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1 — Sabık zabıt hulâsası 336 
2 — Havale edilen evrak 336 
3 — Müzakere edilen maddeler 336 
1 — Niğde ımebusu Faik Beyin, Belediye ka

nununun 15 itici maddesinin 26 nci fıkrasına nıü-
zeyyel 2/114 numaralı kanun teklifi ve Dahiliye 
encümeni mazbatası 336:338 

2 — 12 niıayıs 1926 tarih ve 840 numaralı ka
nunun 2 nci maddesine bir fıkra tezyiline dair 
olan kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında 1/1078 numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Dahiliye encümenleri mazba
ta lan 338:339,341,355:357 

3 — Aydının Çine kazasının Bölüntü köyün
den Evliyaoğulları diğer namı Müdüroğullan 
şöhretli Memedoğlu Mustafanın ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/462 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 339 

4 — Boyabadm Düzkaraağaç köyünden Yu-
sufoğlu İbrahimin ölüm cezasma çarpılması hak
kında 3/478 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası 339 

5 — Konyanm Mamuriye mahallesinden Mah
mut ve Aksarayın Gelveri köyünden Yusufoğlu 
Hasan Çavuşun ölüm cezasına çarpılmaları hak
kında 3/472 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası 339 

6 — Malatyanm Komik köyünden Süleyman-
oğlu Memedin ölüm cezasına çarpılması hakkm-

Sayıfa 
da 3/460 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası 339 

7 — Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 
kanunun 57 ve 60 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
1/1020 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük ve 
inhisarlar, Adliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları 340:341,343,349:352 

8 — Müdafaa ve tayyare resmi pullarmm 
damga pulu bayileri vasıtasile sattınlması ve 
% 5 beyiye aidatı verilmesi hakkında 1/1084 nu
maralı kamın lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası 341,343,347:349 

9 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 
28 inci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
1/1080 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbatalan 341:342,343,352:354 

10 — İlâm ve tahsil harçları üzerinden alına
cak resim ve mahkûmlardan geri alınacak ekmek 
bedellerinin mahkeme binalarile hapishanelerin 
inşasına karşılık tutulmasına dair 1/1055 numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encü
menleri mazbatalan 342:343,343,344:346 

11 — Pasta, telgraf ve telefon idaresi teş
kilâtı hakkındaki kanuna bağlı 1 ve 2 numaralı 
cetvellerde bazı değişiklikler yapılmasına dair 

1/1047 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Büt
çe encümenleri mazbataları 343 
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SABIK ZABIT HULÂSASI 
Beynelmilel yardım birliği mukavelesine bazı ilâ

veler yapılmasına dair kanun kabul olundu. 
Vergi bakayasının tasfiyesine ve tahsilata ait ba

zı hükümlere dair kanun lâyihası bir müddet müza
kere edildikten sonra muhtelit encümene havale edildi. 

Bazı maddelerden alınacak istihlâk vergisi hakkın

daki kanunun birinci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası dahi kabul edildikten sonra cumartesi günü 
saat 15 te toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Konya Rize 

Refik Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Teklifler 

1 — Muş mebusu Hasan Reşit Beyin, Posta kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
2 — Kânunuevvel 1933 : şubat 1934 aylarına ait 

raporun takdim kılındığı hakkında Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi (Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
3 — 1/1053 numaralı hâkimler kanunu lâyihası 

ve Adliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 
4 — Evkaf umum müdürlüğü 1930 senesi son he

sabına ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/474 numaralı Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Evkaf umum müdürlüğünün 1930 senesi 
hesabı katisi hakkında 1/423 numaralı kanun lâyihamı 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

B I R Î N C I C E L S E 
Açılma saati: 15 

RElS — Esat B. 
KÂTİPLER — Ziya Gevher B. (Çanakkale), Ali B. (Rize) 

=111=111=111=111= 

RElS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

/ -— Niğde mebusu Faik Benin, belediye ka
nununun 15 inci maddesinin 26 ncı fıkrasına mü-
z ey yel 2/114 numaralı kanun teklifi ve Dahiliye 
encümeni mazbatası | l j 

Haklarında müstaceliyet karan verilen mad
delere geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesn hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler .. . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1580 numaralı belediye kanununun 15 inci mad
desinin 26 ncı bendini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1580 numaralı belediye kanu
nunun 15 inci maddesinin 26 ncı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Belediye hududu dahilindeki müşterek bağ, 
bahçe, tarla ve bostanların müşterek su kanal
larını temizlettirmek, bozulan yollarını tamir 

[1] numaralı matbua zaptın sonundadır 

ve bu husustaki masrafları alâkadarlardan tahsil 
etmek. 

Bahçe, tarla, bostanların ve umumî yerlerin 
su birikintilerini kurtarmak ve kurutturmak, 
umumî ve hususî havuzların sularını şartlara 
uygun surette vakit vakit değiştirmek ve taze
letmek ; 

Belediye gelen suların kaynakları belediye sı
nın dışında bulunduğu takdirde aşağıda yazılı 
hükümler dairesinde hareket olunur: 

A) Suyun başından belediye sınırma kadar 
olan mesaha dahilindeki alâkalı köy ve çiftçlik-
lerle sair alâkalı kimselerin teamülen istifade 
edegelmekte oldukları su miktarı; belediye en-
cümenlerile köy ihtiyar meclislerinin ve çift
lik sahiplerinin intihap edecekleri birer murah
has ve sair alâkalılardan mürekkep bir komisyon 
tarafından tesbit olunur. Bu komisyonun vere
ceği karar alâkalılara tebliğ olunduğu gibi be
lediyelere ve köy odalarına talik olunarak ilân 
olunur. 

Bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren on beş 

- 3 3 6 -
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gün içinde mahallî idare heyetine itiraz oluna
bilir. itiraz vukuunda bizzat en büyük mülkiye 
âmirinin riyasetinde idare heyetinden iki aza ma
halline giderek işi tetkik eder. Bu heyetin ra
poru üzerine idare heyeti bir hafta içinde bu hu
susta karar vermeğe mecburdur. 

İtiraz vaki olmazsa komisyonun karan vali 
veya kaymakamın tasdikile tamamlanır. 

B) Teamülün tesbit ve tasdikından sonra su 
başından belediye sınırına kadar olan su yol
larının lüzumunda onarılması ve temizlenmesi ve 
suyun sıhhî vasıf ve vaziyetlerinin temini için 
muktazi masraflara belediye ile alâkalılar mu
ayyen su hisseleri nisbetinde iştirak ederler. Be
denen çalışmak isteyen alâkalıların bedenî me
saileri iştirak hisselerine mahsup olunur. 

C) Alâkalılar belediyenin tesbit edeceği mas
raf miktarına yedi gün içinde mahallî idare he
yeti nezdinde itiraz edebilirler. 

D) Fevkalâde ahvalde belediye evvelemirde 
lâzımgelen tedbirleri alır ve icap eden masrafı 
yapar. 

işbu masraf bilâhare alâkalılara (B) fıkrası 
mucibince tevzi olnur. 

E) Belediye; bu gribi suların tahripten korun
ması, iyi muhafaza ve idaresi ve sıhhî bir halde 
bulunması hususlarında icap eden tedbirleri alır. 

Bu bapta belediyenin aldıkları tedbirlere ve 
ittihaz eyledikleri kararlara riayet etmeyenler 
hakkında umuru belediyeye müteallik ahkâmı 
cezaiyeye dair kanun hükümleri tatbik olunur. 

F) Masrafa iştirak hisselerini vermeyenler 
hakkında tahsili emval kanunu hükümleri daire
sinde hareket edilir. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) 
— Efendim, maddede küçük bir tashih var. «Be
lediye encümenlerile» ibaresinden sonra «bu en
cümenler» ibaresi i±âve edilecek ve bu ibare «be-
ledive encümenlerile bu encümenlere köy ihtiyar 
meclislerinin» diye devam edilecektir. 

REÎS — Maddeyi bu şekilde tashih edeceğiz. 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — Efendim, 

esas hakkında söyleyeceğim bir şey yoktur.. Yal
nız bazı tashihler vardır, onlar hakkında söyle
yeceğim. Meddenin başında « belediye hududu 
dahilindeki müşterek bağ, bahçe, tarla ve bos
tanların müşterek su kanallarım temizlettirmek» 
diyor. Bendenizce bu «müşterek» kelimesi faz
ladır. Eğer encümen muvafakat ederse birinci 
«müşterek» kelimesi kalkmalıdır. Bir de fıkra so
nunda: «belediye, gelen suların kaynaklan be
lediye sının dışında bulunduğu takdirde aşa
ğıda yazılı hükümler dairesinde hareket olunur» 
denilmektedir. Yukarıda hep «etmek» gibi mas
tarla giderken, burada vaziyet değişerek, «olu
nur» diye geçiyor. Binaenaleyh aşağıda yazılı 
hükümler dairesinde hareket etmek, suretile ya
zarsak daha muvafık olur kanaatindeyim. 

Sonra üçüncü sayıfanm başında, bir itiraz 
olduğu takdirde mahallinin en büyük mülkiye 

I memurunun riyaseti altında iki azanın gideceği 
I yazılıdır. O kadar katidir ki, âmiri Hükümet 
I yerine başka birisini gönderemeyecek demektir. 
I Muztar kalırsa (ya o, yahut vekil edeceği zat) 
I demek daha doğru olur. Çünkü burada münha

sıran âmir diye yazılıdır. 
Sonra bu yapılacak masrafların, köylüye tah

miline dair bir fıkra vardır. Pekâlâ su yollan 
bozulursa bunlara neden tahmil edilsin. Bir bel
de temiz su içmek inin tesisatı sıhhiye ve teçhi-
zati fenniye ile suyu iyi bir vaziyete sokması do-
layısile yol üzerindeki köyün bu masrafa iştirak 
etmesinde hiç bir sebep yoktur. Belki köylü
nün içecek başka sıhhî suyu vardır da bu tesi
sattan hiç istifade etmez. Belki de yalnız bostan 

I sulamak için kullanır. Belde halkının kendi ih
tiyacı için srhhî bir şekilde temin edeceği suyun 
teçhizatı fenniyeye ait olan masraflarının, köy 
halkından istenmesini bendeniz doğru bulmu
yorum. ihtimal ki o köyde bu sıhhî suya ihti-

I yaç yoktur. Binaenaleyh sıhhî şeraiti istilzam 
I edecek masrafa köylünün iştirak ettirilmemesini 
I rica ederim. 
I Sonra, ibare arasında tecanüsün temini için 

yukardaki « tamir etmek » kelimesini de aşa-
I ğıdaki gibi, « onarmak » diyelim. 

REFlK B. (Konya) — Bir defa Dahiliye en
cümeni mazbatası çok geniş ve esaslı olan bir 
mevzuu tadil eder mahiyettedir. Bu doğrudan 
doğruya kanunu medenî ahkâmına taallûk eder. 
Teklif sahibi teklifini teamüle halel gelmemek 
kaydile yapmıştır. Halbuki Dahiliye encümeni 

I tamamen tadil etmiştir. Bunun Adliye encüme
nine de behemehal gitmesi lâzımdır. Fakat bir 
defa encümenin fikrini anlayalım. Lütfen iza
hat versinler. 

DAHİLİYE En. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanak
kale) — 1580 numaralı belediye kanununda, be
lediye sının dahilindeki bağ ve bahçelerin su-
lanmn ne suretle tamir edileceği ve bunlar için 
yapılan masrafm ne suretle tahsil edileceğine 
dair hükümler vardır. Herkes bilir ki, kasabala
ra giden su, bir takım köylerden gelir. Hatta 
içme sulannın bir çoğu bile köy hudutlarından 
gelmektedir. Su yollannın hakkı murakabe ve 
idaresi belediyelerin kendi sınırlarına münha
sır olduğu için, sınır harici su yolları hakkında 
bir şey yapamıyordu. Esbabı mucibede de arze-
dildiği üzere, su yollannı tahrip ve evsafım ih
lâl edenler hakkında ahkâmı umumiyeye müra
caat etmekten başka çare yoktur. Menfaati 
umumiye namına bunun ne kadar elzem olduğu
nu huzurunuzda izaha lüzum yoktur. Su yolları
nı tahrip ve evsafı sıhhiyesini ihlâl edenler 
hakkında belediyenin serian tedbir alması lâ
zımdır. Teklif sahibi, belediye sınırları haricin
deki şehirlere ait su yollarının tamir ve hüsnü 
halde muhafazası, mümkün olduğu kadar, tel-

I visattan muhafazası için belediyelere bir hak ve-
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rilmesini arzu etmiş, bunu encümen de kabul et
miştir. 

Hüsnü Beyin taleplerinden birisi makuldür. 
Sehvi tabı vardır. «Müşterek» kelimesi bu suret
le yazılmış olmalı. Şehirlere gelen suyun ahvali 
sıhhiyesinin ihlâl edilmemesi cihetinin köylülere 
ait olması hakkındaki fikir doğrudur. Ahvali 
sıhhiyeden muradımız, suya hayvan İaşesi veya
hut köy lâğımlarının akıtılmamasıdır. Yoksa 
şehrin su ihtiyacı için yapılacak masraf, beledi
yeler tarafından ödenecektir. Köylüleri alâka
dar etmez; bunda böyle bir mana yoktur. Zan
nederim bunu bu suretle tavzih etmekle mesele 
anlaşılmış olur. 

Onarılmak kelimesinin, diğer taraftan tamir 
kelimesinin kullanılması daima vaki olan bir 
şeydir. Nasıl ki, bir taraftan (verilir), diğer ta
raftan da (ita olunur) cümleleri daimî surette 
bir kanunun ayni maddesinde bile geçmektedir. 
Bunda her halde bir mahzur yoktur. Fakat «ta
mir» kelimesinin «onarma» ve «onarma» kelime
sinin «tamir» yerinde kullanılmasında bir fark 
yoktur. Bunlar lisanda misalleri daima geçen 
şeylerdir. 

Üçüncü mütalealanna göre, fıkrada bulunan 
«etmek, tazeltmek» gibi mastarlarla nihayet bu
lan ibarelerden sonra, son ibarenin «olunur» şek
linde bitmesine itiraz etmiş oluyorlar. Bendeniz 
bunda da bir beis görmüyorum. Çünkü, koydu
ğumuz hüküm tamamen yeni bir hükümdür. Ev
velkiler kanunun eski bendini ihtiva eden fıkra
lardır. Halbuki yeni koymuş olduğumuz hüküm, 
eğer bu halde belediye sının haricine intikal 
ederse, yapılacak muamelâtın icrasına ait hü
kümleri ihtiva ediyor. 

Binaenaleyh, bunu (olunur) la ifade edilme 
sinde bir mahzur mevcut olmasa gerektir. 

Refik Beyefendi, lâyihanın Adliye encüme
nine gitmesini teklif buyurdular. Bendenizce 
buna hiç lüzum yoktur. Çünkü koyduğumuz 
hükümler Adliyeyi alâkadar etmemektedir. Yalnız 
belediyelerin zaten bağlı bulundukları beledi
yeler ceza kanununa bu hususta tâbi olmasını 
daha ziyade tavzih etmiş bulunmaktayız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bu ka
nunun içindeki hükümleri ihtiva eder. (Tathiri 
mecari) adında bir kanun vardır. Hattâ o ka
nun elyevm de meridir. Acaba o kanun elde 
edilerek mündericatı gözden geçirilmiş midir? 
Aksi takdirde mükerrer bir kanun çıkarıl
mış olacaktır. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Mezkûr kanunu 
gözden geçirmedik. Fakat o kanunun bu ahkâ
mı ihtiva etmediğini zannediyorum. Bahis bu
yurdukları kanun her halde köylülerin sulama 
hususunda tâbi olacakları ahkâmı muhtevidir. 
Yalnız Nafıa vekâletinden celbettiğimiz müte
hassıs, zannederim Su işleri müdürü veya mu
avini olacaktır. Bu hususta etraflı bir kanun 
lâyihası hazırlanmakta olduğunu, buna müteal-
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lik, bütün kanunlar tetkik edilerek, hazırlanmak
ta olan bu kanunla memleketin ihtiyacına göre su 
işini tanzim edeceğini dermeyan etti. 

Fakat işin müstaceliyeti, o kanunun çıkması
na intizara müsait olmadığı için biz o kanun
daki hükümlerin hulâsasını buraya naklettik. 
En büyük âmil olan, o zatin mütaleatıdır. Her 
halde biz görmedik. Fakat o zat gözden geçir
miş olacaktır. Şimdiye kadar sular hakkında 
neşredilmiş olan hükümleri, toplu bir halde bir 
lâyihada toplamışlardır. 

SÜLSYMAN SİRRİ B. (Yozgat) — Zati âli
niz idarecisiniz, idareciler bilirler. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 
Efendim, meseleyi kesmek için bir nokta arze-
deceğim. Adliye encümeni, bu lâyihanın tetkik 
edilmek üzere tevdiini rica ediyor. (Muvafık 
sesleri). 

REÎS — O halde Adliye encümenine bu lâ-
hayı gönderiyoruz. 

2 — 12 mayıs 1926 tarih ve840 numaralı ka
nunun 2 nci maddesine bir fıkra tezyiliue dair 
olan kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında 1/1078 numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Dahiliye encümenleri mazbata
ları [1] 

REtS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

26 mart 1931 tarih ve 1798 numaralı kanunun 
birinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

kanun 
MADDE 1 — 26 mart 1931 tarih ve 1798 nu

maralı kanunun birinci maddesine şu fıkra ilâ
ve edilmiştir: 

Diğer beynelmilel konferans ve kongrelere 
iştirak için Türkiyeye gelecek veya Türkiyeden 
geçecek olan murahhaslara dahi, Hükümetçe gös
terilecek lüzum üzerine, meccanen vize verilebi
lir. Türkiyede kurulacak sergi, panayırlarla ya-
"pılacak şenliklerden ve mevcut banyo hava teb
dili istasyonlarından Hükümetçe tayin edilecek 
olanlara geleceklere de meccanen vize verilebilir. 

Bu vizenin ne kadar, hangi müddet ve hangi 
mevsim için verilebileceği ve ne kadar müddet
le ikamet hakkmı bahşedeceği Hükümetçe tayin 
olunur. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Bir kaç hafta 
evvel pasaport kanununu çıkarırken vizelerin 
tadilini sevgili arkadaşlarımızdan bazıları iste
mişlerdi. Biz demiştik ki, vize kanunu ayrı bir 
şeydir. İşte şimdi bir maddesine fıkra ilâvesi is
tenilen kanun o kanundur. Bunun bütün gayesi, 
turizmi memlekete getirmek ve propaganda ya-

[İJ 275 numaralı matbua zaptın sonundadır, 
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pacaklann işlerini teshil etmektir. Onun için 
ilâveten getirilen ve daha ziyade kongrelere gele
cek muraühaslara meccanen pasaport vizesi ver
mek için - onların çoğu diplomatik pasaporta 
ait olduğu için ehemmiyeti yoktur - konulan 
hükmün yanı sıra ilâve edilen fıkralar vardır. 
Bu hükmün sergi, panayırlara geleceklere teş
mili hakkındadır. Bu meyanda bir fıkranın da
ha ilâvesini teklif ediyorum. O da; propaganda 
yapacak olanlar en ziyade gazetelere mensup 
olanlardır. Dünyanın her memleketinde bu mes
lekte bulundukları vesikalarla sabit olanlara 
meccani vize verilmektedir. Mütekabiliyet şartıle 
bizim de meccani vize vermemiz için bir fıkra 
teklif ediyorum. 

DAHi-Ll**; E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) 
— Muvafakt ediyoruz efendim. 

REÜEP B. (Kütanya) — Karşılıklı olmak 
şartile. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Evet efendim, 
mütekabiliyet şartile. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Takrir 
vardır, okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ecnebi gazete ve ajans muhabirlerinden elle

rinde bir Devlet makamından verilmiş gazeteci 
vesikası bulunanlara dahi mütekabiliyet şartile 
parasız vize verilmek caizdir. 

