar. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bu maddedeki veteriner ne demektir? 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ NAMINA 
KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Baytar demektir 
(Kürsüye sesleri). Kürsüye gidecek bir şey yok. 
Encümen böyle münasip gördü, böyle yaptı. 

NURİ B. (Maraş) — Efendim, baytar keli
mesini bir kerre ilim adamları pek hoş görmü
yorlar. Çünkü nalbant kelimesile müteradiftir. 
Bir ilim heyetile bir sanatkârı ayırmak lâzımdır. 
Veteriner kelimesi beynelmilel bir kelimedir. 
Fransada veteriner, îngilterede veteriner, Ame-
rikada, İspanyada, Almanyada, her yerde veteri
nerdir. Öyle olduğuna göre biz de bu müşterek 
kelimeyi neden bir ilim ıstılahı olarak almaya
lım. Yalnız ingilizler şeklini biraz değiştirmiş
lerdir. Veterner derler. Onun için kabulünü rica 
ederim. 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Baytar keli
mesi kalkıyor mu? 

NURİ B. (Maraş) — Kalkmıyor. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — İskân encü

meni her gün kelime icat eder, Millî Müdafaa 
icat eder, her encümen kendi kafasına göre ke
lime icat ederse, bir gün yaptığımız kanunları 
biz de anlayamayacağız. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Her encümen böyle 
kelime icat ederse lisanımıza vâsi ifade salâhiyeti 
vermiş oluruz. 

REİS — Müsaade ediniz efendim. Bu müna
kaşa salâiyetimizin haricindedir. Bu maddeyi 
reye koyacağım. Ya kabul edersiniz ya reddeder
siniz. 

Kanunun 7 nci maddesi hakkında mütehassıs 
arkadaşımız izahat verdiler. Şimdi maddeyi ol
duğu gibi reye arzedeceğim. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Talebelik hukukunun ziyamı 
mucip hallerde bulunan bilûmum askerî mek
tepler talebesi 2034 numaralı kanun hükümlerine 
tabidirler. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bilûmum askerî mekteplerle 
ordu hesabına Üniversite ve Veteriner fakülte
sinde tahsil eden talebelerden ahvali sıhhiyeden 
gayri sebeplerle çıkarılanlar meccanen mektep
lerde okudukları müddete ait masrafı defaten 
tediye ettikleri takdirde yaşıtları gibi muame
leye tâbi olmak üzere serbest bırakılır. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul eden
l e r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Ahvali sıhhiyeleri gedikli kü
çük zabitliğe müsait olmayanlar yaşıtlarile 
muamele görmek üzere serbest bırakılırlar. 
Bunlardan mekteplerde meccanen okudukları 

müddete ait masraf alınmaz. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen

l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun neşrinden evvel 
askerî mekteplerde muvaffak olamayarak 1001, 
1446, 1675 numaralı kanunlar akâmına tâbi tu
tulmuş olanların mecburî hizmetleri bu kanuı:.z 
göre hesap edilir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bir sual 
efendim. Bu kanunlar mucibince mecburî hiz
metler mi daha çok idi, yoksa bu kanun muci
bince mi daha çok veya daha azdır? 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ NAMINA 
KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Bu daha azdır. 

REİS — 11 inci maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 12 — Talebenin askerî mekteplere 
girdikten sonra yapacakları yaş tashihleri bu 
kanun hükümlerine tesir etmez. 

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

MADDE 13 — 1001, 1446, 1675 numaralı ka
nunlar ile bu kanuna mugayir ahkâm mülgadır. 

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

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 

11 — Matbuaları toplama hakkında 1/903 nu
maralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye, Adli
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları \1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Basmayazı ve resimleri derleme 
kanunu 

MADDE 1 — Türkiyede her türlü baskı 
usullerile basılıp neşredilen ikinci maddede ya
zılı basmayazı ve resimler basanlar bunların 
beş nüshasını Maarif vekâleti emrine vermeğe 
mecburdurlar. 

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

[/] 199 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 2 — Birinci maddeye göre verilme

si mecburî olan basmayazı ve resimler şunlar
dır: 

Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, ki
taplar, risaleler, tahsil tezleri, haritalar, at
laslar, tablolar, gravürler, her çeşit resimler, 
sanat kıymetini haiz afişler, prospektüsler, plân
lar, krokiler, destan ve şarkı mecmuaları, mu
sikî notaları, koreografiler ve tiyatro piyesleri, 
cemiyet ve şirketlerce neşredilen raporlar, her 
çeşit kataloglar, takvimler, yıllıklar, acenta ve 
muhtıralar. 

Memleketin kültür hayatile alâkası olduğu 
Maarif vekilliğince tesbit ve ilân olunan eser
ler de bu mecburiyete tâbi tutulabilir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

medenî hayat ilerledikçe zannediyorum ki bi
zim böyle lisan müşkülâtımızı halletmek ihtiya
cı dahi şiddetle ilerliyor. Onun içindir ki Maa
rif vekili arkadaşımız, ne yapmalı yapmalı, var 
kuvveti ile bizim bu lisan ihtiyacımızı tatmin 
edecek, bir kamus mu, bir dergi mi yapacak ne 
yapacaksa yapmalı ve bize ihtar etmelidir. Li
sanımızı sadeleştirelim derken bir türlü, maksa
dımızı ifade edelim derken diğer türlü kelime
ler kullanmaktan bizi kurtarmalıdır. Bendeniz 
şimdi Maarif vekili arkadaşımızdan bazı anlaya
madığım ve türkçede mukabillerinin ne olduğu
nu bilmediğim ve yarın kanunun tatbiki esna
sında zuhur edecek hataların önüne geçmek üze
re vazu kanunun maksadının ne olduğunu anla
mak için bir kaç şeyin izahını rica edeceğim. 

Birincisi gravür, ikincisi prospektüsler, 
üçüncüsü de koreografi. Bu üç şeyi anlayama
dığımdan ve benim gibi anlayamayanlara da 
medar olsun diye soruyorum. 

Yalnız ikinci bir sual daha soracağım. Bu
rada sanat kıymetini haiz afişler diyor. Sanat 
kıymetini haiz afişler mecburî olarak verile
cektir. Binaenaleyh, benim anladığıma göre, bun
ların levhalar, resimli ilânlar şu veya bu şe
kilde olan şeylerin olması lâzımgelir. Acaba 
sanat kıymetini haiz midir, değil midir? Bu
nun takdiri her halde nazarı dikkate alınması 
lâzımgelen çok mühim meseledir. Sanat kıyme
tini haiz değildir diye bir afiş gösterilmez fa
kat, Maarif vekâleti bunu, sanat kıymetini 
haiz görür. Bu gibi ihtilâfın çıkmasına mey
dan kalmamak üzere bunlar hakkında ne dü
şündüklerini yine Maarif vekilinden sorarım. 

Bir de burada cemiyet ve şirketlerin rapor
ları var. Cemiyet raporlarını içtimaî noktai 
nazardan faideli görürüm. Cemiyet raporları
nın; Himayei etfal, Himayei hayvanat, Hi
lâli ahmer şu veya bu şekilde, cemiyet namı 
altında toplanan cemiyetlerin raporlarını top
lamakta amelî bir fayda varittir. Fakat tica
ret şirketlerinin raporlarını toplamakta ne fay
da vardır? Şirketlerin bir kısmı raporlarını 

neşrederler, bir kısmı neşretmezler. Raporları
nı neşrü ilân ile mükellef olan anonim şirket
lerinden toplanan raporların 100, 300, 1000, 
5000 olabileceğine göre husule gelecek faideyi; 
ilmî, içtimaî faydayı, ben göremedim. Bu ci
heti de izah ederlerse tenevvür etmiş oluruz. 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Refik Şevket Bey arkadaşımızın sualini evvel
den düşünmüştüm. Ecnebi kelimelerin mukabil
lerini izahî mahiyette olarak, tabiî tam muka
bili yoktur, hazırladım, bunu ilâve etmek kabil
dir. Grevür = Hak resmi, Koreografi = tiyat-
rolardaki dansların notaları, prospektüs = her 
türlü müesseselerin rehberleridir. Afiş = duvar 
ilânıdır. Eğer Heyeti umumiye arzu ederse bun
ları buraya izahî mahiyette ilâve edelim. Tam 
mukabili yoktur. 

Bütün arkadaşlar bilirler ki bu dil işi için 
azamî faaliyet sarfediliyor. Bir taraftan dergisi 
husule geliyor, bu bittikten sonra bir intihap 
heyeti olacak, bir nevi akademi gibi. Bir taraf
tan da ıstılahlar için çalışılıyor. İçimizde orada 
aza olan arkadaşlar da vardır. Bu oluyor, fakat 
bu bir, iki ayda bitecek bir iş değildir. Ümit 
ederiz bir, iki sene içinde hiç olmazsa lise tahsi
line kadar giden ıstılahlar tesbit edilmiş olacak
tır. Yüksek tahsile gelince, onu sonra düşüne
ceğiz, belki de beynelmilel ıstılahlar kullanıla
caktır. 

Buradaki kelimelerin izahları bunlardır, ki
tabete takdim ediyorum. 

Refik Şevket Beyefendi sanat kıymetini haiz 
afişlerden bahsettiler. Bu duvar ilânları hakkın
da, bana demin İhsan Bev hatırlattılar, meselâ 
Ergani bakır madeni için güzel resimli ve 
sanat kıymetini haiz ilânlar asılmış. Fakat bazı 
ilânlar vardır ki üzerinde hiç bir resim veya gü
zel bir şey yoktur. Yalnız demir üzerine filânca 
sinemada filânca oyun oynuyor denir. Bu da bir 
afiştir. Sanat kıymetini haiz afiş demek, resimli, 
süslü bir afiş demektir. Bn ifadem zapta geçince 
ileride doğacak ihtilâfların hallinde bir vesika 
olabilir. Bunlar da konabilir. Fakat çok fazla 
külfet olabilir. Halbuki resimli kıymetli şeyler 
kolayca tefrik edilir. 

İkinci sualleri; raporlar hakkındadır. Her 
halde Hilâliahmer gibi, Himayeietfal ve sair ce
miyetlerin raporları içtimaî noktai nazardan 
mühimdirler. Ayni zamanda ticarî müessesele
rin raporları da ileride memleketin ticarî ve ik
tisadî vaziyetini göstermesi itibarile mühimdir. 
Meselâ 200 sene sonra bir âlim bu e'ünün ik
tisadî vaziyetini tetkik etmek isteyebilir. O za
man bankaların veya hususî müesseselerin, 
meselâ Koezadelerin raporunu görürse, 
o zaman bir içtimaî müessese veya hususî bir 
müessese ve bir banka şunu düşünmüş, şunu 
yapmış diye üzerinde tetkikat yapabilir. İstihdaf 
edilen gaye de budur. İstikbaldeki nesillere, ta
rih yazacak olanlara bu şekilde tam kaynaklar 
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vermektir. Müsaadenizle bu kelimeleri takdim 
edeyim de Heyeti Celileniz arzu ederse izahı ma
hiyette parantez içinde yazılır. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Bu kanunun mak
sadı bu asırdaki eserleri ahlâfa nakil içindir. 
Halbuki bu eserler arasında ahlâfa nakledecek 
kıymettar sözler de bulunabilir. Bunlar matbua 
unvanı altında olduğu halde bu kanunda basma 
yazı diye ayırmışlardır. Sözleri de ahlâfımıza 
nakletmek büyük bir vazifedir. Bunu ne zaman 
yapacaklar? 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Meşahirimizin sözlerini ahlâfa nakletmek bir çok 
yerden bize de söylenildi. Fakat bir defa bunu 
yapalım da ondan sonra diğer kısım için tertibat 
alırız. Bu da lâzımdır ve derpiş edilecek bir şey
dir. 

RASİH B. (Antalya) — Tablolar ve resim
ler deniyor, bundan maksat nedir? 

MAÂRİF V. HİKMET B. (Manisa) - - Tabiî 
basılmış olan tablo ve resimlerdir. Asıl tablo
nun kendisi değildir. Yek nüsha olursa bu kay-
de dahil olmayacaktır. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
bu kanun dolayısile dil hakkında söyleyeceğim; 
esasa temas etmeyeceğim. 

Refik Şevket Bey arkadaşımın işaret etti
ği noktalara Vekil beyefendi cevap verdiler, 
bu yolda tashih edeceğiz dediler. Bu, iyi bir 
şey olacaktır. Hak yerine oyma kelimesi eski
den beri halk lisanında kullanılan bir kelimedir. 
Dil rehberi çıksa da, çıkmasa da bu yine oy
ma olacaktır, hiç bir zaman hak olmayacak
tır. Maksadım şudur ki, geçende (Endeks) 
diye bir şeye itiraz etmiştim, halâ öğreneme
dim. Encümen izah buyurmadığından endek
sin manasını halâ bilmiyorum. O günle bu gün 
arasında 9 gün oldu. 9 gün zarfında bu Meclis
ten 47 tane ecnebi kelime geçti. Eğer biz di
limizi düzelteceğiz diye (Oyma) kelimesi yeri
ne (Gravür) dersek, hedefimizin aksine doğru 
gitmiş oluruz. 

Maarif vekilinden, hatta bütün arkadaşlar
dan rica ederim; kanunlar ve diğer matbualar 
içinde böyle endeks, gravür, afiş gibi kelime
leri kullanmasınlar. Herkes bilir ki afiş, ilâ
nın o türlüsü ki duvara yapıştırılan kocaman 
kâğıttır. Böyle iken illâ afiş olsun diye ka
nunda yazmakta hic bir maksat yoktur. 

LÜTFİ MÜFİT B. (Kırşehir) — Okay. 
ZİYA GEVHER B. (Devamla) — Okay, te

şekkür ederim. | 
Meselâ Adliye encümeninden gelen kanun- ; 

l an büyük bir zevkle okuyorum. Gelen yazı
l an en süratle okumak mecburiyetini veren 
bir vazife üzerime tahmil edilmiş olduğu için 
ben Adliye encümeninden gelen bir kanunu hiç 
bir vakit kekeleyerek okumuş değilim. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Ya bizimkileri? 
ZİYA GEVHER B. (Devamla) Sizinkiler de 
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öyledir. Askerler de her şeyi türkçeleştirmiş-
lerdir. Biz halâ tayyare diyoruz. Onlar bunu 
türkçeleştirmişlerdir. 

KÂZİM Pş! (Diyarbekir) — Uçak. 
ZİYA GEVHER B. (Devamla) — Siz istedi

ğiniz kadar tahtelbahir deyin, onlar denizaltı 
g'emisi derler. 

LÛTFİ MÜFİT B. (Kırşehir) — Bravo. 
ZİYA GEVHER B. (Devamla) — Bravu de

ğil, okay. Neden dolayı biz bunu yapmıyoruz? 
Biz encümenlerde bu kelimeleri süzgeçten 

geçirecek olursak, Maarif vekâletinin ve asıl 
bu işi üzerine alan büyük himmet sahiplerinin 
işlerini kolaylaştırmış olacağız. Bunlar arapça 
ve farsça tabirlerin mukabillerini ararken, biz 
yaptığımız kanunlarda fransızca, cermence, 
lâtince ve sair tabirler kullanırsak, başlarına 
yeni bir iş açmış olacağız. Bilhassa Maarif en
cümeni bu işe önayak olmamalı. Maarif en
cümeni, bu kanun önüne gittiği zaman, der
hal ben afiş diye geçirmem, bu, duvar ilânı
dır demeli idi. Maarif encümeni niçin bununla 
meşgul olmamıştır bilmiyorum. Ne söyleyeyim? 
Bilmiyorum diyeyim o kadar. Geçen gün bir 
kelimenin ipkası için burada söylenen bir söze 

cevap vermek mecburiyetinde kalacağım. De
diler ki, (Ne yapalım, geçen kanunların he-
pisinde bu kelimeler mevcuttur. Orada nasılsa 
burada da öyledir). Eğer bu bize esas olursa 
hiç bir vakit dilimizi türkçeleştiremeyiz. Biz 
önümüze gelen her şeyi ne yapıp, yapıp keli
melerini türkçe yapmalıyız. Uçku deriz, deni
zaltı gemisi deriz, şunu deriz, bunu deriz. Me
sele de halledilmiş olur. Encümenlerden rica 
ediyorum. Arkadaşlarımız kanunların metnile 
meşgul olurken bu işle de uğraşsınlar. Bu, 
millî bir harekettir. 