Ordu 
Ahmet ihsan 

REİS — Encümenin mütaleası nedir? 
DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) 

— Muvafakat ediyoruz. Bu takrire göre bir mad
de hazırdır. Takdim ediyoruz. Takririn aynen 
ilâvesi şeklindedir. 

REİS — Tadil teklifi kabul edilirse, birinci 
madde yerine bu şekil geçecektir. 

O halde Ahmet ihsan Beyin takririni reye 
arzediyorum. Nazan itibara alanlar... Almayan
l a r . . . Nazarı itibara alınmıştır. 

Buna nazaran birinci madde yerine muaddel 
bir suret hazırlanmıştır. Bunu okuyalım. 

Üst taraf aynidir. Yalnız birinci fıkranın son 
satırında «geleceklere» kelimesinden sonra aşa
ğıdaki cümle ilâve edilecektir: 

( ve mütekabiliyet şartile ecnebi gazete ve 
ajans muhabirlerinden ellerinde resmî makam
dan verilmiş muhabirlik vesikası bulunanlara da 
meccanen vize ita olunabilir.) ikinci fıkra ka
lıyor. 

ilâve edilen şekil okundu. Maddeyi bu ilâve 
ile reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye 

ve Dahiliye vekilleri memurdur", 
RElS — Kabul edenler... Etmeyenler.. , 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar

zediyorum. Meccani verilmesi itibarile. 
3 — Aydının Çine kazasının Bölüntü köyün

den Evliyaoğulları diğer namı Müdüroğulları 
şöhretli Mcmetoğlu Mustafanın ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/462 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası [1] 

REİE — Mütalea var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

4 — Boy ab adın Düzkaraağaç köyünden Yu
suf oğlu İbrahimin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 3/178 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası [2] 

RElS — Okunan mazbata hakkında mütalea 
var mı? 

Mazbatayı revinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 — Konyanın Mamuriye mahallesinden Mah
mut ve Aksarayın Gelveri köyünden Yusufoğlu 
Hasan Çavuşun ölüm cezasına çarpılmaları hak
kında 3/172 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası [3] 

RElS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 
Mazbatayı kabul buyuranlar... Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
6 — Malatyanın Komik köyünden Süleyman-

oğlu Memedin ölüm cezasına çarpılması hakkın
da 3/460 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adli
ye encümeni mazbatası [4] 

RElS — Mazbata hakkında mütalea var mı 
efendim? 

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

Birinci müzakeresi icra edilecek bazı kanun 
lâyihaları vardır. Bunlar beş maddeden ibaret
tir. Bunların üçüncü maddesinin müstacelen 
müzakeresi encümen mazbatası ile istenmiştir. 
Diğer dört tanesinin de tercihan müzakeresi is
tenmiştir, binaenaleyh 1, 2, 4 ve 5 inci maddele
rinin tercihan müzakeresini ve üçüncü madde
nin de müstacelen müzakeresini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tercihan müzakeresi talep edilenlerin müza
keresine başlıyoruz: 

[1] 271 numaralı matbua zaptım, sonundadır. 
[2] 270 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[3] 272 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[4] 269 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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7 - Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 

kanunim 57 ve 60 inci maddelerinin değiştiril
mesin e ve hu kanuna bîr madde eklenmesine 
dair 1 1020 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük 
ve inhisarlar, Adliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları | 1 | 

ItEÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı efendim 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 
sayılı kanunun 57 ve 60 inci maddelerini değiş
tiren ve bu kanuna bir madde ekleyen kanun 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı kanunun 57 nci mad
desi aşağıdaki şekle konulmuştur: 

56 nci maddede yazılı suçlar hakkında ait 
olduğu idarelerin memurları tarafından tan
zim edilecek zabıt varakaları ve tahkikat ev
rakı iktiza eden takiplerin yapılması için bir 
müzekkere ile Cumhuriyet müddeiumumiliğine 
verilir. Bu idare memurları işbu müzekkere
lerle şahsî hak davacısı ve müdahaleci sıfa
tını alırlar ve ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun bunlara verdiği haklan kullanabilirler. 

Kaçakçılık davalarına alâkalı idarelerin 
müdahale etmemiş olması mahkemelerce kaçaî' 
eşyanın müsaderesine ve kaçakçı hakkında pa
ra cezası hükmedilmesine mâni olmayıp bu ce
zalar aslî ceza ile birlikte resen karar altına 
alınır. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — O kanunun 60 inci maddesi 
aşağıdaki şekle konulmuştur: 

Kaçakçılık para cezalarile müsadere olunan 
eşyadan; 

A) Dışarıdan getirileceklerin sif kıymetinin, 
B) Kaçak altınların Merkez bankası alım de

ğerinin, 
C) İnhisar eşyası ile diğer kaçak maddelerin 

alâkalı idarelerce tesbit edilecek maliyetinin, 
Yüzde yirmi beşi haber verenlere, yüzde yir

mi besi bilfiil tutanlara ikramiye olarak dağı
tılır. 

Yüzde on beşi peşin ikramiye faslının müte-
havvil tahsisatı, yüzde yirmisi kaçakçılarla çar
pışma veya onlan takip sırasında ölenlerin ai
lelerine ve sakatlananlara bütçelerinden verile
cek tazminat karşılığı olmak üzere Hazineye irat 
kaydolunur. 

Yüzde on beşi de gümrük muhafaza taburu 
ile gümrük ve merkez müdürlükleri mıntakala-

[İJ 276 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

nnda kaçakçılık takip ve muhafaza işlerinde bü
yük yararlığı görülenlere ikramiye olarak da
ğıtılır. Bu ikramiyenin dağıtma sureti bir ni
zamname ile gösterilir. 

2313 sayılı kanuna göre müsadere edilen eş
yaların değerinden ikramiye verilmez. 

Kaçak eşyanın haber verenleri yoksa, haber 
verene ait olan payın üçte ikisi tutanlara, üçte 
biri de peşin ikramiye faslının mütedavil tahsi
satına karşılık olmak üzere Hazineye irat kay
dolunur. 

BÜTÇE En. M. M. İHSAN B. ( Bayazıt ) — 
Efendim, ikinci maddenin başında; o kanunun 
60 rncı maddesi, deniliyor. Bunun yerine «1918 
sayılı kanunun 60 inci maddesi» diyelim. 

REÎS — İkinci madde hakkında başka söz 
isteyen var mı efendim? 

İkinci maddeyi reye arzedeceğim, yalnız en
cümen maddenin başında o kanunun 60 nci mad
desi demiştir. Şimdi onun yerine «1918 sayılı» 
kelimeleri konacaktır. Maddeyi bu şekilde ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Kaçakçılığın men ve takibi hak
kındaki 1918 sayılı kanuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir : 

Kaçakçılarla çarpışma veya onları takip sıra
sında derhal veya aldıkları yara neticesi ola
rak sonradan ölenlerin ailelerine ve sakatlanan
lara aşağıda yazılı tazminat verilir: 

A - Ölüm halinde: 
Devlet memurları maaşatmm tevhit ve te

adülü hakkındaki kanuna göre 14 üncü veya 
ondan yukarı derecede maaş alan memur ve 
zabitlerle aldıkları maaş evya ücret tutarı, 
bu dereceyi bulan küçük zabit ve müstahdem
lere aylıkları tutarının 10 katı, bunlardan da
ha aşağı aylık alanlarla aylığı olmayanlara 
toptan dört yüz lira. 

B - Sakat kalanlara: 
Bilûmum askerî malûllerin terfihi hakkın

daki kanuna bağlı emraz cetvelinde yazılı sa
katlık dereceleri esas olmak üzere: 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

'A 
lA 
V* 
ys 
7e 
77 

T. 
T. 
T. 
T. 
T 
T. 

(T) Ölüm tazminat bedelidir. 
Sakatlık tazminatına müstahak olanların 

sakatlıkları tekaüt kanununun 27 inci maddesin
deki usule göre tayin olunur. 

Ölenlerin ailelerine verilecek tazminat 1683 
I sayılı kanun mucibince dul ve yetim maaşına 

müstahak ailesi efradına müsavi olarak taksim 
I olunur. 25 yaşını bitiren ve geçimi babası ta-
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fmdan temin edilen kızlar dahi bu tazminattan | 
müstahikki maaş diğer evlâtlar gibi hissedar ı 
olurlar. Ölenin müstahikki maaş kimsesi bulun- j 
mazsa bu tazminat kanunî mirasçılarına miras ı 
hisseleri nisbetinde taksim olunur. 

REİS — Üçüncü madde hakkmda söz isteyen 
var mı efendim? 

Pasaport hakkındaki kanuna reylerini ver
meyen varsa versinler. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
maddenin son fıkrasında; dul ve yetim maaşı 
vardır. Burada dul sözünün kalkması lâzımdır. 
Maddenin işaret ettiği tekaüt kanununun 48 in
ci maddesi şöyledir: «Yetim maaşı birinci de
recede zevceye ve evlâda, bunlar bulunmadığı 
takdirde ikinci derecede dul ana, muhtaç veya 
malûl zevç ve babaya tahsis olunur ve bunlara 
yetim denilir. Binaenaleyh isterse dul kadm ol
sun, isterse baba ve zevç olsun bunların hepsi 

-yetimdir. Onun için dul sözünün kalkması lâ
zımdır. Yetim kelimesi kâfidir. Encümen buna 
muvafakat eder zannederim. Bir de «müsavi 
surette taksim edilir» diyor. Burada hatıra ge
lir ki, müstahakkı maaş olan ailesi efradı ikinci 
derecededir. Acaba bunların hepsine müsavi su
rette mi taksim edilir. Yoksa... ( Müsavi surette 
sesleri) şu halde tasrih etmek lâzımdır. 

REİS — Encümenin mütaleası var mı? 
BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 

— Efendim Hüsnü Beyin yetim maaşı hakkında 
mütalealan doğrudur. Sonra buradan da anlaşı
lıyor ki; 1683 numaralı kanunda da müsavat 
esasına göre taksim yapılmaktadır. 

REİS — Maddeyi «dul ve» kelimesini kal
dırmak suretile reye arzediyorum. 

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

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — 1918 sa
yılı kanunun neşrile bu kanunun hükümleri yü
rümeğe başladığı zaman arasında kaçakçılarla 
çarpışmak veya onları takip sırasında ölenlerin 
ailesine ve sakatlananların kendilerine de bu 
kanunun üçüncü maddesindeki hükümler daire
sinde tazminat verilir. 

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

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — 1934 malî 
senesinde verilecek ikramiyeler için bu kanun 
mucibince Hazineye irat edilecek yüzde 20 1er 
bir taraftan bütçeye irat diğer taraftan masraf 
bütçesinin Gümrük ve inhisarlar vekâleti kıs
mında açılacak bir faslı mahsusa tahsisat kayde
dilir ve müstahiklerine açılan bu fasıldan tediye 
olunur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. I 

| REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen-
l 1er . . . Kabul edilmiştir. 
| MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
i Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze

diyorum. 
Pasaport kanunu hakkında rey toplama mu-

rmelesi bitmiştir efendim 
8 — Müdafaa ve tayyare resmi pullaman 

davuıa pulu baı/ileri vasıtasile satfırıhnası ve 
L % ,-T beyiye aidatı verilmesi hakkında 1''1084 nu

maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batan [1] 

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

Müdafaa ve tayyare resmi pullarının damga 
pulu bayileri vasıtasile sattırılacağma ve % 5 

beyiye aidatî vereileceğine dair kanun 
MADDE 1 — 2456 ve 2459 numaralı kanun

larla Millî Müdafaa Hava kuvvetleri teçhizatına 
karşılık olmak üzere ihdas olunan müdafaa ve 
tyyare resimleri için mevkii tedavüle çıkarılan 
pullar, damga pulu bavileri vasıtasile sattırılır. 
Bayi bulunmayan veya lüzım ve ihtiyaç görülen 
mahallerde mezun memurlar marifetile de sattı-
nlabilir. Müdafaa ve tayyare pulu satanlara 
yüzde beş beyiye aidatı verilir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

Ruznamemizin üçüncü maddesi hakkında yal
nız müstaceliyet karan vardır. Halbuki dör
düncü maddenin tercihan müzakeresi teklif edil
diği cihetle ona geçiyoruz: 

.9 — Belediye veryi ve resimleri kanununun 
28 inci maddenin e bir fıkra eklenmesi 1ı aklanda 
1 1080 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [2] 

[ l j 268 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 277 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

- 341 -



I : 75 30-6 -1934 C : 1 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is

teyen var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Belediye vergi ve resimleri kanununa bir 
madde ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 28 şubat 1340 tarih ve 423 nu
maralı belediye vergi ve resimleri kanununa aşa
ğıda yazılı madde eklenmiştir: 

Tarifeleri bir formüle istinat eden imtiyazlı 
elektrik şirketlerinin getirecekleri mazot, baku-
ra ve motorinden alınacak istihlâk resmi, beher 
kilovat saat başına yirmi para hesabile şirket
lerce elektrik müşterilerinden tahsil olunup be
lediyeye verilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Adliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

Efendim, 5 inci maddede tercihan müzakere 
edilecekti. 

10 —• ilâm ve tahsil harçları üzerinden alına-
eaJ: resim ve malık fonlardan f/eri alınarak ekmek 
bedeli erinin mahkeme binalarile hapishanelerin 
inşasına karşılık tutulmasına dair 1/lOrifi numa
ralı kanun lâı/ihası ve Adliye ve Bütçe eneümen-
l< ri mazbataları [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere ge
çilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı 
olarak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödetti

rilecek yiyecek bedelleri hakkmda kanun 
MADDE 1 — îcra dairelerince miktar ve kıy

meti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklar
dan tahsil olunan paranın % 2 si ve kıymeti mu
ayyen olmayan ilâmların icrasından tahsil har
cının yarısı nisbetinde harç almır. Maktu harç
lar ilâmrn icraya konulduğu zaman peşin olarak 
alınır. 

fi] 278 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Bu harçlar borçluya yükletilemez ve mahkû-
münbih meblâğ 25 liradan aşağı olursa bundan 
hare alınmaz. 

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

MADDE 2 — Her mahkûm ceza evinde bu
lunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe 
mecburdur. 

Bu yiyecek bedelleri ceza evleri idarelerin
ce altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk et
tirilir. Altı aydan aşağı mahkûmlar için tahak
kuk muamelesi salıverilmelerinden üç gün ev
vel yapılır. Bordrolar mahkûmlara tebliğ olu
nur. * 

Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mah
kûmlar tarafından ödenmezse, kendilerinin ika
metgâhı belediyelerince ve belediye teşkilâtı ol
mayan yerlerde ba£iı bulundukları kaymakam 
ve nahiye müdürlüklerince, borçlarını ödemeğe 
muktedir olup olmadıkları tahkik olunur. 

İktidarları bu suretle anlaşıldığı halde ceza
larını bitirdikten sonra borçlarını ödemeyenler 
borçlu oldukları yiyecek bedelinin her bir lira 
ve küsuru için bir gün hapis ile tazyik olunur
lar. Hapis müddeti içinde borçlarını ödeyenler 
salıverilirler. Hapis müddeti otuz günü geçe
mez. 

İktidarı olmadığı anlaşılanlar cezalarını biti
rince salıverilirler. 

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

MADDE 3 — Yukarıki maddeler mucibince 
almacak harç ile yiyecek bedelleri Adliye vekil
liğince ceza evleri ile mahkeme binaları inşaatı 
karşılığı olarak bastırılacak hususî pullar yapış
tırılmak suretile istifa olunur. 

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

MADDE 4 — ödetilecek yiyecek bedeli mah
kûmlara her verildiği yıl içinde yapılan mu
kavelelerde yazılı fiatlerin en ucuzu üzerin
den hesap olunur. 

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

MADDE 5 — Bu kanuna göre alınacak harç 
ve yiyecek bedellerinden toplanan paralar ma
halleri Ziraat bankası şubesine yatırılır ve şu
belerce de Ziraat bankası umumî merkezine 
gönderilir ve oraca Adliye vekilliği hesabına 
açılacak hesabı cariye kaydolunur. 

Her malî sene sonunda hesabı caride ka-
yitli paralar Maliye vekilliğine devrolunarak 
varidat bütçesine irat yazılır ve Adliye büt
çesinde mahkeme binalarile ceza evleri inşa
atı masraflarına karşılık olmak üzere yeniden 
açılacak rakamsız hususî fasla tahsisat olarak 
konulup sarfolunur, 

2 i -
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REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Yılı içinde sarf olunamayan tah

sisat ertesi yıla devren sarfolunabilir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 

— 1 kânunuevvel 1934 tarihinden muteberdir, 
şeklinde tashihini rica ederim. 

REÎS — Kanunnun 1 kânunuevvel 1934 ten 
muteber, olması teklif edilmiştir. Maddeyi bu 
suretle reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edimiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. Reylerinizi verirsiniz. 

11 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teşki
lâtı hakkındaki kanuna bağlı 1 ve 2 numaralı cet
vellerde bazı değişiklikler yapılmasına dair 1/1047 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları [1]. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir, efendim. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi kadro cetvelle
rinin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon ida-* 
resi teşkilâtı hakkındaki 23 mayıs 1933 tarih ve 
2208 numaralı kanunun 11 inci maddesine bağlı 
(1) numaralı cetvelin vilâyetler kısmına derece, 
adet ve maaşları aşağıda gösterilen memuriyet
ler ilâve edilmiştir: 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

7 îkinci sınıf başmüdür 
10 » » mesul muhasip 
11 » » başkâtip 
12 Birinci » veznedar 
12 » » ayniyat muhasibi 

55 
35 
30 
25 
25 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, maddenin 
sonunda «ilâve edilmiştir» deniyor. Şimdi kabul 
ettiğimiz bazı öz türkçe kelimeler var. Buna da 
(Eklenmiştir), denilmesini teklif ediyorum. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Muvafık. 
REÎS — Bütçe encümeni de mutabıktır efen

dim. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — (ilâve) kelimesi 
yerine (ulama) kelimesi de kullanılmaktadır. 

REÎS — Efendim, teklif bu suretle vaki ol
muştur. Maddeyi «ilâve olunmuştur» yerine «ek
lenmiştir» suretile kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 11 inci madde
sine bağlı (1) numaralı cetvel ile 13 üncü mad
desine bağlı (2) numaralı cetvelden derece, sı
nıf, adet ve maaşları aşağıda gösterilen memuri
yetler çıkarılmıştır: 

Derece Sınıf Memuriyetin nevi Adet Maaş 

[1] 273 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

8 

11 
12 
13 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
1 

3 

Birinci sınıf başmüdür 
muavini 
Birinci sınıf basmemur 
îkinci sınıf basmemur 
Birinci sınıf memur 
Hat basbakıcı ve bas-
müvezzi 
Hat bakıcı ve müvezzi 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

45 
30 
25 
22 

14 
8 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

îlâm ve tahsil harçları hakkındaki kanuna 
rey vermeyenler lütfen reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin hulâsasını arzedeceğim : 
îlâm ve tahsil harçları üzerinden alınacak 

resim ve mahkûmlardan geri alınacak ekmek 
bedellerinin mahkeme binalarile hapishanelerin 
inşasma karşılık tutulmasına dair kanun lâyi
hasına (161) zat rey vermiştir. Bunlarm bir 
tanesi rettir, (160) tanesi kabuldür. Binaen
aleyh kanun (160) reyle kabul olunmuştur. 

Müdafaa ve tayyare resmi pullarmm damga 
pulu bayileri vasıtasile sattmlması ve % 5 beyi
ye aidatı verilmesi hakkındaki kanun lâyihasına 
(165) zat rey vermiştir. Kanun (165) reyle ka
bul olunmuştur. 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanu
nun 57 ve 60 inci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun lâyihasına (164) rey verilmiştir. Kanun 
(164) reyle kabul edilmiştir. 

Belediye vergi ve resimleri kanununun 28 in
ci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka-
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nun lâyihasına (163) rey verilmiştir. Kanun 
(163) reyle kabul olunmuştur. 

12 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanu
nun 2 inci maddesine bir fıkra tezyiline dair ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi 

bakkmdaki kanun lâyihasına (183) rey veril
miştir. (183) reyle kabul olunmuştur. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 16,05 

m^m 

İ lanı ve tahsi l h a r ç l a r ı ü z e r i n d e n a l ı n a c a k r e s im ve m a h k û m l a r d a n ger i 
a l ı n a c a k e k m e k bedel le r in in m a h k e m e bi ı ıa lar i le h a p i s h a n e l e r i n 

inşas ına ka r ş ı l ık t u t u l m a s ı n a d a i r k a n u n a 
ve r i l en r ey l e r i n net icesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Kardhisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Rasdm Serataıroğlu B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Abidin B. 

Bahkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
: 161 

160 
1 
0 

156 
0 

/ Kabul edenler J 

İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğiu Halit B. 
thsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

- u 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

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

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
] i asan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

t 4 -

Nafiz B. 
Eskişehir 

Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B V U İ v t J—»• 

Emin B. 
Gazi Antep 

Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

îçel 
Emin B. 
Hatokı B. 

istanbul 
Ali B. 
Ali Rana B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 



Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

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

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
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Kemalettdn B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

/ Redde 

Oin 
Hakkı Tan 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

Ordu 
İsmail B. 
Şevket B. 

Bize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Btem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

denler ] 

ısun 
k B. 

Şemsettin B\ 
Şebin Karahisat 

îgmail B. 
Vasfi Basit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

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

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 

Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

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

Aydın 
Adnan B. 

Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayazit 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim Bs 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 

Falih Rrfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Rofet B. (R. V.) 

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

Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip AH B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hdkâri 
tbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Et em B. 
Hamdi Mustafa B. 
Salâh Cimcoz B. 

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

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Muhtar B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Oı Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

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

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Refik B. 

Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

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

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

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

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

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

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Anmet Ilışan B. 
Ali Canip B. 

Hamdi B. 
Rize 

Hasan Cavit B. 
Samsun 

Emin B 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtti B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Refet B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
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Müdafaa ve tayyare resmi pullarının damga pulu bayileri vasıtasile sattırıl-

ması ve % *> beyiye aidatı verilmesi hakkındaki kanuna verilen 
reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Miinif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz Bs 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğhı B. 
Rif at B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 

Balikuir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Muzaffer B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 165 

Kabul edenler : 165 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 152 
Mûnhaller : 0 

/ Kabul edenler J 

Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Riza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali 
Ali Rana B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 

Yaşar B. 
İzmir 

Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Serdar Ahmet B, 

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

Konya 
vvhmırt, Hamdi B. 
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Aİi Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazini B. 
Sim B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B . 

NuriB. 
Mersin 

Hamdi B . 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Ordu 
İsmail B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 

Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Nâzmı B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Raıif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
|Behçet B. 

Memet Emin B. 
Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Alunet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasm B. 

Artvin 
Asım B . 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Memet Cavit B. 
Bayazıt 

Bayraktaroğlu Halit B. 
(İ. D 
Übeydullah B 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B . 

Bolu 
Ccvat Abbas B. 
Falih Rıfb B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher Bs 

Çanktrt 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismet B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Neeip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
FaikB. 
Şakır B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

Gumüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hilmi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Salâh Cimcoz B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
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Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Haindi B. 

İsparta 
Kemal Turun B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Halil B. 
Muhtar B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B 

Konya 
Ali Fuat Pş. 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Refik B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. (Bş. Vs) 
Mahmut Nedim B. 

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

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (t. Â.) 

Afyon Kardhisar 
Akosmanzade İzzet B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

I Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefi'kB. ( 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Anmet îhsan B. 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 

Rize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. ( 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacryunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B . 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 

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

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sıvat 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) _ 
Nebizade Hamdi B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Refet B. I 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz Bs 

' <•> 

Kaçakçı l ığın men ve takibi hakkındaki kanunun 5 7 ve 6 0 ncı maddelerinin 
değiştiri lmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanuna 

verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 164 

Kabul edenler : 164 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmeyenler : 153 
Münhal ler : o 

/Kabul edenler] 

zun) 

mm) 
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Ankara 

Eşref B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 

Balıkesir 
Unvcr B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Haîit B. 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Oiresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali B. 
Ali Rana B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

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

İsparta 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazini B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AİİB. 
Kem>jlettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Ilamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lf lfi B. 
Naim Hazım B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osr.ıan B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Süleyman Piki i B. 
Muğla 

Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Ordu 
îsma.ii B. 
Şevket B. 

Itize 
Akif B. 
AHB. 
Atıf B. 
Esat B. 

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

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

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

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Ürfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

B. 
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Yozgat 
Ahmet Cevdet B, 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Kardhisar 
Ali B. ( V. ) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B, 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin i 
Asım B. 1 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bay azıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. D 
Übeydullah B 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Fal ih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
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1 Sungur B. 

Süleyman S i m B-
Zonguldak 

Esat B, 

[Reye iştirak etmeyenler J 

Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (R. V.) 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
tsmet B. 

Benizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Neeip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakar i 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. 
Hamdi Mustafa B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade HanHi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.' 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Riza B, 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Muhtar B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

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

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Refik B. 

Halil B. 
Rifat B. 

| Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

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

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

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (I. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. A 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Me
zun) 
Faik B. • 
Galip B. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahm-it Ihsın B. 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 
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Rize 

Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zülıtü B. 

Siirt 
Halil HulM B. 

Mahmut B. 
Sinop 

İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil Bs 
Faik B. 

Tokat 
Süreyya Tevfiik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

»»©-« 

l îelediye veryi ve resimleri kanuıuıııuu 2 8 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanuna veri len reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Âdâna 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
EsatB. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz Bs 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Raisini Serataıroğlu B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Aza a dedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhall er 

317 
: 163 

163 
0 
0 

: 154 
: 0 

/ Kabul edenler J 

Numan B. 
Artvin 

Memet Ali B. 
Balıkesir 

Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahian Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
İhsan B. 

Büecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
EsatB. 

- 3* 

Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

S 2 -

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâzia 
Ahmet Saffet B. 
FuatB. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Oazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 

Oümüşane 
Edip Servet B. 
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tçeî 

timin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
AİİB. 
Ali Rana 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 Rejimi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V. ) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

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

Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 

/ Reye iştirak 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Abidin B. 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mersin 
Plamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kıiıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AİİB. 
Atıf B. 
Esat B. " 

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

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 

ettneyenter / 

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

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Jsr.ıcil Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nâzım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
RaifB. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Oevdet B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Pifat B. 

Bursa 
AsafB. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismet B. 

- 3 5 3 -



İ : 7 S 3 0 6 - 1 9 3 4 C : İ 
Denizli 

Emin Aslan B. 
Haydar Büstü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
FaikB. 
ŞaMrB. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 

Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Salâh Cimcoz B. 

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

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Muhtar B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit, B. 

Kırklareli 
D.-. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. \ | 

Konya 
Ali Fuat Pş. 

Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

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

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

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

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (1. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mı 
Galip B 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
,vli Canip B. 

Hamdi B. 
Rize 

Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacryunus B. 

Siirt 
Halil HuUri B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil Bs 

Faik B. 
Tokat 

Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Refet B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

zun) 

» «» » 
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12 mayls 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun 2 nci maddesine bir fıkra 

tezyiline dair kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmşitir ) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B, 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Rasim. Serataroğlu B. 
Rif at B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydtn 
Abidin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Aza a dedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
183 
183 

0 
0 

134 
0 

/ Kabul edenler ] 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Büecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çanktn 
Rifat B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B: 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asını B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf Bt 

Nafiz B. 
Eskişehir 

Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

Gümüşüne 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 

Hakkı B. 
İstanbul 

AliB. 
Ali Rana B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

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

İsparta 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

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

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

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

Ktrklareli 
Memet Nahit B, 

- 2 5 5 -
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Şevket B. 
Kırşehir 

Ilazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B, 

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

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 

Talât Haçım B. 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıhcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

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

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

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

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

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
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. 
Rıfat B. 

I Reye iştirak etmeyenler J 

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

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydtn 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayaztt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. » 

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

Bursa, 
Dr. Rasim Ferit B. 

Emin Fikri B. 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
tsmet B. 

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

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
FaikB. 
Şeref B. 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
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Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B.'(V.) 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Salâh Cimcoz B. 

îzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
HaMl B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B.(V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 

Kara 
Memet Nazif B 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Muhtar B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
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Kırklareli 

Dr. Fuat B. 
Kocaeli 

ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

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

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

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

Maras 
Memet B. 

1934 C : 1 
Sinop 

ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Kardhisar 
Sadri Maksuda B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

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

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avui Doğan B. 
Süleyman Sırn B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

Mitat B. 
Mardin 

Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezı 
Faik B. 
Galip B 

Ordu 
Ali Canip B. 

Rize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 
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Sıra No 274 
Niğde mebusu Faik Beyin, belediye kanununun 15 inci mad
desinin 26 ncı fıkrasına müzeyyel 2/114 numaralı kanun 

teklifi ve Dahiliye encümeni mazbatası 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1580 numaralı belediye kanununun belediyelerin sulan idare etmeleri hakkındaki 15 inci 
maddesi kaynakların belediye sınırları içinde bulunması itibarile tedvin edilmiş olup membaların 
belediye hudutları ilerisinde bulunması ihtimalini derpiş etmediğinden bu yüzden suların idaresi 
çdk müşkül ve bazı ahvalde muhal bir mahiyet almıştır. Bir çok kasabaların bağlarını, bahçe
lerini sulayan sular ve çeşme suları, membalarından itibaren vaktile açıl MUŞ arklarla ( cetvel ) 
gelmektedir^. Bu arklar bazan bir veya daha ziyade köylerin sınırları içinden geçmektedir. 
Mahallerinde cari teamüle binaen bazan da bu köylerde suları muayyen ve mahdut saatlerde 
çevirip kendi arazilerini sulamak hakkı vardır. İçme suları yoksa ekseriya vakıflar suyu köyden 
geçirirken bunlara birer ikişer çeşmelik su ayırdıktan sonra bakiyesini cetvellerle kasabaya 
indirmişlerdir. Memleketimizin bir çok kısminde suların vaziyeti bu merkezdedir. Bu kanun 
hükümlerinin kasabalar hududile mukayyet olması ve suların yolları üzerinde bulunan köylerin 
suları muayyen zaman haricinde de çevrilip kasabayi kuraklığa mahkûm etmek ve içme suları 
üzerinde yeniden çeşme yapmak çamaşır vıkamak, hayvan veya bahçe sulamak için batak açmak 
veya yolunu tıkayarak etrafa taşırmak gibi mahsulât, ve umumî sıhhat ve ihtiyaç noktasından 
pek vahim ve çok endişesiz tecavüzlerine karşı kanunun sakit bulunması belediye idarelerinin bu gibi 
ahval karşısında idarî ve cezaî bir karar ittihaz edememelerini intaç ile kanunun asıl hedef ve gaye
sini heder ettiği ve bilûmum kararlarının hüküm ve nüfuz dairesi belde hudutlarile mukayyet 
olan belediye dairelerinden suların idaresine salâh getirecek tedbirler ve kararlar zuhuruna da 
imkân bırakmadığı cihetle halkın mühim bir ekseriyeti ve memleketin hasılatı pek çok zarar 
görmektedir. Cetvellerin köy içi ve daha yukarı kısımlarının ayıklanmasını ve suyun selâmetle 
akmasını temin edecek tesisat ve inşaatın vücude getirilmesi ve bunların nezaret altına alınarak 
mu)rafazası gibi belediyelerin er. cs?slı vazife ve haklarını bile mevzubahs etmemiş olan bu 
lsVinci madde noksanlarının telâfisine medar olmak üzere 26 ncı fıkrasına bir fıkra ilâvesini 
teklif ve kaleme aldığım lâyihayı bağlı olarak takdim ediyorum efendim. 

21-V-1934 Niğde 
Faik 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahüiye encümeni 26 - VI - 193i 

Karar No. 68 
Esas No. 2/114 

Yüksek Reisliğe 

1580 sayılı belediye kanununun şehir ve ka- idare usullerini gösterir hükümleri ihtiva ettiği 
sabalara ait sularm belediye hudutları içinde halde kaynakları belediye sınırları dışında hu-
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lunan suların idaresi hakkında kaydi havi bu-
lıumıanıasından şehir ve kasabalar su ihtiyacı
nın salim ve muntazam bir surette temini müm
kün olamadığından bahsile kanuna bu yolda 
hükümler ilâvesine dair Niğde mebusu Faik Bey 
tarafından yap.lan kanun teklifi encümenimize 
hahvale buyurulmuş olmakla teklif sahibinin 
ve Dahiliye ve Nafıa vekâletleri mümessilleri
nin de hazır bulunduğu toplantımızda okundu: 

Bir çok şehir ve kasabalara gelen suların 
kaynakları 'belediye şuurları dışında bulunduğu 
ve su yolu üzerindeki köylülerin bağ ve bahçe
lerini sulamak bahanesile ekseriya istihkakların
dan fazla su alarak şehir ve kasabalar halkının 
hatta içme su ihtiyacını bile tazyik eyledikleri 
anlaşıldığı gibi bazı eşhasın suyu telvis edecek 
hareketlerde bulunduğu görülmektedir. 

Belediyelerin bu gibi hallerde ahkâmı umu-

NİĞDE MEBUSU FAİK BEYİN TEKLlF l 

1580 numaralı belediye kanununun 15 inci mad
desinin 26 ncı fıkrasına bir fıkra ilâvesi Jıakkında 

kanun lâyihası 

MADDE — Şehir ve kasaba sularının mem-
balan belediye sınırları dışında bulunduğu tak
dirde membadan belediye sınırına kadar olan 
mesafe dahilindeki mahallerde ve köylerde tea
müle halel gelmemek üzere belediyeler icap eden 
muhafaza ve idare tedbirlerini almağ-a ve lüzu
munda belediye ahkâmı cezaiye kanununu tat-
bika mezun ve memurdur. 

nıiye dairesinde takibatta bulunmaları tabiî ise 
de bir şehir ve kasaba su ihtiyacının ne kadar 
sürat ve intizamla temini zarureti varestei izah 
olduğundan bu işlerin süratle ueticelendirilme-
si hususunda bazı hususî tedbirler alınması lü
zumlu ve faydalı görülmüş bulunmakla ilişik 
kanun teklifinin Ulu Heyetin isabetli görüşüne 
arzına 11 - VI -1934 tarihinde karar verilmiştir. 

Yüksek İteisliğe takdim olunur. 
Dahiliye En. lieisi M. M. Kâ. 

Tekirdağ Çanakkale 
Cemil Şükrü 

Aza Aza Aza Aza 
Çorum Giresun Bursa JtUze 

1. Kemal Münir Emin Fikri Esat 
Aza, Aza Aza Aza 

Adana Trabzon Malatya Zonguldak 
Ali Münif Fatin Vasıf Eifat 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1580 numaralı belediye kanununun 15 inci mad
desinin 26 ncı bendini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1580 numaralı belediye kanu
nunun 10 mcı maddecinin üö ncı oendı aşağıdaki 
şemide değiştirilmiştir: 

Beıediye midudu dahilindeki müşterek bağ, 
bahçe, tana ve Dostanıarın müşterek su Kanal
larını temızıettırmeK, bozuıan yollarını tamir 
ve DU nusustaKi masrafları aıaKadarıaroan tansıl 
etmek. ( ^ 

bançe, tarla, bostanların ve umumî yerlerin 
su bıriKintııerını kurutmak ve Kurutturmak, 
umumi ve nususi üavuzıarın sularını şaruara 
uygun surette vaKit, vaısıt değiştirtmem ve taze* 
ıetınek; 

Beıdeye gelen suların kaynakları belediye sı
nırı dışında ouıundugu takdirde aşagıaa yazın 
Umumiıer dairesinde üareüet oıunur: 

A) Suyun başından belediye sınırma kadar 
olan mesana dahilindeki aiaK.an köy ve ciltlik
lerle sair alakan kimselerin teamuien îsıuade 
edegelmekte oldukları su miktarı; belediye en-
cümenlerile köy ihtiyar meolislerinin ve çift
lik sahiplerinin intihap edecekleri birer murah
has ve sair alâkalılardan mürekkep bir komisyon 

http://aiaK.an


tarafından tesbit olunur. Bu komisyonun vere
ceği karar alâkalılara tebliğ olunduğu gibi 
belediyelere ve köy odalarına talik olunarak 
ilân olunur. 

Bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün iğinde mahallî idare heyetine itiraz oluna
bilir. itiraz vukuunda bizzat en büyük mülkiye 
âmirinin riyasetinde idare heyetinden iki aza ma
halline giderek işi tetkik eder. Bu heyetin ra
poru üzerine idare heyeti bir hafta içinde bu hu
susta karar vermeğe mecburdur. 

İtiraz vaki olmazsa komisyonun karan vali 
veya kaymakamın tasdikile tamamlanır. 

B) Teamülün tesbit ve tasdikmdan sonra su 
başından belediye sınırına kadar olan su yol
larının lüzumunda onarılması ve temizlenmesi ve 
suyun sıhhî vasıf ve vaziyetlerinin temini iğin 
muktazi masraflara belediye ile alâkalılar mu
ayyen su hisseleri nis betinde iştirak ederler. Be
denen çalışmak isteyen alâkalıların bedenî me
saileri iştirak hisselerine mahsup olunur. 

C) Alâkalılar belediyenin tesbit edeceği mas
raf miktarına yedi gün içinde mahallî idare heye
ti nezdinde itiraz edebilirler. 

D) Fevkalâde ahvalde belediye evvelemirde 
lâzımgelen tedbirleri alır ve icap eden masrafı 
yapar. 

işbu masraf bilâhare alâkalılara (B) fıkrası 
mucibince tevzi olunur. 

li) Belediye; bu gibi suların tahripten korun
ması, iyi muhafaza ve idaresi ve sıhhî bir halde 
bulunması hususlarında icap eden tedbirleri alır. 

Bu bapta belediyelerin aldıkları tedbirlere 
ve ittihaz eyledikleri kararlara riayet etmeyenler 
hakkında umuru belediyeye müteallik ahkâmı ce-
zaiyeye dair kanun hükümleri tatbik olunur. 

F) Masrafa iştirak hisselerini vermeyenler 
hakkında tahsili emval kanunu hükümleri daire
sinde hareket edilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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





Sıra No 275 
12 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun 2nci madde
sine bir fıkra tezyiline dair olan kanunun I nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında 1/1078 numaralı kanun lâyihası 

ve Hariciye ve Dahiliye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 11-VI1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6ı 1703 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

26 mart 1931 tarihli ve 1798 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 9-VI-1934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Müstaceliyet kaydile müzakeresine yüksek müsaadelerini dilerim Efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Mevzuatımız, toplanacak beynelmilel konferans ve kongrelere iştirak etmek üzere memleke
timize gelecek veya'memleketimizden geçecek olup siyasî pasaportu hâmil olmayan murahhas
ların pasaportlarının meccani olarak vize edilmesine müsait değildir. Bir çok devletlerin mev
zuatı bu hususta müsait hükümleri havi bulunmaktadır. Bizim, bu müsaadesizlik yüzünden, 
bu gibi konferans ve kongrelere iştirak için memleketlerinin teşekkülleri tarafından murahhas 
intihap edilmiş olan ve her biri memleketin teşriî, idarî veya içtimaî yüksek mevkilerine eriş
miş bulunan zevattan vize harcı almamız her halde eyi bir tesir bırakmaz. 

Bundan başka yine bir çok Devletlerin mevzuatı, memleketlerindeki sergilere, panayırlara 
ve şenliklere veya banyo ve hava tebdili istasyonlarına gelecek olanları teşvik için vize harcı 
hususunda muafiyetleri ihtiva eylemektedir. 

Bu noktaları göz önüne alarak Balkan konferansına ve Balkan haftasına gelecek olanlara mec
cani vize temin edilmek maksadile kabul edilmiş olan, 26 mart 1931 tarihli ve 1798 numa
ralı kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair bir kanun lâyihası tanzim ve takdim 
olunmuştur. 