REİS — Bu madde hakkında bir tadil yok
tur. 

Maddeyi reye arzediyorum. 
REFİK ŞEVKET B.' (Manisa) — Maarif ve

kilinin teklifi yok mudur? 
REİS — Vardır amma ortada bir şey yok

tur. Böyle bir takrir verirseniz encümene ha
vale ederiz. 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Teklifi yapıyorum efendim. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Reis Bey! 
Şükrü Beyin teklifi üzerine söz istiyorum. 

Arkadaşlar, bu kanunda bizim kabul ede
ceğimiz bir esas olmakla beraber, Maarif kütüp
hanesini zenginleştirmek ve memleketimizde bu 
eserlerin kolayca elde edilmesi için tasvip 
ettiğimiz bir nokta vardır. O da şudur: Benim 
yazdığım kitaba kimse sahip olamaz. Kitabın 
ortağı yoktur. Eğer bir kitap telif eder ve ba
sarsam Maarif kütüphanesine beş tane verece
ğim. Şüphesiz kitap basmak demek, okumaya 
ve fikir ve irfanı yükseltmeye hizmet demektir. 
Onun için bu doğrudur. Ben de beş tane verdim. 
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Fakat bunu teşmil edip te gramofon plâkı gibi 
ticaret metaı olan şeyleri de buna tâbi tutmak 
doğru değildir. Plâkı da alıp buraya koyacak
sınız, demek doğru bir hareket değildir. Tica
retle irfan bir değildir. Fakat kitabı seve se
ve veririz. Bunları Şükrü Bey arkadaşımızın 
teklifine karşı söylüyorum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
burada Maarif Vekili Bey kürsüye çıktılar lisan 
işinde resmî ve hususî salâhiyeti haiz bir zat sı-
fatile, buradaki ecnebi kelimelerin yerine tanı 
mukabili değilse de hiç olmazsa izah eder ma
hiyette buldukları kelimeleri söylediler. Şim
di bu vaziyet bizim millî kanun düstûrlarımız 
içinden, 33 tane anlayamadığımız keli::: 2 ikame 
edeceğiz. Şimdi bir usul meselesi mevcuttur. 
Orta yerde takrir yoktur, binaenaleyh reye ko
namaz diye acaba bu tadilât yapılmayacak mı? 
Bana kalırsa Hükümet namına söz söyleyen za
tin bilhassa tesbit etmek şartile bir de kâğıt 
verdikten sonra bunu takrir mahiyetinde telâk
ki etmekten maada çare yoktur. Onun için ayni 
şeyin takrir olarak reye konmasını rica ederim. 

(Takrir de verdiler sesleri). 
REİS — Efendim, riyaset makamı, takrir ol

madan yazılmış her hangi bir kâğıdı reye koya
maz. Buna dahilî nizamname de muhaliftir. 
Fakat takriri şimdi vermişlerdir. Bunun daha 
kolayı Maarif encümeni bunu isterdi. Takriri 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Matbuaları toplama kanununun ikinci mad

desindeki bazı kelimelerin merbut kâğıtta oldu
ğu şekilde tavzihini teklif ederim. 

Manisa 
Hikmet 

Gravür (Oyma resimleri) 
Afiş (Duvar ilânı) 
Agende (Yıllık muhtıra) 
Koreografi (Tiyatroda dansa ait eserler) 
Prospektüs (Her türlü müessese rehberleri) 
MAARİF E. R. NAFl ATUF B. (Erzurum) 

— Maddeyi encümene istiyoruz, efendim. 
REİS — Efendim, Maarif encümeni ikinci 

maddeyi istiyor, veriyoruz. 
MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 

Yüksek Meclisinizin daha çok işi olduğu için 
bu kanun tekrar encümene giderse belki uzar. 
Onun için bu takririmin reye konmasını, kabul 
veya reddini rica ediyorum. 

KEMAL TURAN B. (İsparta) — Takrir 
okunsun efendim. 

REİS — Takriri okuttum. Encümen madde
yi istediği için vermeğe mecburum efendim. 
Usul budur. Yalnız encümen istemez de takririn 
burada hallini arzu ederse söz ile tashihatı ya
pabiliriz. Encümen ne diyor efendim? 

MAARİF ENCÜMENİ REİSİ NAFl ATUF 
B. (Erzurum) — Encümene gelse daha iyi olur 
efendim. 

REİS — O halde encümene veriyoruz efen
dim (Reye koyunuz sesleri). 

Reye konamaz efendim. Encümen istedi mi, 
vermeğe mecburuz. 

MADDE 3 — Yukarıki maddede yazılı eser
ler azamî on beş gün içinde Maarif vekâletinin 
bu işle alâkalı teşkilâtına gönderilmek üzere mak
buz mukabilinde mahallî maarif idarelerine veri
lecektir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, (mukabili) 
kelimesi vardır, bunun yerine (karşılık) densin. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SÂLÂHATTİN 
B. (Kocaeli) — Onu ifade etmez efendim. On bin 
kere (mukabili) kullanıyoruz. 

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

MADDE 4 — Hül'ûmetçe mahrem tutulan 
neşriyat müstesna olmak üzere resmî matbaalar 
veva resmî müesseseler tarafından çıkarılan bas-
mayazı ve resimler de bu kanun hükmüne tâbi
dir. 

Tahviller, çekler ve pullarla kıymetli kâğıt
lar da üzerlerine iptal edildiği işaret edilerek ait 
olduğu vekâlet, daire ve müesseseler tarafından 
üçüncü maddede yazılı teşkilâta verilir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? 
KEMAL TURAN B. (İsparta) — Matbu ta

mimler oluvor, onlar da verilecek mi? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Meclisin 

zabıtları da verilecek mi? 
ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SÂLÂHATTİN 

B. (Kocaeli) — Efendim, bu maddeden böyle 
mana anlıyorlar mı? hiç bu mana anlaşılmaz. 
Orada Hükümetin mahrem olan evrakmı istisna 
ediyor. Fakat onun sonunda tahviller, çekler ve 
havaleleri iptal ederek verir, diyor. Mahrem müs
tesna olmak üzere alt tarafı verilir. Her hangi bir 
dairenin tamimi, kendine merbut olan teşkilâ
tın vazifelerine mütedair bir şeydir. Matbaada 
bastırmıştır. Bu kendisine ait hususî bir iştir. 
İkinci maddede mecburiyete taallûk eden hu
suslara hiç bir zaman bunlar dahil değildir. 

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

MADDE 5 — Birinci maddede yazılı mecbu
riyetten aşağıda gösterilen basmayazı ve resim
ler müstesnadır: 

a) Resmî dairelerin cetvelleri, defterleri, mak
buzları, formülleri, başlıklı kâğıt ve zarflan gibi 
her türlü hizmet evrakı, 

b) Ticarethanelerin, şirketlerin ve fabrika
ların tarife, etiket, fatura, defter, ilân gibi bas
mayazı ve resimleri, 

c) Davet tezkereleri, kartvizitler, adres ve 
ilân kartları, başlıklı kâğıt ve zarflar ve lokan-
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talarm yemek listeleri gibi şahsî basmayazı ve re
simler ve her nevi biletler. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
ikinci maddede verilmesi mecburî olanlar sayıl
mıştır. Bu maddede de müstesna olanlar sayıl
mıştır. iki madde içerisinde yazılmayanlar olur
sa bunlar müstesna mıdır, değil midir? 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂHATTlN B. (Kocaeli) — ikinci 
maddede mecburî olanlar yazılmıştır. Fakat 
beşinci maddedeki istisnalar, ikinci maddeye da
hil hissini vermemek için, burada bunlar istis
naî olarak tesbit edilmiştir. Tatbikatta çıkacak 
tereddütleri izale ve bir yanlışlığa meydan ver
memek içindir.. 

Bir mecburiyet tahmil edilen hususlarda, sa
rih hüküm olmadıkça, hiç bir matbaacı onunla 
kendini mecbur addetmez. Her halde sarih bir 
hüküm olmak lâzımgelir. Bu ikinci madde de 
yazılışa nazaran, bunun da dahil zanmnı vere
bilmek ihtimaline karşı tasrih edilmiş olan hu
suslardır. Bunu, diğer encümenler de aynen ka
bul etmiştir. Biz de yazılış tarzını değiştirerek 
bunu ipka ettik. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Tadilen veya aynen tekrar ta-
bolunan, hatta yalnız kabı değişen eserlerin de 
tekrar verilmesi mecburidir. 

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

MADDE 7 — Türkiyede mütemekkin haki
kî veya hükmî şahıslar tarafından, Türkiyede 
neşredilmek üzere, ecnebi memleketlerde bastırı
larak Türkiyeye ithal edilen eserler dahi işbu 
kanunun hükümlerine tabidir. Ancak bu türlü 
eserleri üçüncü maddeye göre Hükümete ver
mekle bu eserlerin Türkiyedeki naşirleri mü
kelleftir. 

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

MADDE 8 — Bu kanuna göre derlenecek 
eserler aşağıda yazılı yerlere verilir: 

a) iki nüsha Millî kütüpaneye (Bu kütüpane 
teşkil olununcaya kadar derlenen basma yazı ve 
resimler Maarif vekilliğinin bu işe memur edilen 
teşkilâtı tarafından hıfzolunur), 

b) Bir nüsha Ankara umumî kütüpanesine, 
c) Bir nüsha istanbul Üniversitesi kütüpa

nesine, 
d) Bir nüsha istanbul umumî kütüpanesine. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bunların 

hepisi Maarif vekâletine verilsin. Bunları ta
beden matbaacı ayrı ayn nerelere göndere
ceğini ne bilsin. Sonra bu kadar posta mas
rafı yapacaktır. Verilecek nüshalann beş adet 
olmasına nazaran, bunların hepisi Maarif ve
kâletine verilsin. O da icap eden yerlere gön

dersin. 
MAARİF V. HİKMET B. (Manisa) — Bun

ları basanlar vilâyette iseler, Vilâyet maarif 
müdürlüğüne, kazada iseler Maarif memurlu
ğuna teslimle mükelleftirler. Bunu koymaktan 
maksadımız, Maarif vekâletine gelen nüsha
ların şurada, burada takılıp kalmaması ve ka
nunen muayyen bir yere verilmesini teminden 
ibarettir. 

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

MADDE 9 — Forma forma, cüz cüz veya 
cilt cilt çıkarılan kitap ve sair basmayazı ve 
resimlere ait mecburiyetler de her forma, cüz 
veya cildin çıkarılan nüshalarının verilmesi su-
retile ifa olunur. 

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

MADDE 10 — Verilmesi mecburî olan bas
mayazı ve resimleri müddeti içinde vermeyen
ler Maarif idaresinin müzekkeresi üzerine mah
kemece elli liradan aşağı olmamak üzere hafif 
para cezasile cezalandırılır ve vermediği bas
mayazı ve resimleri aynen vermesine de hük-
molunur. 

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

MADDE 11 — Usulü dairesinde aldıkları 
ruhsatnamelerle Türkiyede hafriyat yapan ya
bancı mütehassıs ve âlimler yaptıkları bu haf
riyata ait olarak Türkiye dışında bastırıp neş
rettirdikleri eserlerin altı nüshasını Maarif ve
killiği emrine vermeğe mecburdurlar. Bu gi
bilere hafriyat için izin verildiği sırada bu mad
de hükmüne riayet edeceklerine dair kendi
lerinden yazılı taahhüt alınır. 

Bu maddeye göre Maarif vekilliği emrine 
verilen nüshalar aşağıda yazılı yerlere dağıtı
lır: 

a) iki nüsha Millî kütüpanaye, (Bu kütü
pane teşkil olununcaya kadar Maarif vekilliği
nin derleme işlerini görecek teşkilâtı tarafın
dan hıfzolunur), 

b) Bir nüsha Ankara umumî kütüpanesine, 
c) Bir nüsha Maarif vekilliği müzeler daire

si kütüpanesine, 
d) Bir nüsha istanbul Asarı atika müzeleri 

kütüpanesine, 
e) Bir nüsha Türk tarihi tetkik heyeti kü

tüpanesine. 
RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 12 — Hükümetçe menolunan ve 

müsadere edilen basmayazı ve resimlerin beş 
nüshası bu işe memur makamlar tarafından 
Maarif vekilliği emrine teslim olunur. Şu ka
dar ki açıkta tutulması caiz görülmeyen böy-
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le basmayazı ve resimler kilit altında ayrıca 
muhafaza olunur. 

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

MADDE 13 — Bu kanunda gösterilen vazi
feleri yapmakla beraber derlenen eserleri tes
lim almak, tasnif, kayit ve muhafaza etmek 
ve her nevi kitabiyat fihristlerini tanzim ve 
neşretmek işleri ile uğraşmak üzere derece, 
adet ve maaşları (1) numaralı cetvelde göste
rilen memurlar, 2287 numaralı kanunun 23 
üncü maddesine bağlı cetvelin Maarif daireleri 
kısmına ilâve olunmuştur. 

REİS — Maddeyi cetvelle beraber reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — 1452 numaralı kanunun 2 nci 
maddesine bağlı cetvelin Maarif vekâleti kıs
mında Devlet matbaası kadrosundan derece, 
adet ve maaşları (2) numaralı cetvelde göste
rilen memuriyetler kadrodan çıkarılmıştır. 

REİS — Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

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

MADDE 16 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun ikinci maddesi encümene gidiyor. 
Yalnız encümenden rica ederim. Kanunun ikin
ci müzakeresi beş gün sonra olacaktır. Encü
men bunu beş güne kadar yetiştirsin. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Reis Bey, birin
ci müzakere tamam olmadan evvel ikinci mü
zakereye geçilemez. Müzakerenin tamam olma
sı için de bütün maddelerin kabul edilmesi lâ
zımdır. 

REİS — Encümen şimdi getirirse tabiî mü
zakere ederiz. 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Reis 
Beyefendi; usul ve nizamname mucibince iade 
edilen madde encümene gider. Hazırsa, hazır 
der, değilse değil der, ikinci içtimaa kalır. Bun
dan evvel Divanı muhasebat kanununa bir mad
de ilâve için encümene gitti. 20 günde gelmedi. 
Bazı işlerde niçin bu usul ve nizamı tatbik etmi
yoruz? Halbuki o kanun, tehiri caiz olmayan ka
nun idi. 

REİS — Encümen hazırlamamış, gelecek de
faya bırakıyoruz. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist Cum

huriyetleri İttihadı arasında hudutta çıkan ihti
lâfların tetkik ve halli usulü hakkındaki kanuna 

(188) zat rey vermiş, birisi müstenkif olduğu için 
kanun (187) reyle kabul edilmiştir. 

Yunan Parlâmentosu azasmm Türkiye Dev
let demiryolları üzerinde meccanen seyahatleri 
hakkındaki kanuna, (188) zat rey vermiş, birisi 
müstenkif olduğundan kanun (187) reyle kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti 
arasmda aktedilen dostluk muahedesinin tasdi-
kma dair kanuna (193) zat rey vermiş ve kanun 
(193) reyle kabul edilmiştir. 

Belediyece yapılacak istimlâk hakkındaki ka
nuna (187) zat rey vermiş ve kanun (187) reyle 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Hükümeti 
arasında aktedilen ticaret mukavelesile ticarî 
mübadelata ait tediyatın tanzimine müteallik 
itilâf name ve müzeyyelâtma dair kanuna (188) 
zat rey vermiş ve kanun (188) reyle kabul edil
miştir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında akit ve im
za edilen ticarî itilâfm kabul ve tasdikma dair 
kanuna (190) rey verilmiştir, kanun (190) reyle 
kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek başka madde yoktur. Per
şembe günü saat on beşte toplanmak üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 16,35 
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Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında hudutta zuhur 
eden ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkındaki kanuna verilen 

roylerjıı neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasinı Serattaroğiu B. 

Antalya 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Aza ade: li 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifi rr : 

Reye iştirak etmeyenler 
Mî'mhaller 

/ Kabul 

Bilecik 
ibrahim B. 

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

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Talât B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

: 317 
: 188 

187 
0 
l 

128 
1 

edenler ] 

Zülfü B. 
Edime 

Faik B. 
J i usan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

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

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

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

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
A l iB . 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Muhtar B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
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Ahmet Tevfik B. t. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
AİİB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer P>. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. ' 

Manisa 
Dr. Sairn B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avnî B. 
Nuri B. 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Halit B. 
Ordu 

Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Dr. Ama B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil H u M B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

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

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Sungur B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Müstenkifler J 

Manisa 
Refik Şevket B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

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

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Rifat B. 

Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ismail Hakkı B. 

Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Üboydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Esat B. (Rs. V.) 
Refet B. (R. V. ) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Çorum 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
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Mazhar Müfit B. 
Necdp Ali B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hara di B. (Me
zun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 

Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Dr. Suat B. 
Refik B. 

Kırklareli 
Memet Naiıit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
SırrrB. (Mezun) 

Konya 
Kâzım B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Mahmut Nedim B. 
Manisa 

Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (t. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Calip B. (Mezun) 

Ordu 
Anmet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
AHB. 

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

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâefttin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Ragıp B. 
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Yunan parlamentosu azasının Türkiye Devlet demiryolları üzerinde m e c c 
nen seyahatleri hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 188 
Kabul edenler : 187 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : l 

Reye iştirak etmeyenler : 128 
Münhaller : ı 

Kabul edenler 

Adana 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslininin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğlu B. 

Antalya 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Balıkesir 
Zlrıver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
ibrahim B. 

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

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

Şakir B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Ör. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

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

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

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

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
AliB. 

Halil Eteni B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

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

Kars 
Faik B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

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

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
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Kırşehir 

Lûtfi Müfit B. 
Kocaeli 

AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lîıtfi B. 
Naim Ilazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Nasit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâşim B 

Vasıf B. 
Manisa 

Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tabir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Kıücoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 

[ Ismait B. 
Şevket B. 

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

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

Siirt 
Halil HulM B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Stvas 
İsmail Momet 1>. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

/ Müstenkifler J 

Çoı 
İsmail Kema 

•um 
1 B. 

1 Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

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

Trabzon 
Nebizade Hamdi B 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet EUIİIL B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

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

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V. ) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
(Mezun) 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asal' B. (Mezun) 
Refet B. (R. V. ) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
ismet B. 

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

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

Elâzİz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 
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Erzincan 

Aziz Samih B. 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 

Gazi AnUp 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haindi B. 
(Mezun) 
Ali İlana B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
HaMl B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 

Osmanzade HamcK B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(V.) 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Refik B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Kâzım B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

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

Manisa 
Hikmet B. (V.) 

Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş ' 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet, ihsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Esat B. U 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
M#emet Hacryunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
FaikB. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 

) Hasan B. (Rs. V.) 
TJrfa 

AM Saip B. 
Yozgat 

Avni Doğan B. 
Süleyman Sırn B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
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T ü r k i y e C u m h u r i y e t i i l e Ç in C u m h u r i y e t i a r a s ı n d a i ı n / a e d i l e n d o s t l ı 
ı n ı ı a h e d e n a m e s i n i n t a s d i k i h a k k ı n d a k i k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 193 
Kabul edenler : 193 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 123 
Münhall er : l 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
E s a t B . 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğlu B. 

Antalya 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbra-hâım Yürük B. 

İsmail Hakkı B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bilecik 
İbrahim B, 

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

Bursa 
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 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

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

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

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

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

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

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Al iB . 
Ali Rana B. 
Halil Eteni B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

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

Kars 
Fa ikB . 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Muhtar B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
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Sait Azmi B. 
Kırklareli 

Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

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

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

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Kıhcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

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

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

Siirt 
Halil HulM B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

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

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Vasfi Raşdt B. 
Tekirdağ 

Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

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

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B.-

Urfa 
|Behçet B. 

Memet Emin B. 
Refet B. 

Yan 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Rifat B. 

/ Reyeiştirak etmeyenler [ 

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

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Refet B. (R. V. ) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
İsmet B. 

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

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 
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Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haindi B. 
(Mezun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevf ik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Makmu/t Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 

Dr. Suat B. 
Refik B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Kâzrm B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Malatya 
îsmct Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (Mezun) 

Yakup Kadri B. 
Maraş 

Mitat B. 
Mardin 

İrfan Ferit B. (t. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celal B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Nafci B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmtit Ihs°,n B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunıus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Patin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

B e l e d i y e l e r c e y a p ı l a c a k ist inı l . ık h a k k ı n d a k i k a n u n a v e r i l e n 
r e y l e r i n n e t i c e s i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
187 
187 

O 
O 

129 
1 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 

Dr. Ziya Nuri Pş. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

/ Kabul edenler J 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 
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Ankara 

Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Btçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
îhsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

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

Bursa 
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 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Yusuf B. 
Diyarbekir 

Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

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

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gûmüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakari 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
AliB. 
Ali Rana B 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 

Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 

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

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

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

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 

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

Recep B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kîlıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

RİZ9 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

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

Siirt 
Halü HuUri B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Stvas 
İsmail Memet 
Rahmi B, 
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Kasim 8 . 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebiıı Kardhisar 
İsmail B. 
Vasfı Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B, 

Mahmut Rasim B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 

Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
|Behçet B. 

Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Münip B. 
Yozgat 

Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

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

/ Reye iştirak etmeyenler / 

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

Afyon Kardhisar 
Ali B. (V.) 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
tsmail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Büecİk 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Refet B. (R. V. ) 
Rüştü B. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Çorum 
İsmet B. 
Nabi Rıza B. 

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

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

Elâziz 
Fazü Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 

Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osm an zade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Rıza B, (Mezun) 
Dr. Suat B. 
Muhtar B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmfit Hilmi B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hazım B. 

Serdar Ahmet B. 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 

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

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (Mezun) 

Maraş 
Mitat B. 

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

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Hasan Reşit B. 
Niğde 

Ahmet VefikB. (Mezun) 
Faik B. 
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Galip B. (Mezun) 
Ordu 

Ahmet thsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 

I : 6 4 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

4 - 6 - 1 9 3 4 C : 1 

Şebin Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Danis B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 

Hasan B. (Rs. V.) 
Urfa 

Ali Saip B. 
Yozgat 

Avni Doğan B. 
Süleyman Sim B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

* • » 

Türkiye Cümhuriyeti le İtalya Hükümeti arasında aktedilen ticaret mukave-
lenamesi le ticari mübadelala ait tediyatın tanzimine müteallik itilâfname ve 

müzeyye lât ına dair kanuna veri len reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir). 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
EsatB. 
İsmail Meanet B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Şakir B. 

A: 12, adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 188 

Kabul edenler : 188 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 128 
Münhaller : i 

/ Kabul edenler J 

Antalya 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
thsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Şükrü B. 
Bursa 

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 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 

Münir B. 
Naibi Riza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
FaikB. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşüne 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettîn Cemıil B. 
Ali B. 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza Bg 

Halil B. 
Muhtar B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazini B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Abdülkadir B . 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B . 
Süleyman Fikri B. 

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

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

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

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

Siirt 
Halil HulM B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep ZüMü B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
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Sıra NQ 202 
İnhisar idareleri hesabatının Divanı muhasebatça tetkik 
edilip edilmeyeceğinin tefsirine dair 3 39 numaralı Divanı mu-
hesabat Riyaseti tezkeresi ve Maliye, Bütçe ve Divanı mu

hasebat encümenleri mazbataları 

13/3085 16-V- 1928 
B. M. M. Riyaseti Celilesi huzuru Samisine 

Muhasibi mesullerin esamisini mübeyyin olarak Maliye vekâleti celilesinden irsal olunan cet
velde Tütün inhisar idaresile Şeker, petrol ve benzin inhisar idarelerinin ithal edilmemiş olduğu an
laşılması haselbile iş%u idarelerin hesabatmda da diğer muhasibi mesullükler ıhesalbatı gibi Divanca 
tetkik ve muhakemeleri icra edilip edilmeyeceğinin tayinine lüzum görülerek tütün idarei mu
vakkate muamelât ve sarfiyatı usulü muhaselbei umumiye kanunu ahkâmından müstesna olarak ida
re ve ifa olunur,, suretinde muharrer dördüncü ve şeker inftıisarı hakkındaki 724 numaralı ka
nunun "Şeker inihisarı müdüriyeti ibütçesi meclisi idaresi tarafından tanzim ve Maliye vekâletince 
tasdik edildikten sonra tasdiki âliye anzolunur. Her senenin hesabı katisi senenin hitamından altı 
ay zarfında B. M. M. ine takdim olunur,, şeklinde muharrer bulunan onuncu ve petrol, benzin in
hisarı (haikkmdaki 725 numaralı kanunda "Petrol inihisarı müdüriyetinin 'bütçesi meclisi idaresince 
tanzim ve Maliye vekâletince tasdik edildikten sonra tasdiki âliye arz ve Iher senenin hesabı katisi 
sene hitamından itibaren altı ay zarfında B. M. Meclisine takdimi olunur,, ibaresini havi yedinci 
maddeleri ahkâmının Maliye vekâleti «elilesince mezkûr idarelerin Divanı muhasöbata hesap itasın
dan istisnasına matuf surette telâkki edildiği istidlal edilmiş ise de meibihus inhisar idarelerinin şeker, 
petrol ve benzin inhisarına mütedair ibulunan ıkavaninden muktebes ve balâda mezkûr kuyudu kanu
niye her (bütçe için Meclisi Âliye takdimi muhasebei umumiye kanunu ahkâmından ibulunan hesabı 
katisinin miadı takdimini 'kasır ve tahditten ibaret olup sair aihkâmı ıkanuniyeden istisnayı tazammun 
eder başkaca ibir kayit ve sarahati muhtevi olmamasına binaen şeker, petrol ve (benızin inhisarlarına ait 
hesabatm Divanca tetkiki lâzimeden (bulunmuş olmakla ıberalber Tütün inhisar idaresi kanunundan 
almrp anifen zikredilmiş bulunan maddei kanuniye gerçi mezkûr idare muamelâtını muhasebei umu
miye kanunundan tamamile istisna eylemekte ise de Divanı muhasebat kararnamesinin yirminci 
maddesi emvali Devleti kabız ve sarfa memur ve idarei maliyeden mesul olan bilcümle memurinin 
rüyeti muhasebe ve icrayı muhakeme ile Divanı muhasebatı mükellef tutmakta olması haselbile va
ridatı Devletin mühim bir kısmmı cibayet eden mezkûr idarenin muhasebei umumiye kanunun
dan istisnası kaydi Divanı muhasebata hesap itasından vareste olmasmı icap ettirmeyeceğinden başka 
esasen teşkilâtı esasiye kanununun yüzüncü maddesinde - Devletin varidat ve masarif atını kanunu 
mahsusuna tevfikan murakabe ile mükellef bir Divani muhasebat müessestir - denilmiş ve teşkilâtı 
esasiye kanununa muhalif ahkâm vazı gayricaiz bulunmuş olmasına nazaran tütün inhisar idare
sinin muhasebei umumiye kanunundan istisnasını tazammun eden mebhus kaydi kanunî ile idarei 
mezkûrenin Divanı muhasebata hesap ita etmemesi istihdaf edilmiş olması da müstebat bulunmakla 
idarei mumaileyhaya ait hesabın da Divanca alelusul tetkik ve muhakemeye tâbi tutulması mukta-
zi görülerek Maliye vekâleti celilesinin hu baptaki mütaleası istifsar kılınmıştı. Vekâleti müşari-
leyhadan cevaben varit olan tezkerede petrol ve benzin inhisarlarile şeker inhisarı hakkındaki 
25 kânunusani 1926 tarihli kanunun yedinci ve onuncu maddelerinde - petrol ve ben
zin ve şeker inhisar müdüriyeti bütçelerinin meclisi idarelerince tanzim ve Maliye vekâletince 
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tasdik edildikten sonra tasdiki âliye arz ve her senenin hesabı katisinin sene hitamından itibaren 
altı ay zarfında Büyük Millet Meclisine takdim olunacağı tütün idarei muvakkatesi ve sigara 
kâğıdı inhisarına dair olan 16 şubat 1927 tarihli ve 558 numaralı kanunun dördüncü madde
sinde ise idarei muvakkate muamelât ve sarfiyatının usulü muhasebei umumiye kanunu ahkâ
mından müstesna olarak idare ve ifa olunacağı sarahten mezkûr bulunmasına binaen inhi
sar idareleri hesabatınm diğer muhasiplikler hesaibatı gibi Divanı muhasebatça tetkik ve mu
hakemeleri vazıı kanunca maksut olmadığı nazarı dikkate alınarak 20 haziran 1927 tarihli tezkereye 
lef fen gönderilen cetvele mevzubahs inhisar idarelerinin ithal edilmemiş olduğu beyan edildikten 
sonra şeker ve petrol inhisar lâyihalarının Meclisi Âlide esnayı müzakeresinde Gümüşane mebusu 
Hasan Fehmi Beyin 10 uncu maddesinin tadiline dair olan teklif ve Maliye vekili Hasan Beyefen
dinin mukabil izahatlarında «Vazıı kanunca istihdaf olunan gaye sarahaten ifade edilmektedir. 
Hükümetin teklifinde gerek idarei resmiye olsun ve gerek hususî bir mahiyette bulunsun 
alelûmum inhisar idareleri bütçelerinin ticarî bir mahiyeti haiz olduğu cihetle umumiyetle Meclis
ten geçmemek icap edeceği, geçecek olursa usulü muhasebei umumiye kanununa tâbi tutulmak ve 
behemehal Meclisten geçsin denilirse o vakit mülhak bütçe haline koymak lâzımgeleceği ve o za
man icabatı ticariyenin muallâk kalacağı» ve Muvazenei maliye encümeni (mazbata muharriri Şaikir 
Beyin beyanatında da «Başkaca murakabe mevzubahs olmayacağı» dermeyan edilmiş ve neticede 
Hasan Fehmi Beyin 10 uncu maddenin tadili hakkındaki teklifleri reye vazedilmek suretile kabul 
ve iktisabı kanuniyet eylemiştir ki, nıüzakeratm bütün safahatının İnhisar idareleri muamelâtının 
ticarî bir müessese mahiyetinde görülerek muhasebei umumiye kanunundan istisna edildiğini ve 
ancak mezkûr idarelerin Hazinei maliyeye tevdi eyleyecekleri mebaliğin varidat bütçesine mal 
edilmek iıtiibarile Hazine hesabı meyanmda Divanı muhasebatça murakabe edileceğini şümulile 
ifade eylemekte ve hesabatı mezkûrenin Divanı muhasebatın hakkı kazasına dahil olması için 
istinat olunan Divanı muhasebat kararnamesinin 20 inci maddesi Divanı muhasebatın vazife ve 
salâhiyetinden bahis olmakla beraber muhasebei umumiye kanunu da muhasiplerin Divanı muhase
bat ile olan münasebet ve vezaifini ve idare hesabının miat ve şekli ihzar ve tevdiini tesbit etmiş 
olup ticarî müessese mahiyetinde bulunan İnhisar idareleri ticarî: müessesatın tâbi olduğu kavait 
ve esasata tevfikan meelisi idarelerinin nezaret ve murakabesine tevdi olunarak muhasipliklerin 
mezkûr kanun hükmünden müstesna tutulmasına göre esası mezkûrun de bu idareler hesabatınm 
Divanca tetkikat ve muhakemata tâbi tutulması için bu mümsiki kanunî mahiyetinde görüleme
mekte olduğu ve teşkilâtı esasiye kanununun yüzüncü maddesi ile Devletin varidat ve masa
rifini kavanini mahsus-asına tevfikan murakabesini âmir olup anifen arzedildiği veçhile muamıelei 
ticariye ifasına memur olan bu idarelerin ifa ettikleri muamelâtı ticariyenin salifüzzikir maddei 
kanuniye mazmununa dahil olmayacağının Hazinece mütalea edilmekte olduğu bildirilmiştir. 