Önümüzdeki eylül ayında İstanbulda beynelmilel parlâmentolar konferansı toplanacak ve 
İzmirde beynelmilel panayır kurulacaktır. Bu konferans murahhaslarının ve panayıra gelecek 
olanların istifade edebilmeleri için bu kanun lâyihasının Büyük Millet Meclisince bir an evvel 
ve müstaceliyet kararile müzakere edilmesine müsaadelerini dilerim efendim. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 25 - VI - 1934 

Karar No. 43 
Esas No. 1/1078 

Yüksek Reisliğe 

26 mart 1931 tarihli ve 1798 sayılı kanunun 
birinci maddesine bir frkra ilâvesi hakkında Ha
riciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 9 - VI - 1934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte encümenimizde tetkik ve müzakere edil
di. Hükümetin esbabı mucibesindeki mütaleala-
ra iştirak eden encümenimiz kanun lâyihasını ay
nen tasvip etmiş ve havalesi mucibince Dahiliye 
encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe tak-

26 mart i 931 tarih ve 1798 saydı kanunun 
birinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
Hariciye vekilliğince hazırlanıp İcra Vekilleri 
Heyetince 9 - VI -1934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe
sile birlikte gönderildiğini bildiren Başvekâle
tin 11 haziran 1934 tarih ve 6/1703 sayılı tezke
resi encümenimize de havale buyurulmuş ol
makla 26-VI-1934 deki toplantımızda Harici
ye encümeninin bu baptaki maabatasile beraber 
okundu ve lâyiha tetkik olundu. 

Bir çok memleketlerin kanunî mevzuatında 
gerek o memlekette toplanacak olan beynelmilel 
konferanslara iştirak edenlere, gerek başka 
mahallerde içtima eden bu mahiyefe konferans
lara iştirak için memleketten geçenlere meccani 
olarak vize verilebilmesine müsai* kayitler bu
lunduğu halde mevzuatı kanuniyemizdc bu kabîl 
kayitler bulunmadığından icap eden zamanlarda 

dimi kararlaştırmıştır. 
Ha. E. R. Na. Bu M. M. Kâ. 
Diyarbekir Diyarbekir 
Zeki Mesut Zeki Mesut 

Aza, Aza Aza 
Trabzon İstanbul Blâziz 

/ / . Nebizade Salâh Cinıcoz Fazıl Ahmet 
Aza Aza 

Manisa Bolu 
Yakup Kadri Falih Bıfkı 

ve bazan iktisadî menfaatleri istilzam eden hal
lerde Hükümetimizce bu cemilekâı lığın ibrazına 
imkân görülememekte olduğu cihetle icabında 
bu kabîl zevata ait pasaportların meecanen vize 
edilmesine salâhiyet verilmesi muvafık görül
müş olmakla lâyihanın aynen tasvibile ve müs-
tacelen ve tercihan müzakeresi istirhamüe Ulu 
Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe tak
dimine karar verilmiştir. 

Dahiliye En. Reisi M. M. Kâtip 
Tekirdağ Çanakkale 

Cemil Şükrü 

Aza Aza Aza Aza 
Ordu Giresun Bursa Adana 

Ahmet İhsan A. Münir Emin Fikri Ali Münif 

Aza Aza Aza 
Şebin Karahisar Trabzon Zonguldak 

Vasfı Raşit Fatin Rıfat 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 26 -VI -1934 

Karar No. 70 
Esas No. 1/1078 

Yükaek Reisliğe 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

26 mart 1931 tarihli ve 1798 numaralı kanunun 
birinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 26 mart 1931 tarihli ve 1798 
numaralı kanunun birinci maddesine şu fıkra 
ilâve edilmiştir: 

Diğer beynelmilel konferans ve kongrelere 
iştirak için Türkiyeye gelecek veya Türkiyeden 
geçecek olan murahhaslara dahi, Hükümetçe gö
rülecek lüzum üzerine, meccanen vize verilebilir. 
Ttirkiyede kurulacak sergi, panayırlarla yapıla
cak şenliklerden ve mevcut banyo, hava tebdili 
istasyonlarından Hükümetçe tayin edilecek 
olanlara geleceklere de meccanen vize verilebi
lir. 

tşbu vizenin hangi müddet ve mevsim içinde 
verilebileceği ve ne kadar müddetle ikamet hak

kını bahşedeceği Hükümetçe tayin olunur. 

HADDE 2 —- Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye 
ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

9 . V I . 1034 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. DiL V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. Mal. V. 
8. Kaya Fuat 

îk. V. S. î. M. V. 
M. Celâl Dr. Refik 

Zekâi 
Mf. V. 
Hikmet 

G. î. V. 
Ali Rana 

Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
Zr. V. 
Muhlis 





Sıra No 271 
Aydının Çine kazasının Bölüntü köyünden Evliyaoğulları diğer 
namı Müdûroğulları şöhretli Memedoğlu Muştalanın ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/462 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
T. C. 

Başvekâlet 
Yazı işleri Müdürlüğü 

Sayı : 4/2136 

hV-934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Irza geçtikten sonra cürmü gizlemek ve cezadan kurtulmak için öldürmek maddesinden 
suçlu Evliyaoğulları namı diğeri Müdûroğulları şöhretli Memedoğlu 320 doğumlu Mustafanın 
idamı hakkında Aydın ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince 
tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuni-
yesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 30-1V-1934 tarihli ve 153/94 numaralı tezkeresile 
tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 
Karar No. 55 

Esas No. 3/462 

25VI-I934 

Yüksek Reisliğe 
Çinenin Bölüntü köyünden İsmailoğlu on 

yaşında Mustafanın zorla ırzına geçtikten son
ra bu suçunu gizlemek ve cezadan kurtulmak 
için çocuğu göle atarak boğmak suretile öl
düren mezkûr köyden Evliya ve diğer adı 
Müdüroğullanndan Memedoğlu 320 doğumlu 
Mustafa hakkında Aydın ağır ceza mahkeme
sinde yapılan muhakemesi neticesinde ölüm 
cezasına mahkûmiyetine dair verilen hük'üm 
Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesi tarafın
dan tasdik olunmakla bu baptaki 21-IV-1934 
tarih ve 961 sayılı ilâm Başvekâletin I-V-1934 
tarih ve 4/2136 sayılı tezkeresile Adliye en
cümenine havale edilmiş olduğundan tetkik ve 
müzakere olundu. 

Mustafa hakkında hükmedilmiş olan ölüm 

cezasının hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini 
istilzam eden bir sebep görülemediğinden teş
kilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mu
cibince mezkûr cezanın infazına karar veril
mesi hususunun Umumi heyetin tasvibine ar
zına ittifakla karar verilmiştir. Yüksek Reisliğe 
takdim olunur. 
Ad. E. Reisi M. M. 

Çorum Kocaeli 
Münir Salâhattin 

Aza Aza 
Edirne Antalya 

Kâtip 
Trabzon 

Raif 
Aza 

Çanakkale 
fi. Hayri Haydar Osman Niyazi 

Aza Aza Aza 
Konya Kocaeli Erzincan 
S. Sırrı Ragıp Abdülhak 

Aza 
Tokat 
Nâzım 





Sıra No 270 
Boyabadın Düzkaraağaç köyünden Yusufoğlu İbrahimin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/478 numaralı Başve

kâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 4/2833 

27-V-1934 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hüsnüyü ve Gerzik Hanımı öldürmekten ve Şehriyi yaralamaktan suçlu Yusufoğlu 318 
doğumlu İbrahimin idamı hakkında Sinop Ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahke
mesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi muci
bince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 26-V-1934 tarihli ve 
195/125 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olun
muştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

K. X 54 
Esas J[° 3İ478 

25-VI-1934 

Yüksek Reisliğe 
Boyabadın Düzkaraağaç köyünden Şehriye 

adında bir kızı evli olduğu halde köy civa
rında hayvan otlatmakta iken zorla kaçırmak 
isteyen ve kızın yanında bulunan küçük kar
deşinin haber vermesi üzerine kızlarını kurtar
mağa gelen kızın babası Hüsnü ile anası 
Gerzik Hanımı tüfekle öldüren ve köyüne kaçan 
Şehriyeyi kovalayarak evine kapandığı halde 
pencerenin altından ateş edip ağır surette ya
ralayan mezkûr köyden Sakaoğullanndan 318 
doğumlu Yusufoğlu İbrahim hakkında icra 
edilen mahkeme neticesinde suçu sabit görü
lerek Sinop Ağır Ceza mahkemesince ölüm 

cezasına mahkûmiyetine dair verilmiş olan ka
rarın tasdikına ve müteakip kanunuî muame
lenin B. M. Meclisince ifasına dair Temyiz 
mahkemesi ceza umumî heyetinden sadır olan 
19.V-1934 tarih ve 45 sayılı karar Başvekâ
letin 27-V-934 tarih ve 4/2833 sayılı tezke
resile Adliye Encümenine havale olunmakla 
tetkik ve müzakere olundu. 

İbrahim hakkında hükmedilmiş olan ölüm 
cezasının hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini 
icap eden bir sebep görülemediğinden teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 ncı maddesine tevfikan 
mezkûr cezanın infazına karar verilmesi huşu-
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sunun Umumî heyetin tasvibine arzına itti
fakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Adliye En. Rs. M. M. Katip 

Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Salâhattin Raif 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 

Aza 
Edirne 

H. Hayrı 



Sıra M 272 
Konyanın Mamunye mahallesinden Mahmut ve Aksarayın 
Gelveri köyünden Yusufoğlu Hasan Çavuşun olum cezasına 
çarpılmaları hakkında 3/472 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 17-V-1Ç34 

Yazı işleri Müdürlüğü 
Sayı: 4(2521 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Paraya tamaan iki adamı tazip ile öldürmekten suçlu 324 doğumlu Hasan Çavuş ve keza 

323 doğumlu Mahmudun idamları hakkında Konya ağır ceza mahkemesince ittihaz ve temyiz 
mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi 
mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinden 15-V-1934 tarihli 
ve 181/120 numaralı tezkere ile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. Af. 

Adliye encümeni 25-VI-Î934 
Karar jl? 56 
Esas A» 3(472 

Yüksek Reisliğe 
Konyanın Mamuriye mahallesinden Yahya 

kızı Havvanın evine silâhlı olarak gizlice girip 
zor ve eziyetle boynundaki üç beşibirlik altını 
ile evlâtlığı Aynanın boynundan birer liralık 
altınları birlikte aldıktan sonra tanındıklarından 
korkarak cezadan kurtulmak için her ikisini de 
pıçakla yaralayıp öldürmekten suçlu mezkûr 
mahallede oturan Sultaniye kazasının Emir 
Oazi köyünden 323 doğumlu Mahmut ve on 
üçüncü alayın üçüncü taburunun onuncu bö
lüğü çavuşlarından iken hâdise üzerine müd-
detsiz olarak terhis edilmiş olan Aksarayın 
Gelveri köyünden 323 doğumlu Yusufoğlu 
Hasan haklarında Konya ağır ceza mahkeme

since icra kılınan muhakeme neticesinde hak
larında verilmiş olan ölüm cezasına dair olan 
kararın tasdikini ve müteakip kanunî muame
lenin B. M. Meclisince ifasını mutazammın 
Temyiz mahkemesi dördüncü ceza dairesin
den sadır olan l-V-934 tarih ve 123 sayılı 
ilâm Başvekâletin 17-V1934 tarih ve 4/2521 
sayılı tezkeresi ile Adliye Encümenine havale 
olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Mahmut ile Hasan haklarında hükmedilmiş 
olan ölüm cezasının hafifleştirilmesini ve 
değiştirilmesini mucip bir sebep bulunmadı
ğından bu cezaların infazına karar verilmesi 
hususunun Umumî heyetin tasvibine arzına 
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Fakla karar verilmiştir. 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ad. En. Rs. M. M. Kâtip 
Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Salâhattin Raif 

Aza 
Edirne 

H. Hayri 
Aza 

Kocaeli 
Ragıp 

Aza 
Antalya 
Haydar 
Aza 

Erzincan 
Abdülhak 

Aza Aza 
Konya Çanakkale 
Sırrı Osman Niyazi 
Aza 

Tokat 
Nâzım 



Sıra No 269 
Malatyanın Komik köyünden Süleymanoğlu Memedin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/460 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 29-IV-1934 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı 4/2104 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ramazanoğlu Memet Aliyi taammüden öldürmekten suçlu Malatyanın Komik köyünden 

Süleymanoğlu 316 doğumlu Memedin Malatya Ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz 
mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi 
mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 29-IV-934 tarihli ve 
213/92 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuş
tur. Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 25-VI-1934 
Karar N 53 
Esas J£ 3J460 

Yüksek Reisliğe 

Kâlıtanın Komik köyünden Ramazanoğlu 
Memet Aliyi kendisinin almak istediği bir 
kadını ötekinin kaçırarak nikahlamasından 
muğber olup evvelden geçeceğini haber aldığı 
bir yolda pusu kurarak taammütle öldüren 
mezkûr köyden Süleymanoğlu 316 doğumlu 
Memet hakkında icra kılınan muhakeme neti
cesinde Malatya ağır ceza mahkemesince hük
medilen ölüm cezasının tasdikini ve müteakip 
kanunî muamelenin Büyük Millet Meclisince 
yapılmasını mutazammın Temiyz mahkemesi 
Birinci ceza dairesinden sadır olan H-IV-1934 
tarih ve 856?ayılı ilâm Başvekâletin 29-IV-934 
tarih ve 4/2104 sayılı tezkeresi ile Adliye 
encümenine tevdi olunmakla tetkik ve müza

kere olundu. 
Memet hakkında hükmedilmiş olan ölüm 

cezasının hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini 
müstelzim bir sebep görülemediğinden teşki
lâtı esasiye kenununun 26 ncı maddesi mu
cibince mezkûr cezanın infazına karar verilmesi 
hususunun Umumî heyetin tasvibine arzına 
ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ad. En. R. M. M. Aza Aza 

Çorum Kocaeli Trabzan Antalya 
Münir Salâhattin Raif Haydar 
Aza Aza Aza Aza 

Çanakkale Kocaeli Edirne Erzincan 
O. Niyazi Ragıp ti. ti ay r i Abdülhak 





Sıra No 276 
Kaçakçılığın men ve takbi hakkındaki kanunun 57 ve 60 ncı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair 1/1020 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük 

ve inhisarlar, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 20-V- J934 

Kararlar müdi'ıı iüğü 
Sayı 6/1327 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 sayılı kanunun 57 ve 00 mcı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair Gümrük ve inhisarlar vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19-V-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibtsile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 sayılı kanunun 57 ve 60 mcı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

1 — Müddeiumumiliklerce hukuku amme davasının açılmasına mahal olmadığına dair 
verilen kararlar aleyhine müdahillerin itiraz edemeyecekleri suretindeki bazı içtihatları önlemek 
ve esasen ceza muhakemeleri usulü kanununda karar hâkimleri tarafından son tahkikatın açılma
sına mahal olmadığına dair verilen kararlar aleyhine müdahillere itiraz hakkı tanınmamış olğu-
ğundan bu noktadan maddeye açıklık ve genişlik vermek için 57 inci maddenin birinci fıkrası 
(Şahsi davacı) kaydı konulmak suretile değiştirilmiştir. 

2 — Kaçakçılık para cezaları şim ü meriyette bulunan 57 inci maddeye istinaden mahke
melerce tamamen idarelerin şahsî hakkı ve adi alacağı mahiyetinde sayılmakta ve zabıtaca 
doğrudan doğruya mahkemeye sevkedilen vakalarda davaya idarelerce müdahaleye imkân 
kalmadığından para cezası hükmedilmemektedir. Bu içtihat, Temyiz mahkemesi umumî heyetin
ce de kabul edilmiş olduğundan kaçakçılık takiplerinde en tesirli bir müeyyide bazan yanlış 
bir muamele yüzünden tatbik edilemiyor. Kaçakçılık para cezaları esasen idarenin şahsî hak 
ve nıenfaatierile alâkadar olmakla beraber bu vasıfları, onları bir suçun fıri cezası olmaktan 
çıkaramayacağına ve ödenmemden halinde hapse çevrilebilmelerine göre ceza mahiyetleri de 
galip bulunmasına mebni idarelerce müdahale yolile istenmese de mahkemelerce hükmedilınesi, 
lâzimeden bulunduğundan maddeye bunu temin eden bir fıkra ulannuştır. 

3 — 60 inci maddenin muhafaza işlerinde gayreti görülenlere ayırdığı °/0 15 yararlık ik
ramiyesi, madde metnine göre muhafaza mıntakalarına nıaksur kalmakta ve hudut teşkilâtının 
gözünden kaçıp içerideki kuvvetlerin gayret ve yararlıklarile elde edilen muvaffakiyetleri mü
kâfatlandırmağa imkân bırakmamaktadır. Bu hükmün diğer bir sakatlığı da dahilde inhisar ka
çakçılığı hareketlerile mücadelede yararlıkları görülenlere bu yüzde on beşlerden ikramiye ver
meğe müsait bulunmamasıdır. 
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4 — 60 nıcı maddede müsademede ölen ve yaralananların sigortası için ayrılan yüzde on 

pay ile bu maksadın temini aşağıda yazılı sebeplerle kabil olamadı: 
A - Sigorta mukavelesi, lıukukan miktarı ve şahsı belli kimseler veya heyet, cemiyet ve 

gruplar lehine olarak aktedilebilir. 
Kaçakçılık müsademelerinde yaralanmak ve ölmek tehlikesine maruz bulunan memur ve as

kerlerin miktarını kestirmek kabil olmadığı gibi kanun, bu sigortayı memurlara da hasretmemi? 
ve muhbir, kılavuz ve saire gibi rollerle müsademe esnasında bulunup yaralanan veya ölen 
fertleri de bu haktan istifade ettirmek istemiş olduğundan miktar tahdidine imkân hasıl olmadı 
ve sigorta kumpanyaları da bu şart altında bir sigorta mukavelesine yanaşmadı. 

R - Sigorta payı olmak üzere toplanan parayı zaman, zaman ölenlerin yetimlerine ve 
sakatların kendilerine tazminat olarak dağıtmak, kanunda nisbet tayin edilmediği gibi bu 
payın her zeman aynı miktar ve nisbette birikmeyeceği sebebile de mümkün olamadı. 
Filhakika elde kanunî bir salâhiyet olmadıkça, zabit ve memurların âmir ve nefer gibi 
sıfatlan ve içtimaî mevkileri farklı olanlar arasında bir nisbet ayrılığı gözetmek mümkün 
olamazdı ve ikramiye gelirine göre, bir zaman içinde ölenlere daha az ve diğerlerine 
daha çok para dağılmak gibi adaletsiz neticeler doğmasına da yol açabilirdi. Gerek bu sebep 
ve mülâhazalar, gerek bu tarzda dağıtma ile sigorta esasından uzaklaşmış ve binaenaleyh kanu
nun sarahati hilâfına tatbik etmiş olmak endişesi bu paraları müstahiklere dağıtmağa imkân 
vermedi ve bu s --heple arzedilen tadil şekli teklif edildi. 

5 — Müsademede ölen ve sakat kalanları sigorta ettirmenin yukarıda arzedilen müşküllerine 
binaen bunlara muayyen bir miktar tazminat verilmesi esası uygun görülmüş ve bu mülâhaza 
ile 6() mcı maddedeki sigorta hükmü kaldırılarak müstakil bir madde ile bu tazminatın nisbet 
ve miktarı ve hangi bütçelerden verileceği tayin edilmiştir. 