Teşkilâtı esasiye kanununun «B. M. Meclisine merbut ve Devletin varidat ve masarifatını 
kanunu mahsusuna tevfikan (murakabe ile mükellef bir Divanı muhasebat müessestir» suretinde 
bulunan yüzüncü maddesi hükmü Divanı muhasebatın musaddak tesis ve vazifei asliyesini sariih bir 
surette ifade ederök alelûmum varidat ve masarifatı Devletin Divanı muhasebatça tetkik ve mura
kabe edeeeğini mutazammm bulunması itibarile vazı aslileri Devletin bir kısım varidatını kanu
nen muayyen şekilde cilbayetten ibaret olan mevzubahs inhisar idarelerinin teşkilâtı esasiye kanu
nunun sâlifüazikir hükmü esasisi dahilinde bulunacağı tabiî görülmekte olduğu giibi mezkûr idare
lerin muamelâtının muhasebei umumiye kanunundan istisna edilmesi de ticarî bir mahiyette bulu
nacak olan muamelâtının matlup olan sürati temin ve tedvirine ihalel gelmemek üzere kanunu mez-
kûrde sarfiyatın vizesi ve saire gibi Devletin muamelâtı sairei maliyesi hajkkmda mevzubahs 
ahkâmdan müstesna tutulmasına matuf olduğu ve esasen mezkûr idarelerin muamelâtının ticarî 
bir mahiyette bulunması Devletin muamelâtı sairei maliyesinden farklı olarak tedvirini istilzam 
ettirmekle beraber hasılatı umumiyelerin ona göre tetkikat ve muhakemata tâbi tutulmak üzere 
Divanı muhasebata tevdiine bir mâni teşkil edemeyeceği bedihi bulunmakta ve bahusus salifûlârz 
kavanini hususiyelerinde de bunun aksine bir kayde tesadüf edilmekte olduğundan vekâleti müşari-
leyhaca dermeyan olunan nıkatı nazara iştirak edilmemiş, ve bu itibarla meselenin tefeiren halli 
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kesbi zaruret eylemiş olduğundan keyfiyetin tâfsiten arseıîtten esbap ve esasatı kanuniyeye göre 
bittetkik (bir karan tefeiriye raptı hususuna müsaadei celilei riyasetpenahilerini Heyeti umumiye 
kararile arz ve istirham eylerim efendim (hazretleri. 

Divanı Mu.* Ss. V. 
İtaik 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 44 
Esas No. 3/39 

4-IV-1932 

Yüksek Reisliğe 

înhisar idaresi hesaplarının Divanı muhase
batça tetkik edilip edilmeyeceğinin tefsiren 
halli hakkındaki Divanı muhasebat tezkeresile 
bu bapta evvel ve ahir Divanı muhasebat en
cümeni tarafından ittihaz edilen mukarreratı 
havi mazbatalar encümenimize havale buyurul-
makla Divanı muhasebat reisi ve muhasebatı 
umumiye umum müdürü hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu . 

Gerçi Maliye vekâleti bu müesseselerde birer 
meclisi idare bukmduğu ve, binaenaleyh emri 
murakabenin bunlar tarafından icra edilmekte 
oLdnığunü beyan etmekte isede meclisi idare
lerin keyfiyeti teşekkülleri muamelâtın hüsnü 
cereyanını temine matuf olup murakabenin icra
dan başka bir heyet tarafından ifası ötedenberi 
kabul edilmiş esaslar cümlesinden olduğundan ve 
teşkilâtı esasiye kanunu da Divanı muhasebatın 
Devlete ait bulunan varidat ve sarfiyatın ımu-
rakabesile mükellef olduğunu âmir bulundu
ğundan bahsile Devlet tarafından teşkil ve 

idare edilen bilûmum inhisar idareleri hesaba-
tının Meclisi Âliye niyabeten ifayi vazife eden 
Divanı muhasebatça tetkiki zarurî ve ruhu ka

nuna muvafık görüldüğü Divanı muhasebat en
cümeninin bu baptaki mazbatasında beyan ve 
bir de tefsir frkrası ihzar olunmuştur. 

Teşkilâtı esasiye kanununun yüzüncü mad
desindeki sarahate nazaran Devlet tarafmdan 
teşkil ve idare edilen inhisar idareleri hesaba-

tının Divanı muhasebatça muı?ftk«be edilmesi 
muktazi olup ahiren neşrolunan 1660 ««maralı 
kanunla bu idarelerin tarzı murakabesi 'tayin 
edilmiş olmasına inebni bu kanuna®, nttriyeti 
tarihinden sonraki hesabat hakkında ena göre 
muamele ifası tabüdir. 

Şu kadarki nuesele mezkûr kanunun neşrin
den evvelki samana ait hesabatm sureti tatbiki
ne de taallûk etmekte olmasına ve inibİBar 
idarelerinin bu zamana ait muamelâtı ise (hu
susî hükümlere ve muhtelif variyetlerde göre 
tedvir edilmiş bulunmasına binaen- Maliye vekâ
letince her inhisar idaresinin tâbi olduğu husu
sî hükümlerde kabili telif aaurakafoe mavalları
nın tetkiki ile bir kanun lâyihası teklif olun
ması encümenimizce zarurî ve elzem görülmüş ve 
binaenaleyh meselenin tefsir tariküe halline im
kân bulunamamıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis 
Çorum 
ismet 
Konya 

Âza 
Befik 

Aza 
îzmir ] 
Kâmil 

M. M. Kâtip 
Bayazıt îstanbul 
ihsan M. Ztya 

Mersin Diyatbefcir 
Aza Aza 

A.Hamdi Zülfü 
Aza Aza Aza 

Kastamonu Kütahya Malatya 
Refik Ömer M. Nedim 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 25 -XI-1933 

M. No. 13 
Esas No. 3/39 

Yüksek Reisliğe 

tnıhisar idareleri hesaplarının Divanı muha
sebatça tetkik ve murakalbe edilip edilmeyece
ğinin tefsiren halli hakkında Divanı muhasebat 
riyasetinden gönderilip encümenimize de 
havale duyurulan 16 mayıs 1928 tarih ve 3085/13 
numaralı tezkere Divanı muhasebat ve Maliye 
encümenleri mazbatalarile birlikte ve Gümrük 
ve inhisarlar vekili Ali Rana ve Divanı muhase
bat reis vekili Seyfettin ve Maliye müsteşarı Fa
ik Beyler hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Hükümet tarafından idare edilen İnhisar 
idareleri bütçe ve hesap noktai nazarından iki 
safha arzeder. Birisi bu idarelerin tesisinden 
1660 numaralı kanunun neşrine kadar olan za
mana ait safha» diğeri de bu kanunun neşrinden 
sonraki safhadır. 1660 numaralı kanunda bu 
idarelerin mülhak bütçe ile idare ve bütün mua
melelerinin ifasını müteakip Maliye vekâleti ta
rafından tayin edilmiş olan murakipler tarafın
dan murakabe edileceği ve mütedavil sermaye 
ile tedvir edilen işlerinin müzayede ve münaka
şa ve ihalât kanunile muihasebei umumiye ka
nunu hükümlerine tâbi olmayıp bu işlerden mü
tevellit irat ve masraflarına ait blânçolarmın 
her malî sene hitamından itifbaren altı ay zarfın
da Maliye vekâletile Divanı muhasebat tarafla
rından muvakkaten tayin olunacak birer müte
hassıs murakıp tarafından kayitlerine ve evrakı 
müsbitelerine istinaden tetkik edileceği ve (mül
hak bütçeye müteallik olan idare hesabile hesabı 
katilerinin malî senenin hitamından itibaren 9 
ay zarfında Divanı muhasebata tevdi kılınacağı 
gösterilerek inhisar idarelerinin bu tarihten son
ra Divanı muhasebata karşı olan vaziyet ve mü
nasebetleri tasrih ve tayin edilmiş olduğundan 
bu safhada mucibi ihtilâf (bir nokta yoktur. 

Bu kanunun neşrinden mukaddem zamana 
ait olan ve Divanı muhasebat ile Maliye arasın
da ihtilâf ihdas eyleyen diğer safhaya gelince; 
Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı in

hisarına dair olan 26 şubat 1341 tarih ve 558 
numaralı kanunun 4 üncü maddesinde idarei mu
vakkate muamelât ve sarfiyatının usulü muha-
sebei umumiye kanunu ahkâmından müstesna 
olarak idare ve ifa olunacağı ve 724 ve 725 nu
maralı kanunlarda petrol ve benzin inhisarile 
şeker inhisarı bütçelerinin Meclisi idarelerince 
tanzim ve Maliye vekâletince tasdik edildikten 
sonra Reisicumhurun tasdikına arz ve her sene
nin hesabı katilerinin sene hitamından itibaren 
altı ay zarfında Büyük Millet Meclisine takdim 
olunacağı yazılıdır. 

Bu hükümlere göre vazıı 'kanun bu idarele
rin bütçelerinin tanzim ve tasdikini Hükümete 
bırakarak varidat ve sarfiyatın Divanı muha
sebatça murakabesini nazarı itibare almamış ve 
yalnız hesabı katilerinin kendisine takdim olu
nacağını işaretle iktifa eylemiştir. Kaldı ki mu-
hasebei umumiye kanunu Devlet hizmetlerinin 
ifası için vukubulan taahhüdata ait tediyatın 
sarftan evvel Divanı muhasebatça vizesi hakkın
da ahkâmı muhtevi olduğu gibi muhasiplerin 
sarftan sonra ne şekil ve şerait altında ve ne 
kadar müddet zarfında Divanı muhasebata ida
re hesabı vermekle mükellef olduklarına dair de 
bir çok hükümleri ihtiva eylemekte olmasına ve 
bir kanun ile vücut verilmiş olan her hangi bir 
müessesenin muhasebei umumiye kanununa tâbi 
olmayacağı yolunda umumî ve mutlak ıbir hü
küm vazedildikten sonra o müessesenin bu ka
nunun bazı hükümlerinden müstesna ve bazı 
hükümlerile de mukayyet tutulması doğru bir 
telâkki olamayacağı tabiidir. 

Bu esbaba mebni Encümenimizce inhisar ida
relerinin 1660 numaralı kanunun neşrine tekad-
düm eden zamana ait hesaplarının Divanı mu
hasebatın tetkik ve murakabesine tevdi edil
mesinin mevzuhahs olamayacağına ve bu noktai 
nazarın Divanı muhasebat kararnamesinin 20 
inci maddesi hükmü ile de bir tearuz teşkil et
meyeceğine karar verilmiştir. 
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Umumî heyetin tasvibine arzedilnıek üzere 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur Konya İsparta 

M. Şeref K. Hüsü Mükerrem 
Kâ. 

Tokat Bayazıt Erzurum Gazi Antep 
Süreyya İhsan Aziz M. Nuri 

Divanı muhasebat 

T. B. M. M. 
Di. Mu. Encümeni 

Karar No. 7 
Esas No. 3/39 

Yüsek 

İnhisarlar idarelerinin 1660 numaralı kanu
nun neşrinden evvelki zamana ait hesaplarının 
Divanı muhasebatça tetkik edilip edilmeyece
ğinin tefsiren halli hakkındaki Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi ile bu hususa ait 
Divanı muhasebat, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları Umumî heyetin 2 - XII -1933 
tarihli içtimaındaki kararile encümenimize tev
di buyuruknakla Divanı muhasebat reisi Seyfi 
Bey hazır bulundukları halde mütalea ve tetkik 
edildi: 

Divanı muhasebatın mezkûr tezkeresi üzeri
ne geçen devrelerde Divanı muhasebat encü
menlerince: Bu hesapların Divanı muhasebat 
murakabesine tâbi olması lâzımgeldiğinin tef
siren bir karara raptı ve Maliye encümenince: 
Ayni noktai nazara iştirak idiknekle beraber 
Ibunun tefsiren halledilecek hususattan olma
yıp bir tedvin mevzuu bulunduğu yolunda be
yanı mütalea edikniş ve Bütçe encümenince de bu 
idarelerin 1660 numaralı kanunun meriyetin
den evvelki zamana ait muamelâtı muhtelif ka
nunlarla başka başka idare ve murakabe usul
lerine tâbi tutulmuş olup bunun bir de Divanı 
muhasebat murakabesine tevdii mezubahs ola-
mıyacağı neticesine varılmıştır. 

Mevzubahs senelerde gerek şeker ve gerek 
petrol ve benzin inhisar idareleri bütçelerinin 
(hususî kanunları mucibince meclisi idareleri 
tarafından tanzim ve Hükümetçe tasdik edil-

îstanbul İzmir Kayseri 
Müstenkif 

Sadettin Kâzım A. Hilmi 
Kıkrlareli Sivas Sivas 
M. Nahit M asim M- Remzi 

Aza 
Çorum 

Maliye encümeni mazbatasına iştirak ediyorum. 
Mustafa 

encümeni mazbatası 

27-V-1934 

Reisliğe 

önekte olduğu ve Tütün inhisarında bütçenin 
tanzim ve tasdiki keyfiyetinin şirket zamanında ol
duğu gibi idare ve meclisi idare tarafından ifa edil-
geldiği; Müskirat inhisarı bütçesinin idarece 
tanzim ve Hükümetçe tasdik edildiği ve mura
kabe işlerinin de yine meclisi idareler veya Ma
liye vekâleti murakıpleri tarafından ifa kılındığı 
ve bunlardan şekerle petrol ve benzin inhisar
ları hesabı katilerinin Meclisi Âliye takdimi ka
nunları icabından olup diğerlerinin blânçola-
rını da Maliye vekâletine tevdi edegeldikleri an
laşılmış ve Tütün ve müskirat inhihsarları gibi 
evvelce ticarî bir şirket halinde idare olunurken 
Hükümete intikal ederek ayni esaslar dairesin
de idame veya bu mahiyette olmak üzere doğ
rudan doğruya Hükümetçe teşkil edilen ve büt
çeleri Meclisi Âlinin nazarı tetkik ve tasdikına 
arzedilmeyen müessesat muamelât ve hesabatı-
nın sureti tetkik ve murakabesi ötedenberi ida
rî şekillerine ve ticarî mahiyetlerine göre ve hu
susî kanunlarında yazılı hükümler veya ahkâmı 
umumiye dairesinde cereyan edegekniş olmak
la beraber Devlet sermayesile teşekkül ve ifayı 
muamele eden ve hasılatı, varidatı umumiyenin 
mühim bir kısmını teşkil eden İnhisar idareleri 
muamelâtının vüsat ve ehemmiyeti derkâr ve 
bunlara ait bir kaç senelik muamelâtın Meclisi 
Âli ve o nama murakabe ile mükellef olan Divanı 

muhasebat murakabesinden hariç kalmaması 
Heyeti Celilenin izhar ettiği arzu cümlesinden 
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olmasına ve o seneler muamelâtında bu şekli 
murakabenin tatbiki için bu cihetin sarahaten 
tedvinine ihtiyaç görülmesine binaen alâkadar
ların da inzimamı mütaleasile merbut kanun lâ
yihası ihzar edilmiş ve şu kadar ki, esasen husu
sî hükümlere ve ticarî esaslara göre tedvir ve 
yine bu hükümler ve esaslar icabı olarak muha
sebe! umumiye kanununa tâbi bulunmayan mez
kûr idareler muamelâtının tetkik ve murakabe
sinde her idarenin o senelerde tâbi olduğu ka
nun ve nizamların ve usul ve kaidelerin nazarı 
dikkate alınması lâzimeden olduğundan lâyiha 

metninde bu cihetler tebarüz ettirilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe takdim kılmdı. 
Di. M. En. Reisi M. M. 

Niğde 
Faik 
Aza 

Aksaray 
Rıza Nisari 

Aza, 
Kütahya 

Ömer 

Kırşehir 

Aza Aza 
Çankırı Giresun 
Rıfat A. Şevket 

Aza 
Maraş 

Abdülkadir 

Kâ. 
Yozgat 
Sungur 

Aza 
Izimr 

Hüsnü 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

MADDE 1 — Hükümetçe idare edilen in* 
hisarların 1660 numaralı kanunun meriyetin
den evvelki seneler muamelâtına ait kati he
saplan ve blânçolan o senelerde cari olan ka
nun ve nizamlar ve usul ve kaideler nazan 
itibare almmak suretile Divanı muihasebatça 
tetkik ve neticeyi mübeyyin raporlar Büyük 

Millet Meclisine takdim oîunür\ 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Mali
ye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri memur» 
dur. 



Sıra NQ 201 
Gedikli küçük zabit membalanna dair 1/1003 numaralı kanun 

lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazoatası 

T. C 
Başvekâlet 13 • V - 1934 

Kararlar müdürlümü 
Sayı 611221 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gedikli küçük zabit membalanna dair olan 1001 sayılı kanun ile zeyilleri yerine Millî Mü
dafaa vekâletince yeniden hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 1 ü-V- ] 934 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Gedikli küçük zabit uıembalarına dair olan 1001 numaralı kanunun bezi maddelerinin ta
dili icap etmiş ve müteaddit tadillere maruz kalan bir kaç maddelik kanunun heyeti umumi-
yesinin yeni ihtiyaçlara göre yeniden tanzimi muvafık görülmüştür. 