Ancak sakat kalanların umumiyet itibarile dışarıda hayatlarını kazanmayıp sefil vaziyete 
düşeceklerinden ve bu kusur ve acizlerini ömürlerinin sonuna kadar ıstıraplı bir şekilde 
sürükliyeceklerinden kendilerine 551 numaralı kanuna bağlı emraz cetvelinde yazılı sakatlık 
derecelerine göre ve ölüm tazminat bedelinden daha fazla tazminat verilmesi muvafık 
görülmüştür. 

o — Bu kanunun merileşmesinden evvel muhafaza işlerinde büyük yararlıkları görülmüş 
olanların hizmetlerini karşılıksız bırakmamak için bunlara da ikramiye verilebilmesini temin 
eden bir madde konmuştur. Ancak o tarihte elde edilen ikramiyelerin n/0 15 lerinden diğer 
müstahaklara dağıtılmış olanları, tekrar ve açıktan dağıtmağa mecburiyet hâsıl olmamak üzere 
bu kanun dairesinde dağıtma, bu hisselerden elde edilmiş ve edilecek paralardan yapılabileceği 
tasrih edilmek istenilmiştir. 

1934 bütçe kanunları tesbit edilmiş olduğundan mezkûr sene bütçesine bu tahsisat ilâve 
olunamayacağından muvakkat madde konulmuştur. 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve İn. encümeni 7 -VI - 1934 

Karar No. 19 
Esas No. 1/1020 

Yüksek Reisliğe 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 
saydı kanunun 57 ve 60 ncı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesi
ne dair Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazır
lanan ve icra Vekilleri Heyetinin 19 -V-1934 
tarihli toplanışında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılarak Başvekilliğin 20- V-1934 tarih ve 
6/1327 sayılı tezkeresile gönderilip encümenimi
ze havale bııyurulan esbabı mucibeli kanun lâ
yihası Gümrük ve inhisarlar vekilliği hukuk mü
şaviri Baha Bey hazır olduğu halde müzakere 
ve tetkik olundu. 

Encümenimiz Hükümetin esbabı mucibe 
mazıbatasmdaki mütalealara ve alınan izahata 
göre kanun lâyihasının umumî heyetini kabul 

ederek maddelerin müzakeresine geçmiştir. 
Madde 1 — Bu madde 1918 saydı kanunun 

57 ve 60 ncı maddelerinin değiştirilmiş yeni şe
killerini havi olan iki fıkradan ibarettir. 

Birinci fıkrasındaki 57 inci maddenin yeni 
şeklinin ihtiva ettiği hükümler daha ziyade Ad
liye encümeninin alâka ve tetkikini hissettiren 
hükümlerden olmasına mebni üzerinde durulma-
yarak aynen kabul edilmiştir. 

1918 sayılı kanunun 60 ncı maddesi yerine 
kaim olmak üzere bu maddenin ikinci fıkrası 
olarak tanzim olunan yeni şekilde, tutulan ka
çak eşyanın satılmasından elde edilen para ile 
para cezalarının dağıtma sureti hükümlerini ih
tiva eden fıkralardan fevkalâde yararlıkları 
görülenlere verilecek ikramiyenin nisbetini gös
teren fıkranın, her nerede olursa olsun gibi 
umumî mahiyeti yerine, gümrük muhafaza t.a-
burlarile müdürlük ve merkez müdürlükleri 
mıntakaları dahilindeki müstehiklerine hasır ve 
tahsisi daha muvafık görülmüştür. 

Madde 2 — Bu maddenin A fıkrasında ka
çakçılarla çarpışma ve onları takip sırasında Ölen
lere verilecek tazminatın miktarı hakkında 
14 üncü barem derecesinde veya bundan yukarı 
derecede maaş alan memur ve zabitlerle aldık

ları maaş veya ücret tutarı bu dereceyi bıılart 
küçük zabit ve müstahdemlere aylıkları tuta
rının on katı, bunlardan aşağı aylık alanlarla 
aylığı olmayanlara toptan 200 lira tazminat ve
rilmesi hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Bu fıkranın son kısmına göre, aylığı, sayılan 
barem dereeelerindekil erden aşağı olanlar ile ay
lıksız* ve ücretsiz hizmet ederken ölenlere verile
cek 200 liranın azlığına kani olan encümenimiz 
bu miktarın 400 liraya çıkarılmasını madelet 
icaplarına uygun bulduğu gibi yeni 60 inci 
madde hükmüne göre bu gibi ölenlerle sakat
lananlara tahsis olunmak üzere Hazineye irat kay
dolunan ikramiye nisbetinin yüzde ondan yüz
de yirmiye arttırılmak suretile tazminat karşılığı 
miktarı tezyit edilmiş olduğundan bu cihetten 
de verilecek tazminatın arzolunan miktara iblâ
ğını muvafık görmüştür. 

Evvelce yararlıkları görülüpte Hükümetin 
muvakkat maddesinde arzolunan sebepler içinde 
ikramiye alamamış olanların bu kanunun neşri 
tarihinde emanette bulunan yüzde on beş yarar
lık ikramiyelerinden hisse almaları muvafık gö
rül meyerek bu muvakkat madde kaldırılmıştır. 

Yalnız 1918 sayılı kanunun neşrinden itiba
ren bu kanunun meriyet tarihine kadar kaçak
çılarla çarpışma veya onları takip sırasında 
ölenler ile sakatlananların - ki esasen adetleri beş 
ölü bir sakattan ibarettir - bu kanunun ikinci 
maddesine göre tazminat almaları muvafık gö
rüldüğünden buna göre hükmü ihtiva etmek üze
re encümenimizce muvakkat birinci madde tan
zim olunmuştur. 

Hükümetin numarasız muvakkat maddesi 
ikinci muvakkat madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Hükümetin 3, 4 üncü maddeleri aynen kabul 
edilmiş ve kanım lâyihası ilişik evrakile birlikte 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
G. ve I. E. Reisi M. M. Kâ. 

Çorum Ordu Afyon 
İsmet A. Şevket Cemal 



Aza 
Aydın 
Faal 

Aza 
Kırşehir 
Serdar 

Aza 
Corum 
Bekir 

Aza 
Tokat 
Mesai 

Aza 
Cebelibereket 

İh rahim 

Aza 
Cebelibereket 

/ / . liasri 

Adliye encümeni mazbatası 

T. 11. M. M. 
Adliı/e encümeni 25 - VI - IfJ.'îi 

Karar No. 57 
Kms No. 1/1020 

Yüksek Reisliğe 

Kaçakçılığın men ve lakil)i hakkındaki l!)LS minat karşılığına ilâve olunmak sııretile yapdan 
sayılı kanunun f>7 ve GO inci maddelerinin değiş- değişiklik dahi esas itibarile kabul edilmiş val
fı ri I ıncsi ne ve bu kanuna bir madde eklenmesine nız % lö olarak dağıtılacak ikramiyenin muha-
da.ir (ü imrük ve inhisarlar vekâletince hazırla- faza taburu ve gümrük . m ü d ü r ve merkez ıııüdür-
nıp İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı lükleri ınıntakasında memur tılsım, efradı ahali-
kararlaştırı lan ve Başvekâleti (Vliledeıı '20-Y-lfKU dc\ı olsun, takip ve muhafaza işlerinde büyük ya-
tarih ve (i/1827 sayılı tezkere ile gönderilen kanun rarlığı görülenlere verileceği açıkça ifade edil-
lâyihası, (ü imrük ve inhisar encümeninin mazba- mis olmak i(;in fıkraya bazı kelimeler ilâve olun-
tası ve tadili ile birlikte encümenimize tevdi bu- muştur. 
vurulmuş olmakla < üimrük ve inhisarlar vekili Kanuna eklenen madde kaçakıçiarla çar-
Jiey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere pışma veya onları t ak ip sırasında ölenlerle sa
n l ımda: ka t lanan la ra verilecek tazminat ın sureti tevzi-

Kaçakçılık davalarında (Üimrük ve inhisar ini ve mik ta r ın ı göstermekte olup h ü k m ü n 
idarelerinin ceza muhakemeleri usulü kanununda- esası aynen kabul edilmekle beraber ölenlere 
ki şahsî davacı hakkını haiz sayılmalarının ve bu verilecek tazminat kendilerine değil bunlar ın 
idarelerce bu nevi davalara müdahale vuku bul- ailelerine verileceğinden bu cihet tasrih edil-
maınış olsa bile mahkemelerce kaçak eşyanın mu- iniş ve bunlar ın ai lelerinden kimlerin bu taz-
saderesi ve kaçakçı hakkında para cezası hükme- minat i a lacaklar ı izah olunmak suret ile nıad-
dilmesinin temini maksadile f>7 nci maddede denin sonuna bir fıkra ilâve olunmuştur . 
yapılan değişiklik kaçakçılığın men ve takibi hak- Tazminatı a lacakların mut laka m e m u r ol-
kındaki hükümleri teyit ve tevsi alev mahiyette n m s ı lâzımgelmeyip efradı ahal iden birisi de 
görülerek esas itibarile kabul olunmuş ve ancak bu. suretle ölür veya sakat lanırsa onların da 
maddede vuzuh temini için bazı ifade tashihleri gerek kendileri ve gerekse aileleri bu tazminat-
yapılmıştır . t a n istifade edecekleri tabiî görülmekle ilâve 

(iO ıııcı maddedeki tadile gelince: bu madde- olunan f ıkranın bunu da ihtiva eylediği muta-
niu mevcut hükmüne nazaran tutulan eşya ve alı- le,a edilmiştir. 
nan eezayi naklilerden müsademede ölenlerin ve Muvakka t birinci madde eklenen maddenin 
sakat lananların sigortası için % 10 pay ayrı- k o y d u ğ u hükümler dairesinde yeniden yazıldı. 
bıçaktı. Sigorta vapılabilmesi için sigorta edile- . . . , , ., . . -, .. . . . 

• ' 7 Muvakka t ikinci madae ile son madde le r 
çeklerin ve bunların miktarının tayini şart oldu- ı ı ı ı i 

. . . . . _ • ' aynen kabul olundu. 
Kucümenimizee bu şekilde tadilen ve müt-

teliÂan kabul edilen kanun lâyihası havalesi 

guna göre sigorta yapmak kanıl oJmamış ve mad
de hükmü bu sebepten dolayr tatbik edilmemiş 
olduğundan maddenin sigorta kavdi kaldırılmak, 

. . . . . . A '. , .. A ' yeehde Bütçe encümenine tevdi buyı ırulmak 
verilecek ikramiye1 ve tazminatın hesabında tutu- . ' ._ . , / . . ..„ , .. lan eşyanın hangi kıymeti esas olacağı tasrih edil
mek ve naktî tazminat karşılığı tamamen temin 
edilebilmek için muhbir ve musadire ait hisseler
den % î) er indirilerek bu miktarlarda naktî taz-

üeze Yüksek Reisliğe arz ve takdim olunur . 

Ad. K. Rs. 
Çorum 
Münir 

Bu M. M. 
Trabzon 

Iîaif 

Ka, 
Trabzon 

Iîaif 
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Aza 

Antalya 
Haydar 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 

Aza 
Konya 
S. Sırrı 

Aza 
Kocaeli 
Raqıp 

Aza 
Erzincan 

Abdülhak 

Aza 
Balıkesir 

Vasfi 

Aza 
Tokat 
Nâzım 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 178 
Esas No. î/1020 

25 - VI -1931 

Yüksek Reisliğe 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki .19İH 
numaralı kanunun 57 ve 60 ncı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ilâve
sine dair olup Başvekâletin 20 mayıs 1934 tarih 
ve (i/1327 numaralı tezkeresi!e Yüksek Meclise 
arzedilen kanun lâyihası fîümrük ve inhisarlar 
ve Adliye encümenleri mazbatalarile birlikte 
encümenimize tevdi edilmekle (iümrük ve inhi
sarlar vekili Ali Rana Bey hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Küçümenimiz Cîümrük ve inhisarlar ve Ad
liye encümenlerinin mütalealarma iştirak etmiş 
ve Adliye encümenince tesbit olunan madde me
tinleri üzerinde hükümlere dokunmamak sartile 

bazı ibare tadilleri yaparak lâyihanın kabulüne 
karar vermiştir. 

Bu esaslara göre yeniden hazırlanan kanun 
lâyihası tercihan ve müstacelen müzakere edil
mek üzere Umumî Heyetin yüksek tasvibine ar-
zolunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Balıkesir 

Enver 

İstanbul 
Sadettin 

R. V. 
İsparta 

Müh er rem 

Bursa 
Dr. Galip 

M. M. 
Bayazrt 

îhsan 
Çorum 

Mustafa 

İzmir Konya Manisa 
Kâzım A. Muzaffer M. Turan 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 
sayılı kanunun 57 ve 60 inci maldelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hak

kında kanun lâyiimsı 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibi hak
kındaki 1918 sayılı kanunun 57 ve 60 inci mad
deleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 57 — 56 ncı maddede yazılı suçlar 
hakkında ait olduğu idarelerin memurları tara
fından tanzim edilecek zabıt varakaları ve tahki
kat evrakı iktiza eden takiplerin yapılması için 
bir müzekkere ile Cumhuriyet müddeiumumili
ğine verilir. 

Bu idare memurları işbu müzekkerelerle şah
sî hak davacısı ve müdahaleci sıfatım alırlar ve 
ceza muhakemeleri usulü kanununun 367 nci 
maddesinde yazılı haklan kullanabilirler. 

Kaçakçılık davalarına, alâkalı idarelerin mü
dahale etmemiş olması, mahkemelerce, kaçak 
eşyanın müsaderesine ve kaçakçı hakkında pa
ra cezası hükmedilmesine mâni olmayıp, bu ce
zalar, aslî ceza ile birlikte resen karar altına 
alınır. 

MADDE 60 — Kaçakçılık para cezalan ile 
müsadere olunan eşyadan: 

A - Dışarıdan getirilenlerin sif değerinin; 
B - Kaçak altınların merkez bankası alım 

değerinin, 
C - inhisar eşyasile diğer kaçak maddelerin 

alâkalı idarelerce biçilen değerinin; 
% 25 i haber verenlere, % 25 i bilfiil tutan

lara ikramiye olarak dağıtılır. 
% 15 şi peşin ikramiye faslının mütehav-

vil tahsisatı, % 20 si kaçakçılarla çarpışma 
veya onlan takip sırasında ölenlere ve sakat
lananlara bütçelerinden verilecek tazminat kar
şılığı olmak üzere Hizaneye irat kaydolunur. 

% 15 şi de muhafaza işlerinde büyük yarar
lığı görülenlere ikramiye olarak dağıtılır. 
Bu ikramiyenin dağıtma sureti bir nizamname 
ile gösterilir. 

2313 sayılı kanuna göre müsadere edilen 
eşyaların değerinden ikramiye verilmez. 

Kaçak eşyanın haber vereni yoksa haber 
verene ait olan payın üçte ikisi tutanlara üç
te biri de peşin ikramiye faslının mütehavvil 

6 — 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 saydı 
kanunun 57 ve 60 ncı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bir madde eklenmesi lıakkrnda 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı kanunun 57 ve 60 mcı 
maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 57 : 65 inci maddede yazılı suçlar 
hakkında ait olduğu idarelerin memurları tara
fından tanzim edilecek zabıt varakaları ve tah
kikat evrakı iktiza eden takiplerin yapılması 
için bir müzekkere ile Cumhuriyet müddeiumu
miliğine verilir. Bu idare memurları işbu mü
zekkerelerle şahsî hak davacısı ve müdahaleci 
sıfatını alırlar ve ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 367 inci maddesinde yazılı hakları kul
lanabilirler. 

Kaçakçılık davalarına, alâkalı idarelerin 
müdahale etmemiş olması, mahkemelerce, kaçak 
eşyanın müsaderesine ve kaçakçı hakkında para 
cezası hükmedilmesine mâni olmayıp, bu ceza
lar, aslî ceza ile birlikte resen karar altına 
alınır. 

Madde 60 : Kaçakçılık para cezaları ile mü
sadere olunan eşyadan: 

A - Dışarıdan getirilenlerin sif değerinin; 
B - Kaçak altınlann Merkez bankası alım 

değerinin; 
C - İnhisar eşyasile diğer kaçak maddelerin 

alâkalı idarelerce biçilen değerinin; 
% 25 i haber verenlere, % 25 i bilfiil tutan

lara ikramiye olarak dağıtılır. 
% 15 i peşin ikramiye faslrnm mütehavvil 

tahsisatı, % 20 si kaçakçılarla çarpışma veya 
onları takip sırasında ölenlere ve sakatlananlara 
bütçelerinden verilecek tazminat karşılığı ol
mak üzere Hazineye irat kaydolunur. 

% 15 i de gümrük muhafaza taburu veya 
müdürlük ve merkez müdürlüğü mmtakasmda 
kaçakçılık muhafaza işlerinde büyük yararlığı 
görülenlere ikramiye olarak dağıtılır. Bu ikra
miyenin dağıtma sureti bir nizamname ile gös
terilir. 

2313 sayılı kanuna göre müsadere edilen eş
yaların değerinden ikramiye verilmez. 

Kaçak eşyanın haber vereni yoksa haber ve-
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Ka-c-akçdifjıu men ve takibi hakkındaki J9JS saı/dı 
karnımın .r>7 ve 60 inci maddelerini değiştiren 
re bu kanuna bir madde ekleyen kanun lâaihası 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı kanunun 57 nci mad-
desi aşağıdaki şekle konulmuştur: 

«56 nci maddede yazılı suçlar hakkında ait 
olduğu idarelerin memurları tarafından tan
zim edilecek zabıt varakaları ve tahkikat ev- j 
rakı iktiza eden takiplerin yapılması için bir | 
müzekkere ile Cumhuriyet müddeiumumiliğine 
verilir. Bu idare memurları işbu müzekkere
lerle şahsî hak davacısı ve müdahaleci sıfa
tını alırlar ve ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun bunlara verdiği haklan kullanabilirler. 

Kaçakçılık davalarına alâkalı idarelerin 
müdahale etmemiş olması mahkemelerce kaçak 
eşyanın müsaderesine ve kaçakçı hakkında pa
ra cezası hükmedilmesine mani olmayıp bu ce
zalar aslî ceza ile birlikte resen karar altına i 
alınır.» 

i 
i 

MADDE 2 — O kanunun 60 inci maddesi 
aşağıdaki şekle konulmuştur: 

Kaçakçılık para cezalarile müsadere olunan 
i eşyadan; 
j A) Dışarıdan getirileceklerin sif kiymetinin, 
| B) Kaçak altınların merkez bankası alım de-
| gerinin, 

C) İnhisar eşyası ile diğer kaçak maddelerin 
' alâkalı idarelerce tesbit edilecek maliyetinin, 

Yüzde yirmi beşi haber verene, yüzde yirmi 
ı beşi bilfiil tutanlara ikramiye olarak dağıtılır. 

Yüzde on beşi peşin ikramiye faslının müte-
I havvil tahsisatı, yüzde yirmisi kaçakçılarla çar-
! pışma veya onları takip sırasında ölenlerin ai

lelerine ve sakatlananlara bütçelerinden verile-
' cek tazminat karşılığı olmak üzere Hazineye irat 
i kaydolunur. 

Yüzde on beşi de gümrük muhafaza taburu 
I ile gümrük ve merkez müdürlükleri mmtakala-

rında kaçakçılık takip ve muhafaza işlerinde bü
yük yararlığı görülenlere ikramiye olarak da
ğıtılır. Bu ikramiyenin dağıtma sureti bir ni-

| zamname ile gösterilir. 

MADDE 1 — Adliye encümeninin 1 inci mad
desi aynen, 

MADDE 2 — O kanunun 60 inci maddesi 
aşağıdaki şekle konulmuştur: 

Kaçakçılık para cezalarile, müsadere olu
nan eşyadan: 

A - Dışarıdan getirileceklerin sif değerinin, 
B - Kaçak altınların Merkez bankası alım 

değerinin, 
C - İnhisar eşyasile diğer kaçak maddelerin 

alâkalı idarelerce biçilecek değerinin; 
% 25 i haber verenlere, % 25 i bilfiil tu

tanlara ikramiye olarak dağıtılır. 
% 15 i peşin ikramiye faslının mütehavvil 

tahsisatı, % 20 si kaçakçılarla çarpışma veya 
onları takip sırasında ölenlerin ailelerine ve 
sakatlananlara bütçelerinden verilecek tazmi
nat karşılığı olmak üzere Hazineye irat kay
dolunur. 