1 — Gedikli küçük zabit memba 1 arı münhasıran gedikli küçük zabit mektepleri olup diğer 
askeri mekteplerde muvaffak olamayarak çıkarılanların gedikli küçük zabit olmalarındaki mee. 
buriyet kaldırılmış olduğundan 1001 numaralı kanunun 1 nei maddesinde yazılı mektepleri işbu 
kanun lâyihasının 1 nei .maddesinde zikretmek lüzumsuz görülmüştür. 

2 — Gedikli küçük zabit mekteplerine nerelerden talebe alınacağı bu maddede gösteril
miştir. 

-3 — Gedikli küçük zabit ıha zırlama mekteplerine girmek isteyen talebenin hava ve deniz 
srnıflarile sanatkâr sınıfları daha çok ihtisasa taallûk ettiği için on iki sene hizmeti taahhüt 
etmeleri lüzumlu görülmüştür. Diğer sn uf lar için 1001 numaralı kanunda taahhüt müddeti alt r 
sene idine de tamam yetişip vücutlarından azamî istifade edileceği zaman terhis mecburiyeti hâsıl 
olduğundan bu sınıfların da mektebe girerken sekiz sene 'hizmeti taahhüt etmeleri muvafık gö
rülmüştür. 

4 — Dördüncü maddenin 1 nei fıkrası 1001 numaralı kanundaki hüküm aynidir, tkinci fık
rada kıtaya girdikten sonra gedikli olmak isteyenlerin muvaffak olamamaları halinde muvaz
zaflık hizmetlerini bitirdikten sonra terhisleri ve fakat gedikli küçük zabit mektebinde geçir
dikleri müddetin askerlik hizmetinden mahsup edilmemesi vegedikli olmak babanesile askerlik 
hizmetinin bir kısmının mektepte geçmesine fırsat verilmemesi muvafık görülmüştür. 

4 üncü fıkrada baıhsolunan sanatkâr gedikli küçük zabit mektebi talebeyi doğrudan doğru
ya kabul ettiği, leylî ve meccani olduğu için hazırlama mektepleri gibi muameleye tâbi tutul
muştur. 

Üçüncü fıkrada 18 yaşını bitirmiş gönüllülerin muvaffak olamamaları halinde hazırlama mek
tepleri masrafı olmadığı için terhisleri ve esnana dahil oldukları zaman evvelce gedikli olmak 
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için kıtada ve gedikli küçük zabit mektebinde geçirdikleri müddetin askerlik hizmetinden mahsup 
edilmemesi ve bu suretle gedikli olmak baha/nesile askerlik çağından evvel askerliğini bitirmek iste
yenlere fırsat verilmemesi lüzumlu görülmüştür. 

5 — Askerî lise ve orta mekteplerde muvaffak olanıayarak çıkarılanlar tahsil müddetleri az ve
ya çok ne kadar olursa olsun 1446 ve 1675 numaralı kanunlarla deniz ve hava sınıflarında on iki 
ve diğerlerinde dört buçuk sene f-azla hizmete tâbi tutulmuşlardır ve bunlar mutlaka gedikli küçük 
zabit yetiştirilir. 

Kara lisesinde altı sene meceanen okumuş bir efendi dört buçuk, fakat deniz lisesinde iki sene 
okumuş 'bir efendi on iki sene gibi nisıbetsiz fazla hizmetlere mecbur tutulmuşlardır. Bunda nishet 
ve adalet görülemediği gibi mutlaka gedikli küçük zabit yetiştirilmelerinde de 'bir fa ide temin edil
memiş, binaenaleyh ahvali sıhhiyeden gayri sebeplerle çıkarılanların mekteplerde meceanen okuduk
ları müddetin yarısı kadar fazla hizmetleri seyyanen kabul edilmiş ve gedikli küçük zabit olmaları 
kendi arzularına ve şeraiti haiz (bulunmalarına te rk ve talik edilmiştir. 

0 — Harbiye mekteplerinden ahvali sıhhiyeden gayri sebeplerle çıkarılanların 1001 numaralı ka
nun mucibince doğrudan doğruya gedikli küçük zabit olarak kıtalara verilmesindeki mahzur tecrü
be ile sabit olmuş bulunduğundan ve kendileri neferlik ve onbaşılık devrelerini görmüş oldukların
dan çavuşlukla kıtalara verilmesi icap etmiş ve gedikli küçük zabit olmaları arzu ve taleplerine 
ve şeraiti haiz bulunmalarına terk ve talik edilmiştir. 

7 — Ordu hesabına Üniversitede tahsilde bulunanlardan ahvali sıhhiyeden gayri sebeplerle mu
vaffak olamayanlar harbiye talebesi gibi muameleye tâbi tutulmuşlar, ancak ehliyetnameyi haiz ol
mayanların çavuşlukla çıkarılmaları mümkün olamayacağından bu gibilerin neferi Ikle çıkarılması 
zarurî görülmüştür. 

8 — Talebelik ve küçük zabitlik hukukunun ziyamı mucip fiil ve harekette bulunanlar hakkında 
20.°>4 numaralı kanun ahkâmı baki olduğundan bu kanuna tâbi olanların da yukarrki madde
lerde 'zikrolunduğu veçhile gedikli küçük zabit olmalarının caiz olacağı manasr anlaşılmamak 
üzere keyfiyet bu maddede tekrar ve tavzih edilmiştir. 

9 — Askerî mekteplerden ahvali sıhhiyeden gayri sebeplerle çıkarılanlar mektep masrafla
rını taksitle ödemek teşebbüslerinde bulunduğundan defaten kelimesinin ilâ vesile şimdiye kadar 
caı"i olan hüküm ipka edilmiştir. 

10 —• Gedifkli küçük zahit ^membalarından yetiştirilmekte iken veya yetiştirildikten sonra 
ahvali sıhhiyeleri gedikli küçük zabit olmağa müsait olmadığı görülenlerin yaşıtlarile muame
le görmek üzere terhisleri ve (bunlardan mektep in asra Pr alınmaması tensip edilmiştir. 

11 — Askerî ımekteplerden ahvali sıhhiyeden gayri sebeplerle çıkarılmış olanları tahsil müd
detleri ne kadar az olursa olsun 1446 ve 1675 numaralı kanunlar, karada dört buçuk ve altı, 
deniz ve hava sınıflarında on iki ve on beş sene hizmete 'mecbur kılınmış ve bu hüküm pek ağır 
görülmüş ve bu gibilerin fazla hizmetleri bu kanunda seyyanen askerî .mekteplerde meceanen 
okudukları müddetin yarısı kadar tesbit edilmiş olduğundan mulhaffefi ceza olan bu hükmün 
makabline teşmili muvafık görülmüştür. 

12 — Bu kanun hükümlerine tâbi olan talebe yaşlanın tashih ettirerek kurtulmak teşebbü
sünde (bulunduklarından mekteplere girerken ellerindeki nüfus kâğıtlarına göre muamele yapı
lan talebenin askerî mekteplere girdikten sonra yaptıracakları yaş tashihlerinin bu kanun hü
kümlerine tesir etmeyeceği tasrih edilmiştir. 

13 — P001 ve 1446 ve 1675 numaralı kanunlardaki hükümler bu kanunda toplanmış -olduğun
dan mezkûr kanunlar ilga edilmiştir. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar No. 29 
Esas No. 1/1003 

Yüksek Reisliğe 

Gedikli küçük zabit membalarma dair olan 
1001 sayılı kanun ile zeyilleri yerine M. M. ve
kâletince yeniden hazırlanan ve esbabı mucibe-
sile birlikte encümenimize havale buyuru! an ka
nun lâyihası memuru huzurunda okundu ve mü
zakere edildi. 

Orduya lüzumlu olan Gedikli küçük zabit ye
tiştirmek için 1001 numaralı kanun ile buna 
müzeyyel 1446 ve ayni kanunun bazı hükümleri
ni tadil eden 1765 numaralı kanun hükmünün 
şimdiye kadar icra kılınan tatbikatında elde 
edilen neticelere ve yeni ihtiyaçlara uygun ola
rak değiştirilmesi ve yeni hükümlerin konulması 
hakkındaki esbabı muciıbede serdedilen mütale-
alara encümenimiz tamamen iştirak etmiştir. 

( Gedikli küçük zabit membalarma ) dair 
esas kanunun iki muhtelif kanun ile tadil edil

miş olması ve bu defa da yeni hükümlerin kon
ması veya mevcut hükümlerin değiştirilmesi se-
bebile ayni mevzua dair kanunun (tek kanun) 
halinde tedvinindeki faide de derpiş edilerek 
tanzim edilmiş olan kanun lâyihası encümeni
ni izce aynen kabul edilmiştir. 

Keyfiyet Heyeti umumiyenin nazarı tasvibi
ne arzolunur. 
M. M. E. Reisi M. M. 

Giresun Diyarbekir 
İhsan Kâzım 

Cebelibereket Kars 
Naci Faik 
Elâziz Kırşehir 

Fuat Ziya L. Müfit 
Tokat Tokat 

Hüsnü Mustafa 

Kâtip 
Elâziz 

Ahmet Saffet 
Kars 

Muhittin 
Gümüşane 

Şevket 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Gedikli küçük zabit membalarma dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gedikli küçük zabit memba-
lan gedikli küçük zabit mektepleridir. 

MADDE 2 — Gedikli küçük zabit mektep
lerine aşağıda gösterilen yerlerden talebe ye
tiştirilir : 

a) Gedikli küçük zabit hazırlama mektep
lerinden. 

b) Kıta ve müesseselerde müstahdem ef
rattan en az ilk mektep derecesindeki tahsili 
bitirmiş ve lâzım olan şartlan haiz taliplerden. 

c) En az ilk mektep derecesindeki tahsili 
hariçte bitirmiş ve (18) yaşmı tamamlamış 
ve şeraiti lâzimeyi haiz görülenlerden. 

d) Sanatkâr gedikli küçük zabit mektebi 
talimatı mucibince lâzım olan şartlan haiz ta
liplerden. 

e) Askerî liselerde muvaffak olamayarak 

ahvali sıhhiyeden gayri sebeplerle çıkanlan-
lardan gedikli küçük zabit olmayı arzu eden
lerden. 

MADDE 3 — Gedikli küçük zabit hazırla
ma mektepleri talimatına tevfikan talebe ka
yıt ve kabul ederler. 

İkinci maddede gösterilen membalardan 
talimatnamesine tevfikan gedikli küçük zabit 
yetişecekler hava, deniz, ve sanatkâr sınıfların
da gedikli küçük zabit olduktan sonra (12), di
ğer sınıflarda (8) sene hizmeti bidayette ken
disi veya velisi taahhüt ederler ve bu hizmeti 
ifaya mecbur tutulurlar. 

Gedikli küçük zabit yetiştirilmesi usulleri 
ve istihdam tarzlan talimatname ile tespit olu
nur. 

MADDE 4 — Hazırlama mekteplerinden ye-



tişeceklerden gerek hazırlama mektebinde ve ge
rek kıta stajmda ve gerek gedikli küçük zabit 
mektebinde muvaffak olamayarak ahvali sıh
hiyeden gayri sebeplerle çıkarılanlar (18) ya
şmı ikmal etmemiş iseler esnana duhullerinde 
ve gerek (18) yaşını ikmal etmiş iseler çıkarıl
malarını müteakip kıtalara verilirler ve du
hullerinden itibaren muvazzaflık hizmetlerinden 
başka hazırlama mekteplerinde meccanen oku
dukları müddetin yansı kadar fazla hizmet 
ederler. Kıta ve müesseselerde müstahdem iken 
talip olanlardan gerek kıta stajında ve gerek 
gedikli küçük zabit mektebinde muvaffak ola
mayanlar muvazzaflık hizmetini ikmal edince 
terhis edilirler. 

Bunlarm mektebe gidiş ve geliş için yolda 
geçen müddetleri de dahil olduğu halde gedik
li küçük zabit mektebinde geçirdikleri müddet 
muvazzaflık hizmetinden mahsup edilmez. 

Hazırlama mektebi derecesindeki tahsili ha-
riçto görmüş ve (18) yaşmı bitirmiş olan gö
nüllüler gerek kıta stajmda ve gerek gedik
li küçük zabit mektebinde muvaffak olamadık-
lan takdirde yaşıtlarile muameleye tabi tutul
mak üzere terhis edilirler ve kıtaya duhullerin
den itibaren geçen müddet muvazzaflık hizmet
lerinden mahsup edilmez. 

Sanatkâr gedikli küçük zabit mektebinde 
veya talimatı mucibince kıta ve fabrika stajla
rında muvaffak olamayarak ahvali sıhhiyeden 
gayri sebeplerle çıkanlanlar işbu maddenin 1 
inci fıkrası hükmüne tâbi tutulur. 

MADDE 5 — Askerî lise ve orta mektepler
den ahvali sıhhiyeden gayri sebeplerle çıkarılan
lar (18) yaşını ikmal etmemiş iseler esnana du
hullerinde ve eğer (18) yaşmı ikmal etmiş 
iseler çıkanlmalarını müteakip nefer olarak kı
talara verilirler ve muvazzaflık hizmetlerin
den başka mekteplerde meccanen okudukları 
müddetin yarısı kadar fazla hizmet ederler. 
Bunlardan arzu edenler ve şeraiti haiz olanlar 
muvazzaflık hizmetlerinden başka sekiz sene 
hizmeti taahhüt etmek şartile talimatnamesine 
tevfikan gedikli küçük zabit yetiştirilirler. 

MADDE 6 — Harbiye ve deniz harp mek
teplerinden ahva.i sıhhiyeden gayri sebeplerle 
çıkanlanlar çavuşlukla kıtalara verilirler ve mu
vazzaflık hizmetlerinden başka askerî mektep

lerde meccanen okudukları müddetin yansı ka
dar fazla hizmet ederler. 

Bunlardan arzu edenler ahvali sıhhiyeleri 
müsait ve şeraiti lâzimeyi haiz iseler muvazzaf
lık hizmetinden başka sekiz sene hizmeti taah
hüt etmek şartile kendi smıflannın gedikli kü
çük zabit mekteplerine gönderilirler ve burada 
altı ay tatbikat kursu gördükten sonra gedikli 
başçavuş muavinliğile kıtaya gönderilirler. Bun
dan sonraki terfileri talimatnamesine tâbidir. 

Kendi smıflanndan gayri diğer sınıflara in
tisap etmek isteyenler çavuşlukla bu sınıfların 
gedikli mekteplerinde talimatlan mucibince ye
tiştirilerek gedikli başçavuş muavini olurlar. 

MADDE 7 — Ordu hesabına Üniversite ve 
Veteriner fakültesinde tahsilde bulunan talebe
lerden muvaffak olamayarak ahvali sıhhiyeden 
gayri sebeplerle çıkarılanlardan: 

Evvelce askerî liselerden yetişerek kıtada 
staj yapmış olanlarla sivil liselerden yetişerek 
askerî ehliyetnameyi haiz bulunanlar çavuşluk
la, ehliyetnameyi haiz olmayanlar bidayette ne-
ferlikle kıtaya sevkolunurlar ve harbiye talebe
si hakkındaki (6) inci madde hükümlerine tâbi 
olurlar. 

MADDE 8 — Talebelik hukukunun ziyamı 
mucip hallerde bulunan bilûmum askerî mektep
ler talebesi 2034 numaralı kanun hükümlerine 
tabidirler. 

MADDE 9 — Bilûmum askerî mekteplerle 
ordu hesabına Üniversite ve Veteriner fakülte
sinde tahsil eden talebelerden ahvali sıhhiyeden 
gayri sebeplerle çıkarılanlar meccanen mektep
lerde okuduklan müddete ait masrafı defaten 
tediye ettikleri takdirde yaşıtları gibi muame
leye tâbi olmak üzere serbest bırakılırlar. 

MADDE 10 — Ahvali sıhhiyeleri gedikli kü-
ejik 'zabitliğe müsait olmayanlar yaşıtlarile 
ımuamele görmek üzere serbest 'bırakılırlar. 
Bunlardan mekteplerde meccanen okudukları 
müddete ait masraf alınmaz. 

MADDE 11 — Bu kanunun neşrinden evvel 
askerî mekteplerde muvaffak olamayarak 
1001, 1446, 1675 numaralı kanunlar ahkâmına 
tâibi tutulmuş olanların ımeöburî hizmetleri bu 
kanuna göre (hesap edilir. 

MADDE 12 — Talebenin askerî mekteplere 



girdikten soiıra yaptıracakları yaş tashihleri 
bu kanun hükümlerine tesir etmez. 

MADDE 13 — 1001, 1446, 1675 numaralı ka
nunlar ile ibu kanuna mugayir ahkâm mülgadır. 