% 15 te gümrük muhafaza taburu ile güm
rük müdür ve merkez müdürleri mıntakalann-
da kaçakçılık takip ve muhafaza işlerinde bü
yük yararlığı görülenlere ikramiye olarak da
ğıtılır. Bu ikramiyenin dağıtma sureti bir ni
zamname ile gösterilir. 
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tahsisatına karşılık olmak üzere Hazineye irat 
kaydolunur, 

MADDE 2 — 1918 sayılı kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 

Kaçakçılarla çarpışma veya onları kovala
ma sırasında derhal veya aldıkları yaradan 
müteessir olarak sonradan ölenlerle sakatla
nanlara aşağıda yazılı tazminat verilir: 

A - Ölüm halinde: 
14 üncü barem derecesinde ve bundan yu

karı derecede maaş alan memur ve zabitlerle, 
aldıkları maaş veya ücret tu tan bu dereceyi 
bulan küçük zabit ve müstahdemlere aylıkları 
tutarının on katı, bunlardan daha aşağı aylık 
alanlarla aylığı olmayanlara toptan 200 lira. 

B - Sakat kalanlara 551 numaralı kanuna 
bağlı emraz cetvelinde yazılı sakatlık derece
leri esas olmak üzere: 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 

+ 
f 
+ 
+ 
+ 
+ 

72 
7, 
7* 
7., 
Vo 
Vr 

T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 

T. ölüm tazminat bedelidir. 
Sakatlık tazminatına müstahak olanların sa

katlıkları tekaüt kanununun 27 inci' maddesin
deki usule göre tayin olunur. 

Muvakkat madde : 
Bu kanunun merileşmesinden önce muhafaza 

işlerinde büyük yararlıkları görülmüş olupta 
muhafaza teşkilâtına mensup olmamaları veya 
gümrük mıntakası haricinde bulunmaları sebe-
bile kendilerine ikramiye verilmemiş olanlara 
da bu kanunun neşri tarihinde emanette bulu
nan % 15 yararlık hisselerile bundan sonra elde 
edilecek eski ve yeni hisselerden bu kanun da
iresinde yararlık ikramiyesi verilir. 

O. i. E. 

rene ait olan payın üçte ikisi tutanlara üçte biri 
de peşin ikramiye faslının mütehavvil tahsisatı
na karşılık olmak üzere Hazineye irat kaydolu
nur. 

MADDE 2 — 1918 sayılı kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 

Kaçakçılarla çarpışma veya onları takip sıra
sında derhal veya aldıkları yaradan müteessir 
o1 arak sonradan ölenlerle sakatlananlara aşağıda 
yazılı tazminat verilir: 

A - Ölüm halinde: 
14 üncü barem derecesinde ve bundan yukarı 

derecede maaş alan memur ve zabitlerle, aldık
ları maaş veya ücret tutarı bu dereceyi bulan 
küçük zabit ve müstahdemlere aylıkları tutarı
nın on katı, bunlardan daha aşağı aylık alan
larla aylığı olmayanlara toptan 400 lira, 

B - Sakat kalanlara 651 numaralı kanuna 
bağlı emraz cetvelinde yazılı sakatlık dereceleri 
esas olmak üzere: 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 

-i 7* 
+ 7, 
+ V, 
•i 7, 
+ V,-. 
+ V: 

T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 

T ölüm tazminat bedelidir. 
Sakatlık tazminatına müstahak olanların sa

katlıkları tekaüt kanununun 27 nci maddesinde
ki usule göre tayin olunur. 
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2313 sayılı kanuna göre müsadere edilen eş
yaların değerinden ikramiye verilmez. 

Kaçak eşyanın haber verenleri yoksa haber 
verene ait olan payın üçte ikisi tutanlara, üç
te biri de peşin ikramiye faslının mütehavvil 
tahsisatına karşılık olmak üzere Hazineye irat 
kaydolunur. 

MADDE 3 — Kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı kanuna aşağıdaki mad
de eklenmiştir: 

Kaçakçılarla çarpışma veya onlan takip 
sırasında derhal veya aldıkları yaradan mü
teessir olarak sonradan ölenlerin ailelerine ve 
ve sakatlananlara aşağıda yazılı tazminat ve
rilir: 

A - ölüm halinde: 
Devlet memurları maaşatımn tevhit ve te

adülü hakkındaki kanuna göre 14 üncü veya 
ondan yukarı derecede maaş alan memur ve 
zabitlerle aldıkları maaş veya ücret tutan 
bu dereceyi bulan küçük zabit ve müstahdem
lere aylıkları tutarının 10 katı, bunlardan da
ha aşağı aylık alanlarla aylığı olmayanlara 
toptan dört yüz lira. 

B - Sakat kalanlara: 
Bilûmum askerî malûllerin terfihi hakkın

daki kanuna bağlı emraz cetvelinde yazılı sa
katlık dereceleri esas olmak üzere: 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 

r+" 
'+" 
'+ 
'+' 
+ 
+ 

V. 
7. 
7* 
V. 
7. 
7r 

T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 

(T) ölüm tazminat bedelidir. 
Sakatlık tazminatına müstahak olanların 

sakatlıkları tekaüt kanununun 27 inci maddesin
deki usule göre tayin olunur. 

ölenlerin ailelerine verilecek tazminat 1683 
sayılı kanun mucibince dul ve yetim maasma 
müstahak ailesi efradma müsavi olarak taksim 
olunur. 25 yaşmı bitiren ve geçimi babası tara
fından temin edilen kızlar dahi bu tazminattan 
müstahikki maaş diğer evlâtlar gibi hissedar 
olurlar, ölenin müstahikki maaş kimsesi bulun-

B. E. 

2313 sayılı kanuna göre müsadere edilen eşya
ların değerinden ikramiye verilmez. 

Kaçak eşyanın haber verenleri yoksa, haber 
verene ait olan paym üçte ikisi tutanlara, üçte 
biri de peşin ikramiye faslrnın mütedavil tahsi
satına karşılık olmak üzere Hazineye irat kay
dolunur. 

MADDE 3 — Kaçakçılığın men ve takibi hak
kındaki 1918 sayılı kanuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir : 

Kaçakçılarla çarpışma veya onlan takip sıra
sında derhal veya aldıkları yara neticesi ola
rak sonradan ölenlerin ailelerine ve sakatlanan
lara aşağıda yazılı tazminat verilir: 

A) Adliye encümeninin aynen 

B) Adliye encümeninin aynen 
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Muvakkat madde: — 1934 malî senesinde 
verilecek ikramiyeler için bu kanun mucibince I 
Hazineye irat edilecek yüzde 20 ler bir taraftan 
bütçeye irat diğer taraftan masraf bütçesinin 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti kısmında açıla
cak bir faslı mahsusa tahsisat kaydedilerek müs-
tahiklerine açılan bu fasıldan tediye olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19 - V - 1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
tsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya Fuat Hikmet 
Ik. V. S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — 1918 sa
yılı kanunun neşrile bu kanunun merileşmesi ara
sında kaçakçılarla çarpışma veya onları takip 
sırasında ölen veya sakat kalanlara da bu kanu
nun ikinci maddesi dairesinde tazminat verilir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — 1934 malî 
senesinde verilecek ikramiyeler için bu kanun 
mucibince Hazineye irat edilecek yüzde 20 ler 
bir taraftan bütçeye irat diğer taraftan masraf 
bütçesinin Gümrük ve inhisarlar vekâleti kıs
mında açılacak bir faslı mahsusa tahsisat kayde
dilir ve müstehliklerine açılan bu fasıldan tediye 
olunur. 

— Hükümetin teklifi aynen ka-

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 
bul edilmiştir. 
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mazsa bu tazminat kanunî mirasçılarına miras 
hisseleri nisbetinde taksim olunur. 

BtRÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — 1918 sa
yılı kanunun neşrile bu kanunun hükümleri yü
rümeğe başladığı zaman arasında kaçakçılarla 
çarpışmak veya onlan takip sırasında ölenlerin 
ailesine ve sakatlananların kendilerine de bu 
kanunun üçüncü maddesindeki hükümler daire
sinde tazminat verilir. 

İKÎNOÎ MUVAKKAT MADDE — Gümrük 
ve inhisarlar encümeninin muvakkat ikinci mad
desi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

MADDE 5 — Hükümetin 4 üncü maddesi 
aynen 

B. E. 

BÎBÎNCt MUVAKKAT MADDE 
encümeninin aynen 

Adliye 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE 
cumeninin avnen 

Adliye en-

MADDE 4 — Adliye encümeninin 4 üncü 
maddesi aynen 

MADDE 5 — Adliye encümeninin 5 inci mad
desi aynen 





Sıra No 268 
Müdafaa ve tayyare resmi puHarmın damga pulu bayileri 
vasıtasile sattırılması ve yüzde 5 beyiye aidatı verilmesi 
hakkında 1/1084 numaralı kanun lâyihası ve bütçe encümeni 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 20 VI-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/1777 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Müdafaa ve tayyare resmi pullarının damga pulu bayileri vasıtası ile sattırılması ve % 5 
beyiye aidatı verilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
2C-VI-1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

2456 ve 2459 numaralı kanunlarla ihdas olunan millî müdafaa ve tayyare pullarının, 
mevcut damga pulu bayileri tarafından sattırılmaları ve bayilere, damga pulunda olduğu gibi, 
hizmetlerine mukabil yüzde beş beyiye aidatı verilmesi muvafık ve lüzumlu görülerek kanun 
lâyihası tanzim olunmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni , 23 -VI -1934 
M. No. 176 

Esas No. 1/1084 
Yüksek Reisliğe 

Müdafaa ve tayyare resmi pullarının dam
ga pulu bayileri vasıtasile satılmasına dair olup 
Başvekâletin 20 haziran 1934 tarih ve 6/1777 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise arzolunup 
encümenimize havale ıbuyurulan kanun lâyi
hası tetkik ve müzakere olundu: 

Lâyihaya bağlı esbabı mucibede gösterilen 
sebepler dolayısile esası muvafık görülen lâyi
hanın teklif veçhile kabulüne karar verilmiştir. 

Lâyiha tercihan ve müstacelen müzakere edil
mek üzere Umumî heyetin yüksek tasvibine ar-

zolunur. 
Reis Reis V. M. M. Kâ. 

Burdur İsparta Bayazıt Tokat 
M. Şeref Mükerrem İhsan Süreyya Gencağa 

Bursa Çorum Erzurum 
Dr. Galip Mustafa Âsim 
İstanbul Kayseri Konya 
Sadettin A. Hilmi A. Muzaffer 
Manisa Sivas Kırklareli 

M. Turgut M. Remzi Şevket 
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Müdafaa v<: tayyare, resmi pallarının, danaya 
pulu bayileri rasılasile saltırılacağnıa ve % 5 
beyiye aidatı verileceğine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2456 ve 2459 numaralı kanun
larla Millî Müdafaa Hava kuvvetleri teçhizatına 
karşılık olmak üzere ihdas olunan müdafaa ve 
tayyare resimleri için mevkii tedavüle çıkarılan 
pullar, damga pulu bayileri vasıtasile sattırılır. 
Bayi bulunmayan veya lüzum ve ihtiyaç görülen 
mahallerde mezun memurlar marifetile de sattı-
nlabilir. Müdafaa ve tayyare pulu satanlara 
yüzde beş beyiye aidatı verilir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu

teberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Maliye vekili memurdur. 
26 - VI -1934 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

H. V. Mal. V. 
Dr. T. Küstü Fuat 

Ik. V. S. î. M. V. 
M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

Mf. V. 
Hikmet 

G. İ. V. 
Ali Kana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V 
Ali 

Zr. V. 
M ııh (is 



Sıra No 277 
Belediye vergi ve resimleri kanununun 28 inci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında 1/1080 numaralı kanun lâyihası 

ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 11-VI-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1707 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Belediye vergi ve resimleri kanununun 28 inci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Nafıa 
vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 9-VI-934 te Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Belediye vergi ve resimleri kanununun (28) inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun pro
jesinin esbabı mucibe lâyihası 

Oktruvanın ilgasından sonra bazı belediyelerin eksilmiş olan varidatını karşılamak üzere ka
nunun kendilerine verdiği salâhiyete müsteniden yanan maddeler üzerine istihlâk resmi koymuş
lardır. Bu meyanda Ankara belediyesi de ayni hakka müsteniden Ankaraya giren yanıcı mad
deler üzerine ve bu meyanda mazuta da iki kuruş istihlâk vergisi koymuştur. 

Bu verginin konulması Ankara elektrik tarifesinde derhal 1,58 kuruşluk bir fark yapacaktır. 
Çünkü oktruvanın ilgast dolayısile derhal bu miktar para tenzil edilmişti. 

Şu kadar ki bu zam olunan paranın tamamı maalesef belediyenin kasasına girememektedir. 
Çünkü elektrik şirketinin tarifesi bir formüle istinat eder ki formülde şudur: 

S1 , F , M1 

— + 12 -— -t- 7,5 — = Cereyan fiatı S F1 M 
Bu formülde: 

S1 

9 — Amele ücretleri olup şirketin masarifi umumiyesini, 
F 

12 r̂, Şirketin sermaye esaslarına göre faiz ve amortisman ve kambiyoyu, 

M 
7,5 vrFabrikanın işletme masarifi ile mahrukatını karşılar. 
Formülde işletme ve mahrukatı tayin eden haddin ifade ettiği erkam: 
7 82 

"77T 7,5 = 622 kuruştur. y,4o 
Bu kesirde 7,82 elektrik şirketinin deposuna teslim edilen bir kilo mazutun bu günkü ma

liyet fiatıdır. 9,45 te 1932 senesi şubatının 29 uncu günü mazut fiatıdır. 



Belediye nisan 934 iptidasından itibaren mazuta iki kuruş vergi koymuş olduğundan yuka
rı ki ifade: 

9,82 
n ._ 7,5 •-- 7,80 olacaktır. 
9,45 

Şu halde 7,82 — 0 , 2 2 = 1,58 kuruş demektir. 
Halbuki bu gün vasati 0,308 kilogram mazuttan bir kilovat saat müfit kudreti elektrikiye 

istihsal olunmakta oluduğundan 2 X 0,308 =-0,6 10 kuruş eder. Demek oluyor ki beher kilovat 
saat müfit kudret için (25) paralık mazut sarfiyatına mukabil elektrik şirketi halktan yukarıda 
arzedilen hesap mucibince (60) para alacak ve bu suretle belediyeye vereceği paraya mukabil 
şirketin kasasına açıktan (35) para girecektir. 

Şirketin geçen seneki tevziatı elektrikiyesi on milyon kilovat saat olduğundan bu suretle 
belediyeye temin edilecek senelik varidat ( 6 2 000 ) lira tutar. 

Buna mukabil yine on milyon kilovat saat için beher kilovat saatte (35) paradan fazla ola
rak şirketin kasasına girecek para ( 87 000 ) lira eder Ayni zamanda belediyenin istihlâk ettiği 
senelik kudreti elektiıikiye miktarı ( 941 000 ) kilovat saat olduğundan (35) paradan beledi
yenin senevi şirkete iade edeceği para ( 8 234 ) lira tutar. Şu halde hakikatte belediye kasasına 
girecek para miktarı ( 5 3 000 ) lira olmuş olur. Şirketin kasasına girecek miktar ise belediye 
istihlakatından alacağı ( 8 234 ) lira ile beraber ( 05 23 4 ) liraya baliğ olacaktır. 

Filhakika bu günkü formülün heyeti umumiyesini değiştirmek için vckâletimizce tetkikat 
yapılmaktadır. Ancak bu işin kökünden hal ve intacı oldukça uzun zamana tevakkuf edecektir. 
O zamana kadar belediyenin alacağı cüzî bir varidat için şirketin bir misli fazla müstefit 
olması tecviz olunamazdı. 

Binaenaleyh istihlâk vergisi kanununun 28 inci maddesinin aynen tatbiki suretile belediye 
veznesine girecek paraya mukabil halktan beyhude yere çıkacak paraların önüne geçmek için 
kanuna bir fıkra ilâvesine lüzum görülmüştür. Bu suretle belediye halka satılan beher kilovat 
saatten o,5 0 kuruş olmak ve her sene artan kilovat satışına göre belediye hissesi de artmak 
suretile şimdilik senede 55 000 liralık bir varidat temin edilmiş olur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiline encümeni 25 - VI - 1934 
Karar No. 67 

Esas No. 1/1080 
Yüksek Reisliğe 

Belediye vergi ve resimleri kanununun 28 in
ci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Nafıa 
vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
9 - VI - 1934 te Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibesile 
birlikte gönderildiğini bildiren başvekâletin 11 ha
ziran 1934 tarih ve 6/1707 sayılı tezkeresi Dahi
liye vekili ve Nafıa vekâleti mümessili Beylerin
de hazrr bulunduğu 23 hazirandaki toplantımız
da okundu ve lâyiha hakkında konuşuldu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasının müta-
leasmdan ve Nafıa vekâleti mümessili Beyin izah
larından anlaşıldığına göre tarifeleri bir formüle 
istinat eden imtiyazlı şirketlerden, belediyelerin, 
belediye vergi ve resimleri kanununun 28 inci 
maddesine göre resim almaları halkın zararına ve 
şirketlerin icapsız olarak kâr temin etmelerine 
sebep olduğu anlaşıldığından kanun lâyihasının 
esas itibarile kabulü muvafık görülmüştür. 

Lâyiha belediye vergi ve resimleri kanunu-
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mm 28 inci maddesinin tadilini istilzam eylemesi 
münasebet ile maddenin değişik şeklinin Ulu He
yetin isabetli görüşüne sunulmasına ve müst a ce
me ve tercihan müzakeresinin istirhamına karar 
verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Da. E. R. R, V. M. M. Kâ. 
Tekirdağ Çanakkale 

Cemil Şükrü 

Bütçe encüır 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 179 
Esas No. 1/1080 

Yüksek 

Belediye vergi ve resimleri hakkındaki ka
nunun 28 inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
olup Başvekâletin i haziran 19;>4 tarih ve (i/1707 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise arzohınup 
Dahiliye encümeni mazbatnsile birlikte encü
menimize tevdi huyundan kanun lâyihası Dahi
liye ve Nafıa vekilleri Beyler huzurile okun
du ve görüşüldü. 