MADDE 14 — Bu ıkanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 
10-V-1934 

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

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya Fuat Ali 
îk. V. S. î. M.V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 





Sıra NQ 199 
Matbuaları toplama hakkında 1/903 numaralı kanun lâyihası 
ve Maarif, Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 18-111-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/637 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13-M-934 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan a matbuaları toplama » hakkındaki kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Memlekette çıkan bütün neşriyatın toplu olarak muayyen yerlerde bulundurulması ve bun

ların muntazaman fihristlerinin tanzim ve neşri Türkiye maarifinin çok ehemmiyetli ihtiyaçla-
rındandır. Bu ihtiyacı ayni suretle hisseden muhtelif memleketler Depot Legal kanunlarile mem
leketleri dahilinde intişar eden bütün eserlerin muayyen bir miktarını neşrini müteakip tâbiler-
den almak suretile toplamakta ve bu suretle millî kütüphanelerinin bütün memleket neşriya-
tile muntazaman beslenmesini temin etmekte ve neşrettikleri umumî ve tasnifli fihristlerle 
memleketlerindeki neşriyat hayatından bütün cihanı haberdar etmektedirler. 

Memleketimizde bugüne kadar tatbik edilmemiş olan bu esasın bir an evvel kabulü zarurî 
bulunmaktadır. Bu suretle memleketimizde yapılan bütün neşriyatın muayyen ve mesul bir 
teşkilât tarafından muntazam bir surette takip ve tasnif edilerek muhafazası kabil olacaktır. 
Bunun temini için merbut kanun lâyihası teklif edilmiştir. 

Yapılacak toplamanın bir yıl başından başlaması kolleksiyon ve fihrist tertibi bakımından 
ehemmiyetli olduğu için mebde olarak 1934 yılının ilk günü esas alınmış ve bunu tesbit 
eden birinci maddede her matbuadan alınacak miktar yedi nüsha olarak tayin olunmuştur. 

İkinci madde verilmesi mecburî olan matbuaların nevilerini, üçüncü madde zaman ve tevdi 
suretini göstermekte, dördüncü madde Hükümetçe mahrem tutulan neşriyatın bundan müstesna 
bulunduğu hükmünü ihtiva etmektedir. 

Beşinci madde ile tevdi mecburiyetinden müstesna tutulan matbuaların nevileri gösterilmek
tedir. 

Mükerrer ve tadilli tabıların bibliyografi noktasından olan ehemmiyeti bakımından bunların 
tevdii mecburiyeti altıncı madde ile tasrih edilmiştir. Yedinci, sekizinci maddeler verilenlerle 
satışa çıkarılanların aynı olması ve Türkiye haricinde türkler tarafından bastırılan eserlerin de 
aynı suretle tevdii mecburiyetlerini tesbit etmektedir. Dokuzuncu madde toplanan eserlerin 
nerelere tevzi olunacağını göstermektedir. Onuncu on birinci maddeler toplama işini kolaylaş
tırmak için Maarif vekâletinin mücehhez olması lâzımgelen salâhiyetleri tayin etmektedir. 

On ikinci maddenin tesbit ettiği hüküm birinci madde ile tayin olunan mecburiyeti, hâsıl 



olacak tereddütlü vaziyetlerden kurtarmak içindir. On üçüncü madde vazifesinde ihmal ve 
terahi gösterecek teşkilât memurlarını ikaz maksadile teklif olunmuştur. 

Memleketimiz hakkında Türkiye dışında yapılan neşriyattan mühim bir kısmını umumî irfan 
kütüphanelerimizde muntazaman toplamak için Türkiyede yapılan ilmî taharriyatm neticeleri 
hakkında neşrolunan eserlerin de altışar nüshasının alakadarlarca tevdii mecburiyeti, ondördüeû 
madde ile teklif ve bu eserlerin alâkasına göre tevzi olunacağı yerler ayrıca tayin edilmiştir. 

Ön beşinci madde hükümetçe men veya müsadere edilen matbualar hakkında ne suretle 
muamele yapılacağını göstermektedir. 

On altıncı ve on yedinci maddeler ile bu kanunun istihdaf ettiği hizmetleri yapacak teşki
lâtın kadrosu tayin edilmiş ve bütçeye yeni bir masraf ilâvesini icap ettirmemek için buna 
mukabil Devlet matbaası kadrosuna lüzumu bulunmayan bazı memuriyetler lâğvolunmuşum 

Maarif encümeni mazbatası 

T. C. 
Maarif encümeni 3Ö-V-1934 

K. M 4 
E' M 1/103 

Yüksek Reisliğe 
Matbuaları toplama hakkında olup Başve

kâletin 637/3 numaralı ve 18 mart 1934 
tarihli tezkeresiie Yüksek Meclise verilen ve 
encümenimize tevdi edilen kanun lâyihası 
Maarif vekili Hikmet Beyin huzurile tetkik 
olundu. 

Memlekette çıkan bütün neşriyatın toplu 
olarak muayyen yerlerde bulundurulması ve 
bunların muntazaman fihristlerinin tanzim ve 
neşrini istihdaf eden bu kanun lâyihasını esas 
itibarile encümenimiz muvafık bulmuştur. Ka
nunun hedefi memlekette çıkan ve ikinci 
maddede sayılan matbuaları muayyen yerlerde 
toplayıp ve koruyup bunların fihristlerini neş
retmektir. Yoksa bu kanun mevcut kütüpha
nelerimizin eser mevcutlarını çoğaltmak sure-
tile onların zenginlenmesine çalışmak değildir. 
Bu sebeple 9 uncu maddede toplanması Hükü
metçe teklif olunan matbua adedi yediden 
dörde indirilmiştir. 

Diğer bazı maddelerde de maksada uygun
luk bakımından bazı değişiklikler yapılmış ve 
hazırlanan kanun lâyihası Yüksek Meclisin 
tasvibine sunulmuştur. 

Maarif En. Rs. M. M. 
Bu kanunla düşünüle işin Nafi Atuf Beyin 
Maarif merkez teşkilâtında fikrine iştirak 
mevcut kütüpaneler mü- ederim 
dürlüğü tarafından ve 
onun takviyesi sureti le 
yapılmasına taraftarım 

Nafi Atuf 
Kâ. Aza Aza Aza 

Çankırı Urfa Mersin 
Talât Refet Ferit celâl 

Aza. Aza Aza 
Ankara Ordu Nafi Atuf Beyin 

Aka Gündüz Hamdi fikrine iştirak ederim 
Osmanzade Hamdi 



Dahiliye 

T. B. Af. M. 
Dahiliye encümeni 

K. M 45 
Esas M il903 

Yüksek 
Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve

killeri Heyetince 13-IH-1934 te Vüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan ( Matbuaları toplama ) 
hakkındaki kanun lâyihasının esbabı mucibe-
sile birlikte gönderildiğini bildiren Başvekâle
tin 18 mart 1934 tarih ve 6/637 sayılı tez
keresi encümenimize de havale buyurulmuş 
olmakla Maarif vekili Beyin dahi hazır bulun
duğu 7-V-1934 tarihli toplantımızda Maarif 
encümeninin olbaptaki mazbatası ile beraber 
okundu ve lâyiha tetkik olundu. 

Bu günkü neşriyatın yarınki nesillere inti
kalinin temini ve atide zamanımıza ait tetkik 
ve tetebbularda bulunacaklara müracaat mem-
baları vücude getirilmesi şüphesiz millî bir 
vazifedir. 

Dünyanın bütün medenî memleketlerinde 
bir çok seneler evvel başlamış olan bu hayırlı 
işe şimdiye kadar, bir çok sebepler dolayısile, 
başlayamamış olmamız memleket irfan haya
tında hüznü mucip boşluklar vücude getir
miştir.̂  

Filhakika memleketimizde neşrolunan bazı 
eserlerin mevcudu tamamen ortadan kalktığı 
ve bazılarının ancak hususî ellerde kaldığı te
essürle görülmektedir. 

Bu cümleden olarak millî idarenin en mü
him mefkure âbidesi olan orHakimiyeti Milliye» 
gazetesinin kolleksiyonu, mezkûr gazete idare
hanesinin yanması sebebile ancak hususî bir 
ihtimam sahibinin himmeti eseri olarak tedarik 
olunabilmiştir. Arzolunan mülâhazalara binaen 
bu irfan boşluğunun bir an evvel doldurulması 
gayesini güden bu lâyiha esas itibarile kabule 
şayan görülmüştür. 

Maddelerde aşağıda yazılı tadiller yapıl
mıştır: 

1 — Birinci kanun 1934 tenberi tab ve 
neşrolunan matbuaların dörder nüshasını teda
rik ve maarif idarelerine teslim etmek alâka
darların bir çokları için pek müşkilâtı mucip 
olacağı gibi Maarif vekâletinin de bu işe me-
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i mazbatası 

10-V-1934 

Reisliğe 
mur edeceği teşkilât henüz vücude getirilme
miş olması hasebile büyük bir faide temin ey-
lemeyeceğinden matbuaların işbu lâyihanın 
kanuniyet kesbettiği tarihten itibaren teslime 
başlanması muvafık görülmüştür. Bundan baş
ka matbuat kanununa tevfikan verilecek nüs
halardan ayrı olarak küçükleri muzır neşriyat
tan koruma kanununa göre de iki nüshanın 
verilmesi mecburî olduğundan işbu kanunla 
itası lâzımgelen dört nüshanın bunlardan başka 
olduğu tasrih edilmek suretile birinci madde 
yazılmıştır. 

Azadan Ahmet İhsan Bey matbuaların ba
sanlar tarafından Maarif İdarelerine makbuz 
mukabilinde tesliminin pek çok müşkilâtı ve 
matbaa sahiplerinin beyhude meşguliyetlerini 
mucip olduğunu dermeyan ile mevzubahs" 
matbuaların Maarif idarelerince matbaalardan 
alınması teklifinde bulunmuş ise de teklifin 
ekseriyet kararına iktiran edememiş ve muma
ileyh bu noktadan maddeye muhalif kalmıştır. 

2 — İkinci maddenin son cümlesindeki 
o: umumiyetle memleketin kültür hayatile alâ
kalı diğer bu gibi eserler » tabiri müphem 
görülerek bu gibi eserlerin Maarif vekâletince 
tesbit ve ilânı lüzumu şart koşulmuştur. 

Bir sanat kıymetini haiz afişlerin dahi mu
hafazası lüzumu matbualar arasına sokulması 
muvafık görüldüğünden maddeye bunlar da 
ilâve edümiş ve beşinci maddede bu hususa 
dair bulunan kayit kaldırılmıştır. 

3 — Matbuaların teslim müddeti on beş 
gün olarak kabul edilmiş ve bazı mahallerde 
yalnız Maarif memuru bulunabilmesi ihtima
line binaen matbuaların Maarif idarelerine tes
lim olunması hususu muvafık görülerek üçün
cü madde o yolda yazılmıştır. 

4 — Tarih ve sanat kıymetini haiz tahvil
lerle çeklerin, pullarla kıymetli kâğıtların mu
hafazası da lüzumlu görüldüğünden bu kabîl 
matbuaların dahi iptal olunarak alâkadar ve
kâlet veya makamlarca Maarif vekâletine tev-
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dii muvafık addolunmuştur. 

5 — İşbu kanuna aykırı gidenler için ceza 
parasının elli lira olarak mutlak surette kabulü 
muvafık görülmeyerek bu cezanın beş lira ile 
elli lira arasında mütefavit olması kabul 
olunmuştur. 

6 — Gazete, mecmua, risale ve kitaplar 
için müruru zaman müddetinin üç sene olması 
caiz görülmüş isede diğer matbualar için bu 
müddet çok fazla bulunduğundan bunlar hak
kında müruru zaman müddeti bir sene olarak 
kabul edilmiştir. Diğer bazı cüzi tadilâtla 
tanzim olunan kanun lâyihasının Ulu Heyetin 
isabetli görüşüne arzına karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Da. E. Reisi 
Tekirdağ 
Cemil 

Kâ. 

Aza 
Zonguldak 

Halil 
Aza 

Antalya 
Rasih 

Reis V 

Aza 
Malatya 
Muttalip 

Aza 
Kütahya 
Mehmet 
Aza 

Ordu 
İsmail 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 
Aza 

Ordu 
A. İhsan 

Aza 
Giresun 

A. Münir 
Aza 

Zonguldak 
Rıfat 

Adliye encümeni mazbatası 

T. R. M. M. 
Adliye encümeni 

K No. 33 
Esas No. H903 

Yüksek Reisliğe 

20V-1934 

Matbuaları toplama hakkında Maarif vekil
liğince hazırlanıp Başvekâletin 18-H1-U34 ta
rih ve 6/637 numaralı tezkeresile Büyük Mil
let Meclisine sunulan kanun lâyihası Maarif 
ve Dahiliye Encümenlerinin tadillerile birlikte 
vekâlet namına hazır bulunan Talim ve terbiye 
heyeti reisi İhsan Beyin izahatı da dinlenerek 
tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha hakkında Hükümetle diğer Encü
menler tarafından serdedilen esbabı mucibede 
beyan olunduğu üzere Türkiyede intişar eden 
bütün eserlerin muayyen yerlerde bulundurul
ması ve bunların muntazam fihristlerinin yapı
larak umumun istifadesine konması Maarif ve 
irfan hayatı için lüzumu aşikâr olmakla bera
ber bu eserleri neşredenlerin, lâyihada yazılı 
miktarda nüshaları Maarif vekilliği emrine ver
meğe mecbur tutulmaları ve böylece derleme 
işlerinin mahsus bir teşkilât marifetile idre 
edilmesi musip görülerek lâyiha encümeni-
mizce de esas itibarile kabul edilmiştir. 

Kanunun unvamndaki ( toplama ) tabiri 
cezaî mahiyette müsadere gibi bir anlayış 
husule getireceği mülâhazasile ve (matbuanın) 
da açık türkçe ifade olunması maksadile de
ğiştirilmesi tensip olunmuştur. 

Birinci madde encümence yeniden yazıl
mıştır. Bu madde Türkiyede her hangi bir 
vasıta ile olursa olsun basılıp neşredilen ve 
envai diğer maddede gösterilen basma-
yazı ve resimlerin beş nüshasının mutlak ola
rak verilmesi mecburiyetini göstermekte ol
duğundan para mukabilinde veya bedava gibi 
kayitlere lüzum görülmemiştir. 

Maddede 1771 ve 1881 numaralı kanun
ların hükümlerinin mahfuz olacağı kaydi de 
fazla görülerek çıkarılmıştır. Çünkü bu lâyiha 
bahsedilen kanunlarla tearuz teşkil etmemek
tedir. 

İkinci madde aynen kabul edilmiş olup 
yalnız kültür hayatile alâkalı olduğu Maarif 
Vekilliğince tesbit edilip bu maddede sayılan 
şeyler gibi Maarif emrine verilmesi mecburi
yet altına alınacak basmayazı ve resimler hak
kında vekilliğe verilen salâhiyetin, maddenin 
sonuna ayrıca bir fıkra halinde yazılması mu
vafık görülmüştür. 

Üçüncü ve dördüncü ve beşinci maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı madde Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul olunmuştur. 

Yedinci madde encümenimizce tayyedil-



mistir. Maarif emrine verilmesi mecburiyet 
altına alınan basmayazı ve resimlerin neşro
lunan nüshalarının verilenlerle ayni olması 
gayet tabiidir. Buna dair ayrıca bir hüküm kon 
makta tatbikatta bu basmayazı ve resimleri: 
neşredenlerin daha nefis kâğıda bastırılan 
veya bir kısmı ciltli olanları varsa onlara da 
şamil olabileceği gibi bir telâkkiye meydan 
vermesi ihtimali bertaraf olunmuştur. 

Maarif encümeninin tertip ettiği 8 inci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Verilmesi mecburî tutulan basmayazı ve 
resimlerin beş nüsha olmasını encümenimiz 
muvafık görmüş ve bunların nereye dağıtıla
cağını da 9 uncu maddede tasrih etmiştir. 

Lâyihanın 10 uncu maddesile Hükümetçe 
teklif edilip Maarif ve Dahiliye encümenle
rince aynen kabul edilen hüküm kanunun tat-
bikına taallûk ettiğinden ayrıca tasrihe lüzum 
olmayıp icabında bir talimatname ile bunları 
tesbit etmek mümkün görüldüğünden bu mad
de tayyedilmiştir. 