Lâyiha mündericatrnın Ankara ile diğer bazı 
belediyelere varidat temininden ibaret old: ;" ' 
görülmüştür. Belediyelere varidat temini bele
diye vergi ve resimleri kanunu mucibir.ee bc'c-
diye meclisleri tarafından ihdas edilecek resim 
ve vergiler vasıtasile olur. Vazrı kanun beledi
ye vergi ve resimleri kanunile icap eden salâhi
yeti belediyelere vermiş olduğundan kendisi 
belediye varidatı bulmak üzeı-e ayrıca kanun 
koymamak itiyadmdadır. Bu esasa muhalif ola
rak vazu kanunun müdahalesile belediyelere 
varidat bulmak üzere işbu kanunun şevki sebe
bini tetkik ettiğimizde bunun yukarıda işaret 
ettiğimiz belediyelerin elektrik şirketlerile yap
tıkları mukavelelerde elektrik fiatını tayin et
mek üzere tesbit edilen formülün belde halkı 
aleyhine netice verir bir şekilde yapdnm okıa-
sm-dan ileri geldiğini gördük. Şöyle ki : 

Tetkik ettiğimiz meselede işin tabiî cereyanı 
elektriğin iptidaî maddesini teşkil eden mazot 

Aza Aza Aza Aza 
Zonguldak Çorum (iiresuıı Afyon 

Rifat t. Kemal A. Münir İzzet Ulvi 
Aza Aza Aza Aza 

Rize Ş. Karalıisar Ordu Adana 
Esat Yas fi Ti asit Ahmet ihsan Ali M ün i f 

Aza 
Malatya 

Vasıf 

mazbatası 

27 - Vf - 19:14 

Reisliğe 

üzerine bir istihlâk resmi koyup bunun elektrik 
müstehliklerine inikasını şirketler vasıtasile tah
sil ettirmektir. Bu usul takıp oiunduğu takdirde 
halktan tahsil olunacak resmin kıy bir hizmet 
ve külfete tekabül etmeksizin üçle ikisi şirketin 
kasasına ve ancak üçte biri belediyelerin kasası
na girecektir. Şu gayritabiî ve gayrimuhik ve 
halkın istismarına müntehi vaziyet münhasıran 
formüllerin tertibi sırasında bu cihetlerin der
piş edilmemiş olmasından doğan acıklı bir ne
ticedir. Çok teşekkür olunur ki, bahsımıza 
mevzu olan meseleye JN'al'ıa vekâleti vukuf ile 
el koyarak elektrik fiatleri mukavelelerindeki 
formüllere .bağlı olan beldeler halkının böyle 
haksızca şirketler kasasına para vermesine ma
hal bırakmamak üzere derde muvakkat bir ça
re olarak işbu kanunu düşünüp sevketmiştir. 
Yalnız yanlışlığı, haksızlığı bu kadar açık 
olan formüllerin devamına müsaade etmek te 
hiç bir veçhile caiz olmadığından ve Nafıa ve
kâletince de esasen bu cihet nazarı itibar e alı
narak alâkadar şirketlerle temasa gelindiği 
Nafıa vekili Bey tarafından beyan edilmiş ol
duğundan encümenimiz önümüzdeki içtima se
nesi başına kadar bu formüllerin lâzımı veç
hile tashih ve tadili ile Büyük Meclise bu hu
susa ait malumat vermesinin Hükümetten te
mennisi encümenimizce muvafık görülmüştür. 

http://mucibir.ee


Bu esbaba binaen çok yerinde olduğu görülen 
kanun lâyihasının esası muvafık görülerek an
cak bunun 28 şubat 1340 tarihli ve 423 numa
ralı belediye vergi ve resimleri kanununun 28 
inci maddesine bir fıkra olarak değil, mezkûr 
kanuna bir madde olarak ilâvesi tensip edil
miş ve o yolda tertip olunan kanun lâyihası 
(müstaceldi ve tercühan müzakere edilmek üzere 

Belediye vergi ve resimleri kanununun 
28 inci maddesine bir fıkra ilâvesine da

ir kanun lâyihası 

MADDE 1 — 423 numaralı belediye vergi ve 
resimleri kanununun 28 inci maddesine aşağıda 
yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 

« Tarifeleri bir formüle istinat eden imti
yazlı elektrik şirketlerinin getirecekleri mazot, 
bakûra ve motorinden alınacak istihlâk res
mi, beher kilovat saat başına yirmi para hesa
büe elektrik müşterilerinden şirketler tarafın
dan tahsil olunup belediyeye verilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 
Reis Reis V. M. M. 

Burdur İsparta Bayazıt Bursa 
M. Şeref Mükerrem İhsan Dr. Galip 
Çorum Erzurum İzmir Konya 

Mustafa Âsim Kâzım A. Muzaffer 
İstanbul Manisa Sivas 
Sadettin M. Turgut İmzada bulunmadı 

Belediye vergi ve resmileri hakkındaki 423 sa
yılı kanunun 28 inci maddesini değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Belediye vergi ve resimleri hak
kındaki kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Belediye hududu dahilinde istihlâk olunacak 
petrolün her kilosundan yirmi para, benzin ve 
sairenin kilosundan bir, bakura ve mazotun ki
losundan iki, sanayi ve tababette kullanılan is
pirtonun kilosundan yirmi kuruşu geçmemek 
üzere istihlâk resmi ve belediye depolarında bu
lunduğu müddetçe petrolün her sandığından ve 
diğer yanıcı maddelerin her kilosundan ayda beş 
kuruşu geçmemek üzere (ardiye) alınır. 

îşbu resmin miktarının tayini belediye mec
lislerine aittir. Ziraat bankaları vasıtasile zi
raat için getirilecek işbu maddelerden bu resim 
alınmaz. Yalnız depolarda kaldığı müddetçe 
ardiye resmi alınır. 

Göllerde ve nehirlerde işleyen küçük merakip 
ve vesaitte kullanılan bakura bu resimden müs
tesnadır. 

Tarifeleri bir formüle istinat eden imtiyazlı 
elektrik şirketlerinin ihtiyaçları için getirecek
leri mazot, bakura ve (motorin) den alınacak is
tihlâk resmi, beher kilovat saat başına yirmi 
para hesabüe şirketler tarafından müşterilerden 
tahsil olunup tamamen belediyeye verilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

28 şubat 1340 tarih ve 423 numaralı belediye 
vergi ve resimleri kanununa bir madde ilâvesi

ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 28 şubat 1340 tarih ve 423 nu
maralı belediye vergi ve resimleri kanununa aşa
ğıda yazılı madde eklenmiştir: 

Tarifeleri bir formüle istinat eden imtiyazlı 
elektrik şirketlerinin getirecekleri mazot, baku-
ra ve motorinden almacak istihlâk resmi, beher 
kilovat saat basma yirmi para hesabile şirket
lerce elektrik müşterilerinden tahsil olunup be
lediyeye verilir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Dahiliye, Adliye ve Maliye vekilleri memur
dur. 

9-VI-1934 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. Da. V. 

îsmet S. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V.' Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya Fuat Hikmet Ali 
îfe.V. &Î .M.V. G.Î.V. Zr.V. 

M. Celâl Dr. Befîk Ali Bana Muhlis 

MADDE 3 — îşbu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Adliye ve Maliye vekilleri memur
dur. 
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MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 





Sıra No 278 
İlâm ve tahsil harçları üzerinden alınacak resim ve mahkûm
lardan geri alınacak ekmek bedellerinin mahkeme binala
rile hapishanelerin inşasına karşılık tutulmasına dair 1/1055 

numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet 27-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt : 6/1523 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İlâm ve tahsil harçları üzerinden alınacak resim ve mahkûmlardan geri alınacak ekmek 
bedellerinin mahkeme binalarile hapishanelerin inşasına karşılık tutulması hakkında Adliye vekil
liğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-V-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Memleketimizin hemen her yerinde şimdiye kadar Adliyeye mahsus olmak üzere binalar vücude 
getirilmemiş olmasından dolayı mahkeme ve bunlara bağlı dairelerin, mahkemelerin, icap 
ettirdiği tertibat ve taksimatı cami olmayan binalarda bulundurulması kaza işlerinin intizam dai
resinde görülmesini işkâl etmekte ve bu hal adlî inkilâbımızla istihdaf olunan gayeye de uygun bu
lunmamaktadır. 

Diğer taraftan ceza kanunu ile kabul edilen ceza sistemlerinin tatbikına elverişli hapishane olarak 
inşa edilmiş binaların bulunmaması yüzünden mahkûm ve mevkufların hapishane ve tevkifhane itti
hazına elverişli olmayan sıhhat ve emniyet şartlarından mahrum eski binalarda cezalarını görmeleri 
istenildiği veçhile ıslahı hal etmelerini temin edemediği gibi en hafif suçu işleyen bir kimse ile en 
ağır bir cürümden mahkûm olan bir şahsın ayni yerde ayni şartlar altında cezalarını çekmeleri va-
zii kanunun istihdaf ettiği gayeye ve adalet prensiplerine mugayir bulunmaktadır. 

Mahkeme ve hapishaneler için ihtiyaca uygun binalar yapılmak üzere Adliye bütçesine tahsisat 
konulmasına bütçe vaziyeti müsait bulunmamasına ve mahkeme ve hapishanelerin bu halde bırakıl
maları hiç bir suretle tecviz olunamayacağına binaen mahkeme binalarile hapishanelerin inşası 
için bazı memleketlerde kabul edildiği üzere ilânı ve tahsil harçları nisbetinde bir miktar resim 
alınarak hâsıl olan para ile bu ihtiyacı önlemek tahtı vücupta görülmektedir. 

İlâm ve tahsil harçları borçluya ait olması itibarile bu resmin de borçluya tahmili muvafık gö-
rülemeyerek dava ile hakkını temin veya icraen alaeağnı istifa eden alacaklıdan ve mahkûm 

olan suçlulardan alınacak cüzî bir resmin mahkeme binalarile hapishane inşasına karşılık tutul
ması; 

Bazı memleketlerde infaz masrafları, mahkûmlardan salıverildikleri sırada hapishanede kazan-



dıkları paralardan ve hapishanede kazanılmış paraları yoksa mevcut ve ileride iktisap edecekleri 
mallara müracaat olunmak suretile tahsil olunmaktadır. Kanunlara karşı gelerek vatandaşlarının 
emniyetini ve memleketin intizam ve asayişini bozan mahkûmları kanıma hürmetkar mükelleflerin 
zararına olarak beslemeğe Devletin hukuki 'bir mecburiyeti olamayacağına göre mahkûm üzerin
de intibahı bir tesir husule getirebilecek bu usulün tatbiki ile ekmek bedellerinin bundan böyle 
geri alınması muvafık görülmüştür. 

Bu esaslar dairesinde ilişik kanun lâyihası ta; zim kılrnmıştır. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adline encümeni 

Karar No. 51 
Esas No. 1/105.5 

16 - VI -1934 

Yüksek Reisliğe 

İlâm ve tahsil harçları üzerinden alınacak re
sim ve mahkûmlardan geri alınacak ekmek be
dellerinin makeme binalarile hapishanelerin in
şasına karşılık tutulması hakkında Adliye Vekil
liğince hazırlanıp Başvekâletin 27 - V -1934 tarih 
ve 6/1523 sayılı tezkeresile Adliye encümenine 
sunulan kanun lâyihası Adliye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu Beyefendinin huznrile tetkik ve mü
zakere olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasile şifahî izahın netice
lerinden mahkemelerle bunlara bağlı daireler 
için icap eden tertibat ve taksimatı haiz mahsus 
binalar olmaması kaza işlerinin intizamla görül
mesini m üşkülleşt irdiği ve hapishanelerin de 
Türk ceza kanununda gösterilen esas ve prensip
ler dairesinde cezaların infazını temin edebil
mek mahiyetinden pek uzak kalmış olduğu ve 
böylece mahkûmların ıslahı hal etmeleri mümkün 
olmadığı ve aksi olarak hafif ceza mahkûmlarile 
ağır ceza mahkûmlarımı! binasızlık yüzünden bir 
arada bulundurulması mecburiyeti husule gel
diği ve bütçenin müsaadesîzliği sebebile bu ihti
yaçları hemen gidermek imkânı bulunmadığı ci
hetle mahkeme binaları yapmak ve hapishane 
inşa etmek, üzere icra marifetile tahsil olunan 
alacaklardan bir resim alınması ve mahkûmlar
dan da yiyecek bedellerinin geri alınması pek 
ehemmiyetli olan bu iki lüzumlu işin başarılması 
için bir karşılık olacağa mülâhaza edilerek bu lâ
yihanın tanzim edildiği anlaşılmaktadır. 

Adaletin tecellisinde muasır hukuk prensip

lerini aynen kabul eden memleketimiz inkilâbnı 
bu yoldaki icaplarını şimdiye kadar neşrettiği 
kanunlarla temin etmekle beraber bütün 
medenî memleketlerde kaza işlerinde kanunla
rın mükemmel olması ve onları tatbik edecek 
hâkimlerin kudret ve ehliyeti haiz olmaları kâ
fi olmayıp adlî mehabeti gösterecek vesait bu
lunması zarurî görüldüğü ve bu vasıtaların en 
başında mahkeme binalarının bulunduğu aşikâr 

bir hakikattir. 
Hapishanelere gelince, her hangi bir suç 

mürtekibinin cezalandırılmasında takip edilen 
gayelerin mühimlerinden biri de o suçu işle
yenlerin ıslahı hal etmesi ve .mahkûmiyetleri
nin infazı sırasında fiilinin derecesine göre çe
keceği elem ve mahrumiyetlerden kendisinde 
intibah hâsıl olarak ceza gördüğü fiili yaptr-
ğına nedamet getirip tekrar heyeti içtimaiyeye 
avdet etmesini temindir. Hatta ağır ve uzun 
müddetli mahkûmiyetlere uğrayanlar hakkında 
da hallerinde salâh görülenler için mahkûm
lar lehine tatbik olunabilecek bir tak mı kai
de ve hükümler konması hu neticelerin husu
lünü elde etmek için cezaların ilmî prensipler 
dairesinde infazına müsait hapishaneler vücu-
cle getirmekle kabil olacağından hapishanele
rin bu günkü hal ile kanunlarımızın istihdaf 
ettiği bu gayelerin tahakkukunu görmek tabi
atı 1 e mümkün olamaz. 

Bu itibarla ehemmiyeti meydanda olan bu 
iki lüzumlu isi karşılamak tedbirini ihtiva eden 



bu kanun lâyihası esas i t ibarile encümenim iz
ce kabule şayan görülmüştür . 

Lâyihada icra daireleri tahs i la t ından alın
mak istenen harç , pek yakın bir maziye kadar 
(borçluya yüklet i lnıeyerek (resmi tahsil) namı 
a l t ında a l ınmakta idi. ({erek ilamlı ve gerekse 
ilamsız o larak icra takibile hakkını istihsal 
edenlerden bu ıharcm alınmasının a lâkal ı lar 
üzerinde zarar l ı b i r tesir husule getirmeyeceği
ne kanaa t eden encümen, bu hükmün konması-
nr tasvip etmiş ve kıymeti muayyen olan ala
cakların tahsil olunan miktar la r ı üzerinden 
yüzde iki nisbetinde ve kıymeti muayyen ol
mayan ilâmların icrasında da ilâmın icraya 
konulduğu s ırada peşin a l ınmak üzere ilâm -har
cının yarısının mak tu olarak alınmasını müna
sip bulmuştur . 

Her hangi kanunsuz bir hareket yüzünden 
cezaya çarp t ı r ı lan bir adamın bu cezanın in
fazı s ı rasında esbabı mucibe lâyihasında işaret 
edildiği gibi kanuna h ü r m e t k a r olan mükellef
lerin zarar ına o larak Devlet t a ra f ından bunla
r ın beslenmeleri için sarfedilen para lar ın aran
maması h a k k ı n d a hukukî ve makul bir sebep 
olamayacağı mülâhazas ına encümen de iştirak 
etmiş ve böylece m a h k û m l a r d a n yiyecek bedel
ler inin geri alınması esasını kabul ve tasvi: 
eylemiştir. 

Ceza evlerinin teşki lâ t ında mahkûmlar ın ça
lışt ırı lması tanzim ve temin olundukça bu çalış
ma kendi ler ine ait olan pa ra la rdan geri alına
cak yiyecek bedellerinin -istifası mumlu;:1 ol
makla beraber lâyihanın ikinci maddesinde yi
yecek bedellerinin basit ve çabuk usullerle ahu-
ması hakk ında hükümler konmuştur . Mahkûm
ların ikametgâhlar ı belediyelerce veya belediye 
teşkilâtı olmayan yerlerde nahiye miidür-
1 erince yapı lacak t ahk ika t neticesinde borçları
nı ödemeğe mukted i r olanların bu borcu ödeme
dikleri ha lde outz günü geçmemek üzere beher 
l ira ve küsuru için bir gün hapis ile tazyik edil
meleri ve kudre t i o lmayanlar la hapis ile tazyik 
üzerine vermeyenler in isimlerinin hususî idare
lere bi ldir i lerek yol paras ını bedenen ifa etmek 
isteyen mükellefler hakk ında ta tb ik edilen usul
ler dairesinde kendi ler inin çalıştırılması, geri 
alınması mecbur iye t haline konan yiyecek be
dellerinin istifası için bir müeyyide olarak ka
bul edilmiştir . 

Bahsolunan harç ile geri al ınacak yiyecek 

bedellerinin mahkeme binalari le ceza evlerinin 
inşası karşı l ığı o lduğuna göre bunlar ın adliyece 
mahsus bast ır ı lacak pulların yapıştırrlmast su-
retile alınması ve yiyecek bedelleri için çalıştırı
lanlar ın sonradan borçlarını ödemek istedikleri 
t akd i rde çalışt ıkları günler hesap edilerek borç
lar ından indir i ld ikten sonra çal ışmaktan vares te 
tu tu lmalar ı tabiî olmakla bu cihet te maddeye 
kayi t ve işaret o lunmuştur . 

Yiyecek bedellerinin o sene içinde ceza ev
leri için yapılan mukavelenamelerde en ucuz 
olan fi at üzerinden hesap edilmesi hakk ındak i 
dördüncü maddede yazılı hüküm aynen kabul 
edilmiştir. 

Mahkûmlar ın kendi hesaplarına yemeklerini 
t edar ik etmeleri ve şimdiye kada r bu kabil mu
amelelerin yapı ldığı lâyihanın müzakeresi sıra

sında mevzu bahs olmuştur. (Vza ç"kenlerm yalnız 
dışarı ç ıkmamak sureti le hürr iyet ler in in tahdi -
dile iktifa o lunmayıp ceza evlerinde yiyecek 
dahi dahil olduğu halde bir çok arzular ını ya
pamamaları lâzımgeleceğinden hariçten yemek ge
tirtmek keyfiyetinin mahkûmlar hakkında katî 
olarak tecviz edilemeyeceği mütalea olunmuş ve 
lâyihaya cezanın infazında esaslı bir kaide olan 
bu nokta hakkında başkaca tasr ihat ta bulunmak 
zait sayılmıştır. 

Alınacak harç ve yiyecek bedellerinin Zi raa t 
bankası şubelerine tevdii ve oralardan bankanın 
umumî merkezine gönderilerek Adliye namına he
sabı cari açılması ve malî sene sonunda toplanan 
paralar ın Maliyeye devri ile Adliye bütçesinde 
hususî bir fasıl açılmasına mütedair maddeler 
bütçe kaidelerine ve malî usullere mütedair olmak 
itibarile Bütçe encümenince bu hususların tetkik 
edileceği tabiî bulunmuştur . 

Yapılan değişikliklerle lâyihanın kabulüne eu-
cümenimizce ittifakla karar verilmekle havalesi 
mucibince Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ad. E. R. M. M. Kât ip Aza 
Çorum Kocaeli Trabzon Anta lya 

M. Münir Sal âh at Un liaif Haydar 

Aza Aza Aza Aza 
Kayseri Çanakkale Kocaeli Anta lya 
S. Azmi Osman Niyazı Tîagıp Numan 

A z ı Aza Aza Aza 
Erzincan Konya Manisa Tokat 

Abdülhak Ş. Sırrı Refik Ş. İnce Nâzım 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 27 - VI -1934 
Mazbata No. 181 
Esas No. 1/1055 

Yüksek Reisliğe 

İlâm ve tahsil harçları üzerinden alınacak 
resim ve mahkûmlardan geri alınacak ekmek be
dellerinin mahkeme binalarile hapishanelerin in
şasına karşılık tutulmasına dair olup Başvekâ
letin 27 mayıs 1934 tarih ve 6/1523 numaralı tez-
keresile Yüksek Meclise arzolunup Adliye en
cümeni mazbatasile birlikte encümenimize ha

vale buyurulan kanun lâyihası Adliye vekili Sara
çoğlu Şükrü Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesile Adliye encü
meninin bu baptaki mazbatasında sert ve derme-
yan olunan esbabı mucibe encümenimizce de esas 
itibarile muvafık görülmüş ve Adliye encümeni
nin tesbit eylediği maddeler üzerinde lâyihanın 
tetkikına geçildi. 

Lâyihanın birinci maddesi; mahkûmuhbih mik
tarın yirmi beş liradan aşağı olan kısmından 
harç alınmayacağına dair bir fıkranın ilâvesi ve 
(beş kuruştan aşağı olan kesirler beş kuruşa çı
karılır) fıkrasının da çıkarılması suretile tadilen 
kabul edilmiştir. 