On ikinci madde forma, cüz ve cilt halin
de çıkarılan kitapların diğer basmayazılar gi
bi cüz ve forma halinde verilmesi mecburi
yetini ifade ettiğinden kanunun tertibi itibarile 
cezaî müeyyideden bahsolan maddeye takdimi 
tensip olunmuş ve o suretle maddenin yeri 
değiştirilmiştir. 

Bu lâyihadaki mecburiyete riayet etmeyen
ler hakkında verilecek cezanın hafif para cezası 
olması esas itibarile kabul olunmuş ve en az 
miktar müruru zaman hakkındaki Türk ceza 
kanununun 102 nci maddesindeki umumî hük
münün cereyanı için 50 ür olarak gösteril
miştir. 

Haklarında bu kanuna göre kanunî takip 
yapılmak lâzımgelenler için kabul edilen ceza 
nın nevine göre kabahat sayılan bu suç hak
kında sulh mahkemeleri hüküm vermeğe sala
hiyetli olduklarından Maarif idarelerinin 
verecekleri müzekkere üzerine Sulh mahkeme
lerince kanunda yazılı cezanın hükmolunacağı 
tabiî olup maddenin yazılışından bu suretle 
muamele olunacağı anlaşılır. 

Para cezasile beraber verilmeyen basma
yazı ve resimlerin aynen tedarik ve itasına da 
hükmolunması kanunun istihdaf ettiği esas 
maksadı temin edeceğinden ayrıca bu husus 
maddede tasrih kılınmıştır.-

Dahiliye encümenince i 3 üncü madde ile 
bu lâyihada müruru zaman hakkında bir hü
küm konmasına encümenimiz iştirak etmemiştir. 
Bundan evvelki madde ile kabul edilen hafif 
para cezası miktarına göre basmayazı ve 
resimleri vermeyenlerin suç sayılan hareketler 
için umumî hükümlere göre müruru zaman 
müddeti iki sene olduğundan ve bu da maksa
dı temin etmekte bulunduğundan ayrı bir 
hüküm konmasına mahal görüimeyerek 13üncü 
madde tayyedilmiştir. 

14 üncü madde Türkiyede hafriyat için 
izin alan yabancı mütehassıs ve âlimlerin 
yaptıkları hafriyat üzerine kendi memleket
lerin de çıkaracakları eserlerin muayyen nüsha
larını vermeğe mecbur tutulmaları ve bunun 
içinde kendilerinden yazılı bir taahhüt alınması 
encümenimizce de muvafik görülmüştür. An
cak bu mecburiyete bir müeyyide olmak 
üzere hilafı harekette bulunanlara bir 
daha Türkiyede hafriyat için izin verilmemesi 
kaydinin tayyını encümen münasip bulmuştur. 
Çünki evvelce yaptıkları hafriyat üzerine eser 
neşredip vermeyenler tekrar Türkiyeye gelerek 
hafriyat yapmak isterlerse kendi haklarında 
müruru zaman haddine baliğ müddet geçme-
mişse kanunî takibat yapılmak mümkün oldu
ğu gibi bu imkân zail olduğu takdirde hafri
yatın yapılamamasını intaç edecek surette hiç 
izin verilmemek keyfiyetile evvelki hafriyat 
üzerine neşredilen eserlerin alınamamasının 
tevlit edeceği zarar mukayese olunduğu tak
dirde icabında ikinci ihtimalin para ile teda
riki mümkün olduğuna göre hafriyat yapılma
sına izin vermemek tarzının kabulünde bir 
faide mülâhaza olunamamıştır. 

Lâyihanın 15 inci maddesi aynen kabul 
olunmuştur. 

16 ve 17 nci maddeler bu kanunun tatbi
ki için Maarif vekâletinde bir teşkilât vücu-
de getirileceğini ve bunun için kadronun gös
terildiğinden bahis bulunmaktadır. Encümeni
miz böyle bir teşkilâtın lüzum ve zaruretine 
kail olmakla beraber taknin usulü noktasın
dan bu hükümlerin ayrı bir lâyiha ile tanzim 
edilmesinin muvafık olacağını mülâhaza etmiş
tir ve bu sebeple de lâyihanın bu maddele
rini tayyetmiştir. 

Nitekim 2314 numaralı kanunla Temyiz 
mahkemesinde ihdas edilen raportörlüğün kadro 
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ve maaşları 2225 numaralı bir kanunla tesbit 
olunmuştur. 

Lâyiha Bütçe Encümenine de havale edil
miş bulunduğundan Encümenimizin tayyettiği 
16 ve 17 nci maddelerin serdedilen mülâha
zalara göre ayrı bir lâyiha halinde tesbit edi
leceği şüphesiz görülmüştür. 

Sebepleri yazılı değişiklerle kabulüne En
cümenimizin ittifakla karar verdiği bu lâyiha 
havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi 

Matbuaları toplama hakkında Maarif vekilli
ğince hazırlanan kanun lâyihasının Yüksek Mec
lise gönderildiğine dair olan Başvekâletin, tezke-

ş resi ile Maarif, Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları Maarif vekili Beyin huzurile encü-
menimizee de müzakere ve tetkik edildi. 

Lâyihanın, memlekette çıkan bütün neşriya
tın toplu olarak muayyen yerlerde bulundurulma
sı ve bunların muntazam fihristlerinin tanzim 
ve neşri suretile memleketimizde ilim hareketleri
nin ve inkişaflarının seyrini takip ve yakın ta
rihimiz hakkında vesika olabilecek bütün neşri
yatı tetkik etmek isteyenlere imkân hazırlamak 
maksadile teklif olunduğu ve bu suretle neşrolu
nacak umumî ve tasnifli fihristlerle bir taraftan 
da memleketimizdeki neşriyat hayatından bütün 
cihanın haberdar edilmesi istihdaf edildiği anla
şılmıştır. 

Bu maksatla hazırlanan kanun lâyihası, heye
ti umumiyesile encümenimizce de kabul edilmiş 
ve Adliye encümeninin hazırladığı metin üzerin
den maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü 
maddeler Adliye encümeninin kabul ettiği şekilde 
encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Adliye encümeni, Hükümet teklifinin 16 ve 
17 inci maddelerinin teşkilâta taalluk etmesi itiba-

olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ad. En. Reisi M. M. Kâ. 

Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Salâhattin Raif 
Aza Aza Aza 

Antalya Çanakkale Kocaeli 
Haydar Osman Niyazi Ragıp 

Aza Aza Aza 
Erzincan Antalya Balıkesir 
Abdâlhak Numan Vasfi 

rile ayrı bir kanunla tedvin olunması ve buna 
ıbinaen mezkûr maddelerin lâyihadan çıkarıl
ması lâzımıgeleeeği mütaleasında Ibulunmuş ise 
de işbu teşkilâtın ıbu kanunla yakından alâkası 
ıbulunduğunu gören encümenimiz ıbu maddele
rin işlbu lâyihaya aşağıda yazılı olan şekilde 
ilâvesini münasip görmüş ve mezkr maddelere 
bağlı A cetvelinden tahsisatı umumî (bütçeye 
ithal edilmiş ve kadrosu D cetveline konulmuş 
bulunan 30 lira ücretli bir hademe tahsisatını 
çıkarmıştır. 

Bu esaslara göre hazırlanan kanun lâyihası 
/bütçeye taallûk eden hükümleri ihtiva etme'k iti-
foarile müstacelen ve tercihan müzakere edil
mek üzere Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Erzurum 

Aziz ' 
Manisa 

Reis V. 
İsparta 

Müherrem 

Bursa 
Dr. Galip 

îstanlbul 
Sadettin 

Srvas 

M. M. 
Bayazıt 
îhsan 

Çorum 
Mustafa 

tamir 
Kâzım 
Konya 

Turgut Basım A. Muzaffer 
Giresun Yoagat 

Kâzım S, Sırrı 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 27 - V -1934 

M. No. 123 
Esas No. 1/903 

Yüksek Reisliğe 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Matbuaları toplama kanunu 
lâyihası 

MADDE 1 — 1 kânunusani 
1934 tarihinden itibaren Türki
ye dahilinde, bedel mukabilinde 
veya bedava neşretmek maksa-
dile, her türlü tabı usullerile 
bu kanunun) ikinci maddesin
de sayılan matbualardan birini 
basanlar bastıkları her matbu
adan yedi nüshayı Maarif vekâ
leti emrine vermeğe mecburdur
lar. 

Matbaacıların 25-VII-1931 
tarihli ve 1881 numaralı kanun 
mucibince bulundukları yerin 
en büyük mülkiye memuru ile 
Cumhuriyet müddeiumumisine 
vermeğe mecbur oldukları nüs
halar bundan hariçtir. 

MADDE 2 — Birinci madde 
mucibince verilmesi mecburî 
olan matbualar şunlardır: Han
gi dilde olursa olsun gazeteler, 
ajans tebliğleri, mecmualar, ki
taplar, risaleler, tahsil tezleri, 
haritalar, atlaslar; tablolar, 
gravürler, her çeşit resimler; 
plânlar, krokiler; destan ve şar
kı mecmuaları ve musiki notala
rı; tiyatro piyesleri ve koreog
raf iler; cemiyet ve şirketlerin 
neşredilen raporları; her nevi 

kataloglar; her nevi takvimler; 
yıllıklar, agenda ve muhtıralar 
ve umumiyetle memleketin kül
tür hayatile alâkalı diğer bu gi
bi eserler. 

^-8 — 
MAARİF ENCÜMENİNİN 

TADÎLÎ 

Matbuaları toplama kanunu 
lâyihası 

MADDE 1 — 1 kânunusani 
1934 tarihinden itibaren Türki
ye dahilinde, bedel mukabilin
de veya bedava neşretmek mak-
sadile, her türlü tabı usullerile 
bu kanunun 2 nci maddesinde 
sayılan matbualardan birini ba
sanlar bastıkları her matbuadan 
dört nüshayı Maarif vekâleti 
emrine vermeğe mecburdurlar. 

Matbaacıların 25 - VII -1931 
tarihli ve 1881 numaralı kanun 
mucibince bulundukları yerin 
en büyük mülkiye memuru ile 
Cumhuriyet müddeiumumisine 
vermeğe mecbur oldukları nüs
halar bunlardan hariçtir. 

MADDE 2 — Olduğu gibi ka
bul edilmiştir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Matbuaları toplama kanunu 
lâyihası 

MADDE 1 — Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren Tür
kiye dahilinde, bedeli mukabi
linde veya bedava neşretmek 
maksadile, her türlü tabı usulle
rile, ikinci maddede sayılan 
matbuaları basanlar bunların 
dört nüshasını, 7 temmuz 1927 
tarih ve 1117 sayılı ve 25 mayıs 
1931 tarih ve 1881 sayılı kanun
larla verilmesi lâzımgelen nüs
halardan ayn olarak bastıran
ların hesabma olmak üzere Ma
arif vekâletinin emrine verme
ğe mecburdurlar. 

MADDE 2 — Birinci madde 
mucibince verilmesi mecburî 
olan matbualar bunlardır: 

Hangi dilde olursa olsun ga
zeteler, ajans tebliğleri, mec
mualar, kitaplar, risaleler, 
tahsil tezleri haritalar, at
laslar, tablolar, gravürler, her 
çeşit resimler, sanat kıymetini 
haiz afişler, prospektüsler, plân
lar, krokiler, destan ve şarkı 
mecmuaları ve musiki notaları, 
koreografiler ve tiyatro piyes
leri, cemiyet ve şirketlerin neş
redilen raporları, her nevi ka
taloglar, her nevi takvimler, yıl
lıklar, a jant a ve muhtıralar ve 
umumiyetle memleketin kültür 
hayatile alâkalı olduğu Maarif 
vekâletince tesbit ve ilân olu
nacak diğer bu gibi eserler. 

MADDE 3 — Yukanki mad
delerde yazılı eserler hemen ba
sılmaları akabinde Maarif ve-

MADDE 3 — Yukanki med-
dede yazık eserler basılır basıl
maz Maarif vekâletinin bu işle 

MADDE 3 — YukarıM mad
dede yazık eserler azamî on beş 
gün içinde Maarif vekâletinin 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN 

TADlLÎ 

Basma yazı ve resimleri derle
me kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Türkiyede her 
türlü baskı usullerile basılıp 
neşredilen ikinci maddede yazılı 
basmayazı ve resimler basan
lar bunların beş nüshasını Maa
rif vekâletinin emine vermeğe 
mecburdurlar. 

MADDE 2 — Birinci madde
ye göre verilmesi mecburî olan 
basmayazı ve resimler şunlar
dır: 

Gazeteler, ajans tebliğleri, 
mecmualar, kitaplar, risaleler, 
tahsil tezleri, haritalar, at
laslar, tablolar, gravürler, 
her çeşit resimler, sanat 
kıymetini haiz afişler, pros-
pektüsler, plânlar, kroki
ler, destan ve şarkı mecmua
ları, musiki notaları, koreogra-
filer ve tiyatro piyesleri, cemi
yet ve şirketlerce neşredilen 
raporlar, her çeşit kataloglar, 
takvimler, yıllıklar, acenta ve 
muhtıralar. 

Memleketin kültür hayatile 
alâkası olduğu Maarif vekilli
ğince tesbit ve ilân olunan eser
ler de bu mecburiyete tâbi tu
tulabilir. 

MADDE 3 — Dahiliye encü
meninin teklifi aynen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

MADDE 1 — Adliye encü
meninin 1 inci maddesi aynen 
kabul 

MADDE 2 — Adliye encü
meninin 2 inci maddesi aynen 
kabul 

MADDE 3 — Dahiliye encü
meninin 3 üncü maddesi aynen 
kabul 
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kâletinin bu işlerle alâkalı teş
kilâtına ya doğrudan doğruya 
makbuz mukabilinde verilecek 
veya taahhütlü olarak posta ile 
gönderilecektir. 

MADDE 4 — Hükümetçe 
mahrem tutulan neşriyat müs
tesna olmak üzere, resmî matba
alar veya resmî müesseseler ta
rafından çıkarılan matbualar 
da bu kanun hükmüne tâbidir. 

MADDE 5 — Tevdi mecburi
yetinden müstesna tutulan mat
bualar şunlardır: 

a) Resmî dairelerin cetveller, 
defterler, makbuzlar, formüller, 
başlıklı kâğıt ve zarflar gibi her 
nevi hizmet evrakı, 

b) Ticarethanelere, şirketlere, 
fabrikalara mahsus tarifeler, 
etiketler, faturalar, defterler, 
ilânlar gibi ticarî matbualar. 
(Ancak her nevi resimli afişler 
ve proskeptüslerle bir sanat kıy
metini haiz diğer matbualar bi
rinci maddedeki hükümlere tâ
bidir), 

e) Davet tezkereleri, kart dö-
vizitler, adres ve ilân kartları, 
başlıklı mektup kâğıt ve zarf
lara lokantalara mahsus yemek 
listeleri gibi şahsî matbualar, 
her nevi biletler, tahvilât, hisse 
senetleri ve pullar ve umumi
yetle naktî evrak. 

MADDE 6 — Tadilen veya 
aynen tekrar tabolunan, hatta 
yalnız kabı değişen eserlerin de 
tekrar verilmesi mecburidir. 

Mf. E. 
alâkalı teşkilâtına gönderilmek 
üzere makbuz mukabilinde ma
halli maarif müdürlüğüne veri
lecektir. 

MADDE 4 — Olduğu gibi ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Olduğu gibi ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Olduğu gibi ka
bul edilmiştir. 

Da. E. 
bu işle alâkalı teşkilâtına gön
derilmek üzere makbuz muka
bilinde mahallî maarif idarele
rine verilecektir. 

MADDE 4 — Hükümetçe 
mahrem tutulan neşriyat müs
tesna olmak üzere, resmî mat
baalar veya resmî müesseseler 
tarafından çıkarılan matbualar 
da bu kanun hükmüne tâbidir. 

Tahviller, çekler ve pullarla 
kıymetli kâğıtlar iptal oluna
rak alâkadar vekâlet daire ve 
müesseseler tarafından Maarif 
vekâletine tevdi olunur. 