İkinci maddenin sonunda (yiyecek bedelleri
ni ödememiş olanların atları ilâh) şeklinde ya
zılmış olan fıkradaki hükümlerden birincisi, ha

pishaneler kanununun hini tatbikında derpiş edil
mesi lâzımgelen bir mesele olmasına mebni bu
nun hakkında şimdiden hüküm vazına lüzum 
olmadığına ve ikincisi de mahkûmlardan iktidarı 

olanlarla olmayanlar haklarında seyyanen ayni 
muamelenin tatbikini istilzam eylediğinden işbu 
fıkranın tamamen çıkarılmasına karar verilmiş
tir. 

Üçüncü maddesi; bu kanuna göre toplanacak 
harç bedelleri, mahkeme binalarile ceza evleri in
şasına karşılık olarak gösterilmiş ise de encümen
ce izhar olunan arzuya mebni mahkeme binaların
dan evvel ceza evlerinin inşası tercih edildiğin
den bu maksadı temin için bu maddenin metnin
deki ceza evlerinin mahkeme binalarına takdim 
edilerek yazılması tasvip edilmiş ve lâyihanın baş
lığı ile bu maddenin metni ona göre tashih edil
miştir. 

4, 6 ve 8 inci maddelerin Adliye encümeninin 
teklifi veçhile ve 5 inci ile 6 inci maddelerinin de 
Hükümetin teklifi veçhile kabullerine karar ve
rilmiştir. 

Bu esaslara göre yeniden hazırlanan kanun lâ
yihasının tercihan ve müstacelen müzakeresi için 
Umumî heyetin yüksek tasvibine arzına karar ve
rilmiştir. 

Reis Reisvekili M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt 
M. Şeref Mükerrem İhsan 
Çorum Erzurum İzmir Konya 

Mustafa Asım Kâzım A. Muzaffer 
Kırklareli Manisa Sivas 

Şevket M. Turgut İmzada bulunmadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İlâm ve tahsil harçları üzerinden alınacak resim 
ve mahkûmlardan geri alınacak ekmek bedel

lerinin mahkeme binalarile hapishanelerin 
inşasına karşılık tuthnasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bilûmum ilâmlardan hüküm 
altına alınan miktar veya kıymetinin yüzde biri, 

Ve miktar ve kıymeti muayyen olmayan 
hususata ait ilâmlardan ilâm harcının dörtte 
biri nisbetinde davacıdan, 

Hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya para ce
zasına dair ilâmlardan ilâm harcının dörtte bi
ri nisbetinde mahkûmdan, 

icra dairelerince tahsil olunan para ve alı
nan teminat ve teslim olunan kıymetli evrak 
ve tahvilât ile her nevi malların kıymeti üze
rinden takip ilâma müstenit ise yüzde bir, de
ğilse yüzde bir buçuğu, 

Miktar ve kıymeti muayyen olmayan husu
sata müteallik ilâmlardan tahsil harcının dört
te biri nisbetinde alacklıdan mahkeme binala
rile hapishaneler inşaatı resmi namile bir re
sim almır. 

MADDE 2 — Bu resim tabettirilecek hususî 
pul ilsak edilmek suretile istifa olunur. 

ADLİYE ENCYÜMENİNİN TADİLİ 

Mahkeme binaları ve ceza evleri inşası karşılığı 
olarak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettiri
lecek, yiyecek bedelleri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — icra dairelerince miktar ve kıy
meti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklar
dan tahsil olunan paranın yüzde ikisi ve kıyme
ti muayyen olmayan ilâmların icrasında tahsil 
haremin yansı nisbetinde harç alınır. 

Maktu harçlar ilâmın icraya konulduğu za
man peşin olarak alınır. 

Beş kuruştan aşağı küsurlar beş kuruşa çı
karılır. 

Bu harçlar borçluya yükletilmez. 

MADDE 2 — Her mahkûm ceza evinde bu
lunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe 
mecburdur. 

Bu yiyecek bedelleri ceza evleri idarelerince 
altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettiri
lir. Altı aydan aşağı mahkûmlar için ta
hakkuk muamelesi salıverilmelerinden üç gün 
evvel yapılır. 

Bordrolar mahkûmlara tebliğ olunur. 
Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mah

kûmlar tarafından ödenmezse kendilerinin ika
metgâhı belediyelerince ve belediye teşkilâtı ol
mayan yerlerde bağlı bulundukları kaymakam 
ve nahiye müdürlüklerince borçlarını ödemeğe 
muktedir olup olmadıkları tahkik olunur. 

iktidarları bu suretle anlaşıldığ halde ceza
larını bitirdikten sonra borçlarını ödemeyenler 
borçlu oldukları yiyecek bedelinin her bir lira 
ve küsuru için bir gün hapis ile tazyik olunur
lar. Hapis müddeti içinde borçlarını ödeyenler 
salıverilirler . 

Hapis müddeti otuz günü geçemez. 
iktidarı olmadığı anlaşılanlar cezalarını bi

tirince salıverilirler. 



BÜTÇE ENCÜMTCNİNtN TADllJ 

Ceza evlerilc mahkeme binalım inşası karşılığı 
olarak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettiri
lecek yiyecek bedelleri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — îcra dairelerince miktar ve kıy
meti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklar
dan tahsil olunan paranın % 2 si ve kıymeti mu
ayyen olmayan ilâmların icrasından tahsil har
emin yansı nisbetinde harç alınır. Maktu harç
lar ilâmm icraya konulduğu zaman peşin olarak 
almır. 

Bu harçlar borçluya yükletilemez ve mahkû-
münbih meblâğ 25 liradan aşağı olursa bundan 
harç alrnmaz. 

MADDE 2 — Her mahkûm ceza evinde bu
lunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe 
mecburdur. 

Bu yiyecek bedelleri ceza evleri idarelerin
ce altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk et
tirilir. Altı aydan aşağı mahkûmlar için tahak- ! 
kuk muamelesi salıverilmelerinden üç gün ev- j 
vel yapılır. Bordrolar mahkûlara tebliğ olunur. \ 

Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri ma-h- ; 
kûmlar tarafından ödenmezse kendilerinin ika- j 
metgâhı belediyelerce ve belediye teşkilâtı ol- j 
mayan yerlerde bağlı bulunduklan kaymakam i 
ve nahiye müdürlüklerince borçlarını ödeme Şe j 
muktedir olup olmadıklan tahkik olunur. 

İktidarları bu suretle anlaşıldığı halde ceza-
lannı bitirdikten sonra borçlarını ödemeyenler 
borçlu oldukları yiyecek bedelinin her bir lira 
ve küsuru için bir ^ün hapis ile tazyik olunur
lar. Hapis müddeti içinde borçlarını ödeyenler 
salıverilirler. Hapis müddeti otuz günü 5e oe- | 
mez. 

îktidan olmadığı anlaşılanlar cezalarını biti- | 
rince salıverilirler. 
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MADDE 3 — Birinci maddede yazılı resim
lerden beş kuruştan aşağı küsurlar beş kuruşa 
çıkarılır. 

MADDE 4 — Hapishanede bulundukları müd
det içinde kendilerine verilen ekmeğin tahak
kuk ettirilen bedeli hakkında hapishane idarele
rince bir bordro yapılarak salıverilmelerinden on 
beş gün evvel mahkûmlara tebliğ olunur. Müd
detini bitiren mahkûmlar salıverilmeden evvel 
bordro muhteviyatını icra dairelerine ödemeğe 
ve derhal ödemeğe muktedir değillerse kavi te
minat veya kefalet vermeğe mecburdurlar. Alı
nan teminat ve kefalet Ziraat bankası şubeleri 
tarafından tahsil ettirilir. 

Aksi takdirde bu bordrolar muhteviyatı tah
sili emval kanununun merasime müteallik hü
kümleri tatbik olunmaksızın yalnız icradan bahis 
olan hükümleri dairesinde tahsil olunur. 

Doğrudan doğruya vergi ile mükellef olma
yan mahkûmlar bu masrafları ödemeden salıve
rilir. 

MADDE 5 — ödetilecek ekmek bedeli mah
kûmlara her verildiği yıl içinde yapılan muka
velelerde yazılı fiatlerin en ucuzu üzerinden he
sap olunur. 

Ad. E. 

Yiyecek bedellerini ödememiş olanların at
lan oturdukları yerin bağlı olduğu kaza hu
susî idaresine bildirilir. Hususî idarelerce bu 
borca karşı yol parasını vermeyeceklerini bil
direnler hakkındaki kanunî hükümler daire
sinde ve bir senede otuz günü geçmemek üzere 
çalıştırılır. Fazla çalışmağa mecbur kaldığı 
müddet ertesi seneye bırakılır. 

Hususî idareler tarafından çalıştırılma sı
rasında borçlarını üçüncü maddeye göre öde
yenler çalışma mecburiyetinden kurtulurlar. 

MADDE 3 — Yukanki madleler mucibince 
ahnacak harç ile yiyecek bedelleri Adliye ve
killiğince mahkeme binaları ile ceza evleri 
inşaatı karşılığı olarak bastırılacak hususî pul
lar yapıştırılmak suretile istifa olunur. 

MADDE 4 — Ödetilecek yiyecek bedeli mah
kûmlara her verildiği yıl içinde yapılan mu
kavelelerde yazılı fiatlerin en ucuzu üzerin
den hesap olunur. 

MADDE 5 — Bu kanuna göre alınacak harç 
ve yiyecek bebellerinden toplanan paralar ma
halleri Ziraat bankası şubesine yatırılır ve şu
belerce de Ziraat bankası umumî merkezine 
gönderilir ve oraca Adliye vekilliği hesabına 
açılacak hesabı cariye kaydolunur. 

Her malî sene sonunda hesabı caride ka-
yitli paralar Maliye vekilliğine devrolunarak 
varidat bütçesine irat yazılır ve Adliye büt
çesinde mahkeme binalarile ceza evleri inşa
atı masraflarına karşılık olmak üzere yeniden 
açılacak rakamsız hususî fasla tahsisat olarak 
konulup sarfolunur. 



B. E. 

MADDE 3 — Yukarıki maddeler mucibince 
ahnacak harç ile yiyecek bedelleri Adliye vekil
liğince ceza evleri ile mahkeme binaları inşaatı 
karşılığı olarak bastırılacak hususî pullar yapış
tırılmak suretile istifa olunur. 

MADDE 4 — Adliye encümeninin 4 üncü 
maddesi aynen 

MADDE 5 
nen 

— Hükümetin 5 inci maddesi ay-
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MADDE 6 — Bu kanuna göre alınan resim 
ve ekmek bedellerinden toplanan paralar mahal
lî Ziraat bankası şubelerine yatırılır ve şubelerce 
Ziraat bankası umumî merkezine gönderilir ve 
burada adliye nam ve hesabma açılacak hesabi 
cariye kaydolunur. 

Her malî sene sonunda hesabı caride kayitli 
paralar Maliye vekâletine devrolunarak varidat 
bütçesine irat kayit ve Adliye bütçesinde mahke
me binalarile hapishaneler inşaatı masraflarma 
karşılık olmak üzere yeniden açılacak rakamsız 
hususî fasla tahsisat olarak vaz ve sarfolunur. 

MADDE 7 — Yılı içinde sarfolunamayan 
tahsisat ertesi yıla devren sarfolunabilir. 

MADDE 8 
ridir. 

Bu kanun neşri tarihinden me-

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

26-V-1934 
Bş. V. 
İsmet Ş 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
tk. V. 

M. CM 

Ad. V. 
Saraçoğlu 

Mal. V. 
Fuat 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekât 

Mf. V. 
Hikmet 

G. î. V. 
Ali Kana 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
Zr. V. 
Muhlis 

Ad, E. 

MADDE 6 
maddesi aynen. 

Hükümetin teklifinin 7 nci 

MADDE 7 — Hükümetin 
maddesi aynen. 

teklifinin 8 inci 

MADDE 8 -
maddesi aynen. 

Hükümetin teklifinin 9 uncu 



— 11 
B. E. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen 

MADDE 7 — Adliye encümeninin 7 nci 
maddesi aynen 

MADDE 8 — Adliye encümeninin 8 inci 
maddesi aynen 

»>-•-< 





Sıra No 273 
Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkındaki kanuna 
bağlı I ve 2 numaralı cetvellerde bazı değişiklikler yapıl
masına dair 1/1047 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 24-V-1934 

Karadar müdürlüğü 
Sayı 6/1456 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

P. T. T. İdaresi teşkilatı hakkındaki 2208 sayılı kanuna merbut cetvellerde tadilât yapıl
ması hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 23-V-1934 te Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvelle birlikte arzedilmiştir 
efendim. 

Başvekil 
hmet 

Esbabı mucibe 
Otedenberi makam Edirne olmak üzere Trakyada bir Posta ve telgraf ve telefon baş mü

dürlüğü teşkilâtı mevcut idi. 
Bu başmüdürlük hâsıl olan bazı idarî zaruretler dolayısile 930 senesinde ilga ve mülhakat 

merkezleri İstanbul başmüdürlüğüne raptolunmuştur. 
Bu ilhak üzerine merkezlerinin adedi çoğalan İstanbul başmüdürlüğünün muamelâtında bazı 

müşkülât ve teahhurat vukua gelmiştir. Ayni zamanda Trakyanm ehemmiyeti mevkiiyesi itiba-
rile Hükümetçe teşkiline lüzum gösterilen İkinci umumî müfettişliğin Edirnede işe başlaması 
üzerine maruz başmüdüriyetin tekrar teşkili icap etmiştir. 

Bu başmüdürlüğün tekrar teşkili için P. T. T. idaresi teşkilâtı hakkındaki 2208 numaralı 
kanuna merbut i ve 2 numaralı cetvellerde yazılı olup müfredatı merbut ı numaralı cetvelde 
gösterilen ve senelik maaş tutarı 5976 liraya baliğ olan yedi adet memuriyet tayyedilerek bun
ların yerine merbut 2 numaralı cetvelde gösterildiği üzere senelik maaş tutarı 5964 olan 5 adet 
memuriyet konulmak suretile mezkur 2208 numaralı kanuna merbut i ve 2 numaralı cetvel
lerde bazı tadilât yapılması lâzım gelmiştir. Bu tadilât bütçe üzerinde hiç bir tesir hâsıl etme
miştir-efendim. 



Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 28 - V - 1934 
Karar No. 12 

Esas No. 1047 
Yüksek Reisliğe 

P. T. T. idaresi teşkilâtı hakkındaki 2208 numaralı kanuna merbut cetvellerde tadilât yapılması 
hakkında Nafıa vekâletince hazırlanıp Başvekâleti Oelileden Yüksek Reisliğe gönderilmiş olan ka
nun lâyihası encümenimize havale buyurıılmıış olmakla P. T. T. müdürü umumisi hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Evvelce lâğvedilmiş olan Edirne posta, telgrar ve telefon başmüdürlüğü ile bazı memuriyetlerin 
ihdası ve buna karşılık olmak üzere umumî teşkilâttan bazT memuriyetlerin ilgasından ibaret olan 
kanun lâyihası aynen kabul olunarak havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe takdimine karar verilmiştir. 

NTa. E. Reisi 
Samsun 
E t em 

Aza 
İsparta 

//. Hüsnü 

M. M. 
Erzincan 
A. Sanıih 

Aza 
Kütahya 

Hakkı 

Kâ. 
Manisa' 

Aza 
İçel 

Hakkı 

Aza 
Kütahya 
İbrahim 

Aza 
Tekirdağ 
M. Hasını 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 177 
Esas No. 1/1074 

Yüksek Reisliğe 

23 - VI -1934 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkındaki kanuna bağlı 1 ve 2 numaralı cetveller
de bazı değişiklikler yapılmasına dair olup Başvekâletin 24 mayıs 1934 tarih ve 6/1465 numa
ralı tezkeresile Yüksek Meclise arzolunan kanun lâyihası Nafıa encümeni mazbatasile birlikte 
encümenimize tevdi edilmekle tetkik ve müzakere oltıııdu: 

Edirne vilâyetinde bir posta ve telgraf başmüdürlüğü teşkiline dair olan bu lâyiha esbabı 
mueibede izah olunan zarurete binaen encümeni m izce de teklif veçhile ve şekle ait bazı deği
şikle kabul edilmiştir. Müstaceldi müzakere edilmek üzere Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. 
Burdur İsparta 
M. Şeref Mükerrern. 

Kayseri Konya 

M. M. Kâ. 
Bayazıt Tokat 
İhsan 

Manisa 
A. Hilmi A.Muzaffer M. Turgut 

Bursa 
Dr. Galip 

Sivas 
M. Remzi 

Çorum Erzurum 
Mustafa Asım 

Kırklareli 
Şevket 

İstanbul 
Sadettin 

Yozgat 
S. Sırrı 



— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

'Posta ve telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkındaki 2208 numaralı kanuna merbut cetvellerde bazı 
tadilât icrasına dair kanun 

MADDE 1 — Posta ve telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkındaki 2208 numaralı kanuna 
merbut 1 ve 2 numaralı cetvellerde aşağıda yazılı tadilât yapılmıştır: 

A) 2208 numaralı teşkilât kanununa merbut 1 numaralı cetvelin vilâyat kısmından derece, 
adet ve maaşlarile 2 numaralı cetvelden sınıf, adet ve maaşları merbut 1 numaralı cetvelde göste
rilen memuriyetler tayyolunmuştur. 

B) Mezkûr 2208 numaralı kanuna merbut 1 numaralı cetvelin vilâyet kısmına derece, adet ve 
maaslan merbut 2 numaralı cetvelde gösterilen memuriyetler ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 temmuz 1934 tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Nafıa vekili memurdur. 

Bş. V. Ad.V. M. M.V. Da. V. . Ha. V. V. 
îsmet S. Saraçoğlu Zekai Ş. Kaya S. Kaya 

îk. V. ' S. t. M.V. G. t. V. Zr. V. 
M. Gelâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

Hükümetin teklifine bağlı (1) numaralı cetvel 

Derece Memuriyetin nevi 

Mal. V. 
Fuat 

2 3 - V 
Mf. V. 

Hikmet 

• 1934 
Na. V. 
Ali 

8 Birinci sınıf başmüdür muavini 
11 » » başmemur 
12 İkinci » » 
13 Birinci » memur 

Sınıf Memuriyetin nevi 

1 Hat başbakıcr ve müvezzi 
3 Hat basbakıeı ve müvezzi 

Adet 

1 
1 
1 
2 

Adet 

1 
1 

Maaş 

45 
30 
25 
22 

Maaş 

14 
8 

Hükümetin teklifine bağlı (2) numaralı cetvel 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

7 İkinci sınıf başmüdür 
10 » » mesul muhasip 
11 » » başkâtip 
12 Birinci sınıf veznedar 
12 » » ayniyat muhasibi 

55 
35 
30 
25 
25 

5 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Posta, telgraf ve telefon idaresi kadro cetvellerinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon idare:i teşkilâtı hakkındaki 23 mayıs 1933 tarih ve 
2208 numaralı kanunun 11 inci maddesine bağh (1) numaralı cetvelin vilâyetler kısmına derece, 
adet ve maaşları aşağıda gösterilen memuriyetler ilâve edilmiştir: 

Derece Memuriyetin nevi Adet 

1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

55 
35 
30 
25 
25 

7 İkinci sınıf başmüdür 
10 s» » mesul muhasip 
11 » » başkâtip 
12 Birinci » veznedar 
12 » » ayniyat muhasibi 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 11 inci maddesine bağlı (1) numaralı cetvel ile 13 üncü mad
desine bağli (2) numaralı cetvelden derece, sınıf, adet ve maaşları aşağıda gösterilen memuriyet
ler çıkarılmıştır: 

Derece Sınıf Memuriyetin nevi Adet Maaş 

0 Birinci sınıf başmüdür muavini 
» » başmemur 

ikinci » » 
Birinci » memur 
Hat başbakıcı ve başmüvezzi 
Hat bakıcı ve müvezzi 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Nafıa vekili memurdur. 

8 
11 
12 
13 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
1 
3 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

45 
30 
25 
22 
14 
8 