MADDE 5 — Tevdi mecburi
yetinden müstesna tutulan mat
bualar şunlardır: 

A) Resmî dairelerin cetvelle
ri, defterleri, makbuzları, for
mülleri, başlıklı kâğıt ve zarf
ları gibi her nevi hizmet evra
kı; 

B) Ticarethanelerin, şirket
lerin, fabrikaların tarife, eti
ket, fatura defteri, ilân gibi ti
carî matbuaları; 

C) Davet tezkereleri, kart -
dövizitler, adres ve ilân kartla
rı, başlıklı mektup kâğıt ve 
zarflan, lokantaların yemek 
liste kâğıtları gibi şahsî matbu
alar ve her nevi biletler. 

MADDE 6 — Hükümetin tek
lifi benimsenmiştir. 



Ad. E. 

MADDE 4 — Hükümetçe 
mahrem tutulan neşriyat müs
tesna olmak üzere resmî matba
alar veya resmî müesseseler ta
rafından çıkarılan basmayazı 
ve resimler de bu kanun hük
müne tabidir. 

Tahviller, çekler ve pullarla 
krymetli kağıtlar da üzerlerine 
iptal edildiği işaret edilerek ait 
olduğu vekâlet» daire ve mües
seseler tarafından üçüncü mad
dede yazılı teşkilâta verilir. 

MADDE 5 — Birinci madde
de yazılı mecburiyetten aşağıda 
gösterilen basmayazı ve resim
ler müstesnadır: 

a) Resmî dairelerin cetvelle
ri, defterleri, makbuzları, for
mülleri, başlıklı kâğıt ve zarf
lan gibi her türlü hizmet evra
kı, 

b) Ticarethanelerin, şirketle
rin ve fabrikaların tarife, eti
ket, fatura, defter, ilân gibi 
basmayazı ve resimleri, 

c) Davet tezkereleri, kartvi
zitler, adres ve ilân kartları, 
başlıklı kâğıt ve zarflar ve lo
kantaların yemek listeleri gibi 
şahsî basmayazı ve resimler 
ve her nevi biletler. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen 
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MADDE 4 — Adliye encü
meninin 4 üncü maddesi aynen 
kabul 

MADDE 5 — Adliye encü
meninin 5 inci maddesi aynen 
kabul 

MADDE 6 — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen kabul 



Hü. 

MADDE 7 — Verilen nüsha
lar satışa çıkarılan nüshalarının 
ayni olmak lâzımdır. 

MADDE 8 — Türkiyede mü-
temekkin hakikî veya hükmî şa
hıslar tarafından, Türkiyede 
neşredilmek üzere, ecnebi mem
leketlerde bastırılarak Türkiye-
ye ithal edilen eserler dahi işbu 
kanunun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 9 — Bu kanun mu
cibince toplanacak eserler şu su
retle tevzi olunur: 

1 nüsha Büyük Millet Mecli
si kütphanesine; 

2 nüsha Millî kütüpaneye 
(Teşkil olununcaya kadar Mat
buat toplama müdürlüğünde 
muhafaza olunur), 

1 nüsha Ankara umumî kü-
tüpanesine; 

1 nüsha İstanbul umumî kü-
tüpanesine; 

1 nüsha İstanbul üniversite
si kütüpanesine; 

1 nüsha Matbuat umum mü
dürlüğü kütüpanesine. 

MADDE 10 — Maarif vekâ
leti verilmesi mecburî kitapla
rın alâkadarları tarafından vak
tinde muntazam surette verilip 
verilmediğini kendi teşkilâtı va-
srtasile kontrol eder. 

— 12-, 
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MADDE 7 — Verilen nüsha
lar çıkarılan nüshaların ayni 
almak lâzımdır. 

MADDE 8 — Türkiyede mü-
temekkin hakikî veya hükmî şa
hıslar tarafından, Türkiyede 
neşredilmek üzere, ecnebi mem
leketlerde bastırılarak Türkiye-
ye ithal edilen eserler dahi iş
bu kanunun hükümlerine tâbi
dir. Ancak bu türlü eserleri 
üçüncü maddeye göre Hüküme
te vermekle bu eserlerin Türki-
yedeki naşirleri mükelleftir. 

MADDE 9 — Bu kanun mu
cibince toplanacak eserler şu 
suretle tevzi olunur: 

1 nüsha Ankara umumî kü
tüpanesine, 

2 nüsha Millî kütüpaneye 
(Teşkil olununcaya kadar Mat
buaları toplama idaresinde mu
hafaza olunur), 

1 nüsha İstanbul Üniversite
si kütüpanesine, 

MADDE 10 — Olduğu 
kabul edilmiştir. 

gibi 

Da. E. 
MADDE 7 — Maarif encü

meninin teklifi benimsenmiştir. 

MADDE 8 — Maarif encü
meninin teklifi benimsenmiştir. 

MADDE 9 — Maarif encü
meninin teklifi benimsenmiştir. 

MADDE 10 — Hükümetin 
teklifi benimsenmiştir. 



Ad. E. 
MADDE 7 — Hükümetin 8 

inci maddesi aynen 

MADDE 8 — Bu kanuna gö
re derlenecek eserler aşağıda 
yazılı yerlere verilir: 

a) ÎM nüsha Millî kütüpane-
ye ( Bu kütüpane teşkil olu
nuncaya kadar derlenen basma 
yazı ve resimler Maarif vekilli
ğinin bu işe memur edilen teş
kilâtı tarafından hıfzolunur), 

b) Bir nüsha Ankara umumî 
kütüpanesine, 

c) Bir nüsha istanbul Üniver
sitesi kütüpanesine, 

d) Bir nüsha İstanbul umu
mî kütüpanesine. 

MADDE 9 — Forma forma, 
cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan 
kitap ve sair basmayazı ve re
simlere ait mecburiyetler de 
her forma, cüz veya cildin çı
karılan nüshalarının verilmesi 
suretile ifa olunur. 

MADDE 10 — Verilmesi MADDE 10 — Adliye encü-
mecburî olan basma yazı ve re- meninin 10 uncu maddesi aynen 
simleri müddeti içinde verme- kabul 
yenlar Maarif idaresinin mü
zekkeresi üzerine mahkemece 
elli liradan aşağı olmamak üze
re hafif para cezasile cezalan
dırılır ve vermediği basmayazı | 
ve resimleri aynen vermesine j 
de hükmolunur. 

B. E. 
MADDE 7 — Maarif encü

meninin 8 inci maddesi aynen 
kabul 

MADDE 8 — Adliye encü
meninin 8 inci maddesi aynen 
kabul 

MADDE 9 — Adliye encü
meninin 9 uncu maddesi aynen 
kabul 
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MADDE 11 — Verilmesi mec
burî olan matbuaları en geç on 
beş gün içinde vermeyenler hak
kında Maarif vekâletinin tale
bi üzerine elli lira ağır para ce
zası hükmolunur ve bundan 
başka vermedikleri yedi nüsha 
dahi kendilerine tazmin ettiri
lir. 

MADDE 12 — Forma forma, 
cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan 
kitaplara ait verilmesi mecburî 
nüshalar her forma, cüz veya 
cilt satılığa çıkarıldıkça verile
cektir. 

MADDE 13 — Basıldığından 
itibaren üç sene müddetle takip 
edilmeyen eserler müruru zama
na tâbidir. Ancak bu vaziyet 
alâkadar memurun ihmalinden 
ileri gelmişse bu kabîl eserler 
yedişer nüsha olarak kendisine 
tazmin ettirilir. 

Mf. E. 
MADDE 11 -

kabul edilmiştir. 
Olduğu gibi 

MADDE 12 — Forma forma, 
cüz. cüz veya cilt cilt çıkarılan 
kitaplara ait verilmesi mecbu
rî nüshalar her forma, cüz ve
ya cilt çıkarıldıkça verilecek
tir. 

MADDE 13 — Basıldığından 
itibaren üç sene müddetle ta
kip edilmeyen eserler müruru 
zamana tâbidir. Ancak bu vazi
yet alâkalı memurun ihmalin
den ileri gelmişse kanunen icap 
eden diğer cezalardan başka bu 
kabîl eserler dörder nüsha ola-

Da. E. 
MADDE 11 — Verilmesi 

mecburî olan matbuaları müd
deti içinde vermeyenler hakkın
da Maarif vekâletinin talebi ü-
zerine beş liradan elli liraya ka
dar para cezasına ve başkaca 
da vermedikleri dört nüshanın 
aynen tedarikine hükmolunur. 

MADDE 12 — Maarif encü
meninin teklifi benimsenmiştir. 

MADDE 13 — Bastırıldıkla
rından itibaren üç sene içinde 
takip edilmeyen gazete, mec
mua, risale ve kitaplar müruru 
zamana tabidir. Diğer matbua
lar hakkında bu müddet bir se
nedir. Bu vaziyet alâkalı me
murun ihmalinden ileri gelmiş-
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MADDIÎ 11 — Usulü daire
sinde aldıkları ruhsatnamelerle 
TürMyede hafriyat yapan ya
bancı mütehassıs ve âlimler 
yaptıkları bu hafriyata ait ola

rak Türkiye dışında bastırıp neş
rettirdikleri eserlerin altı nüs
hasını Maarif vekilliği emrine 
vermeğe mecburdurlar. Bu gi
bilere hafriyat için izin verildi
ği sırada bu madde hükmüne 
riayet edeceklerine dair kendi
lerinden yazılı taahhüt alrnır. 

Bu maddeye göre Maarif ve
killiği emrine verilen nüshalar 
aşağıda yazılı yerlere dağıtılır: 

a) İki nüsha Millî kütüpane-
ye, (Bu kütüpane teşkil olunun
caya kadar Maarif vekilliğinin 
derleme işlerini görecek teş
kilâtı tarafından hıfzolunur), 

b) Bir nüsha Ankara umumî 
kütüpanesine, 

c) Bir nüsha Maarif vekilliği 
müzeler dairesi kütüpanesine, 

d) Bir nüsha İstanbul Asan 
atika müzeleri kütüpanesine, 

e) Bir nüsha Türk tarihi tet
kik heyeti kütüpanesine. 

MADDE 12 — Hükümetçe 
menolunan ve müsadere edi
len basmayazı ve resimlerin 
beş nüshası bu işe memur ma
kamlar tarafından Maarif ve
killiği emrine teslim olunur. Şu 
kadar ki açıkta tutulması caiz 
görülmeyen böyle basmayazı 
ve resimler kilit altmda aynca 
muhafaza olunur. 

B. E. 
MADDE 11 — Adliye encü

meninin 11 inci maddesi aynen 
kabul 

MADDE 12 — Adliye encü
meninin 12 inci maddesi aynen 
kabul 

MADDE 13 — Bu kanunda 
gösterilen vazifeleri yapmakla 
beraber derlenen eserleri teslim 
almak, tasnif, kayit ve muhafa
za etmek ve her nevi Mtabiyat 
fihristlerini tanzim ve neşret
mek işleri ile uğraşmak üzere 
derece, adet ve maaşları (1) 



Hü. 

MADDE 14 — Usulü daire
sinde aldıkları ruhsatnamelerle 
Türkiye dahilinde hafriyat ya
pan ecnebi mütehassıs ve âlim
ler yaptıkları bu hafriyata ait 
olarak Türkiye haricinde tabı 
ve neşrettirdikleri eserlerin altı 
nüshasını Maarif vekâleti emri
ne vermeğe mecburdurlar. Bu 
gibilere hafriyat için ruhsat ve
rildiği sırada bu madde hükmü
ne riayet edeceklerine dair ken
dilerinden taahhütname alınır. 
Taahhüt hilâfında hareket eden
lere bir daha Türkiyede hafri
yat için ruhsat verilmez. 

Bu madde mucibince Maarif 
vekâleti emrine verilen altı nüs
ha şu suretle tevzi edilir: 

1 nüsha Büyük Millet mecli
si kütüpanesine, 

1 nüsha Millî kütüpaneye 
(Teşkil olununcaya kadar Mat
buat toplama müdürlüğünde 
muhafaza olunacaktır), 

1 nüsha Ankara umumî kütü
panesine, 

1 nüsha Maarif vekâleti mü
zeler dairesi kütüpanesine, 

1 nüsha İstanbul Asarı atika 
müzeleri kütüpanesine» 

1 nüsha Türk tarihi tetkik 
cemiyeti kütüpanesine. 

MADDE 15 — Hükümetçe 
men veya müsadere edilen mat
buaların yedi nüshası dahi bu 
işe memur makamlar tarafın
dan Maarif vekâletine tevdi olu
nur. Ancak açıkta tutulması ca
iz olmayan böyle matbualar 
kilit altında aynca muhafaza 
olunur. 
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rak kendisine tazmin ettirilir. 

MADDE 14 — Olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Olduğu 
kabul edilmiştir. 

gibi 

Da. E. 

se kanunen icap eden cezanın 
tatbikından başka işbu esasla
rın dörder nüshası aynen teda
rik ettirilir. 

MADDE 14 — Hükümetin 
teklifi benimsenmiştir. 

MADDE 15 — Kanunen top
latılan matbuaların dahi dört 
nüshası bu işe memur ma
kamlar tarafından Maarif ve
kâletine tevdi olunur. Bunlar
dan açıkta tutulması caiz olma
yanlar hususî surette muhafaza 
edilir. 
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numaralı cetvelde gösterilen 
memurlar, 2287 numaralı ka

nunun 23 üncü maddesine bağ
lı cetvelin Maarif daireleri kıs
mına ilave olunmuştur. 

MADDE 14 — 1452 numaralı 
kanunun 2 nci maddesine bağlı 
cetvelin Maarif vekâleti kıs
mında Devlet matbaası kadro
sundan derece, adet ve maaş
ları (2) numaralı cetvelde gös
terilen memuriyetler kadrodan 
çıkarılmıştır. 



HİL 

MADDE 16 — Bu kanun mu
cibince Maarif vekaleti emrine 
verilecek eserleri teslim almak, 
tasnif ve kaydetmek, kütüpane-
lere dağıtmak, her nevi kitabi-
yat fihristleri tanzim ve neşret
mek işlerile meşgul olmak üze
re Maarif vekâletine bağlı, kad
rosu bu kanuna merbut (A) 
cetvelinde gösterilen bir teşki
lât vücude getirilmiştir. 

MADDE 17 — 18-V-1929 
tarih ve 1452 numaralı maaşla
rın tevhit ve teadülüne ait ka
nuna merbut 2 numaralı cet
velde Devlet matbaasına ait 
olup bu kanuna bağlı (B) işa
retli cetvelde yazılı memuriyet
ler lağvedilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren meridir. 

MADDE 19 — Bu kanunun 
icrasma icra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

13- m-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Hikmet Ali M. Celâl 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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MADDE 16 — Olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Olduğu 
kabul edilmiştir. 

gibi 

MADDE 18 — Olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

Da. E. 

MADDE 16 — Hükümetin 
teklifi benimsenmiştir. 

MADDE 17 — Hükümetin 
teklifi benimsenmiştir. 

MADDE 18 — Hükümetin 
teklifi benimsenmiştir. 

MADDE 19 — Hükümetin 
teklifi benimsenmiştir. 
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MADDE 13 — Hükümetin 
18 inci maddesi aynen 

MADDE 14 — Hükümetin 
19 uncu maddesi aynen 

MADDE 15 — Hükümetin 
18 nci maddesi aynen kabul 

MADDE 16 — Hükümetin 
19 uncu maddesi aynen kabul 
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Hükümetin teklifine hayli cetveller 

A - Cetveli 

Derece Memuriyetin nevi 

7 Matbuat toplama müdürü 
11 Tetkik memuru 
12 Tasnif memuru 
17 Kâtip 

Hademe (Ücret) 

B - Cetveli 
Derece Memuriyetin nevi 

12 îmalât şefi 
12 Satış memuru 
14 imalât şefi refiki 
14 Tahsildar 
17 Cari hesap ve sipariş memuru 
19 Mamul eşya ambar kâtibi 
19 Ham eşya ambar kâtibi 

Bütçe encümeninin tadiline bağlı cetveller 
[1] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

55 
30 
25 
14 
30 

Maaş 

25 
25 
20 
20 
14 
10 
10 

7 Derleme müdürü 
11 Tetkik memuru 
12 Tasnif memuru 
17 Kâtip 

[2] NUMARALI CETVEL 

14 Hesap memuru 
14 Evrak ve dosya memuru 
12 îmalât şefi 
14 Ustabaşı 
17 Cari hesap ve sipariş memuru 
19 Mamul eşya ambar kâtibi 
19 Ham eşya ambar kâtibi 
17 Kât ip 

Adet 

1 
1 
1 
1 

Maaş 

55 
30 
25 
14 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
20 
25 
20 
14 
10 
10 
14 


