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ölümleri cilt 
Sayıfa 
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1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 •— Havale edilen evrak 
3 — Müzakere edilen maddeler ;>:> 
1 — İktisat vekâleti 1934 senesi bütçesinde 

10 000, Adliye vekâleti 1934 senesi bütçesinde 
50 000 ve Maliye vekâleti 1934 ydı bütçesinde 
75 000 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/1120, 1125, 1128) 55,57,57:60 

2 — Harp malûlleri tabirinin eşkiya müsa-

Sayıfa 
demelerinde malûl olanlara da teşmili icap edip 
etmeyeceğinin tefsirine dair Başvekâlet tezkere
si ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (3/404) 55:56 

3 — İstiklâl madalyası kanununun ikinci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkere
si ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (3/509) 56 

4 — Gizli nüfusların sayımı hakkındaki ka
nun müddetinin uzatılmasına dair kanun lâyi
hası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/1129) 56:57 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Lâkap ve unvanların kaldırılmasına, 
Heyeti ınahsusalarca aleyhlerine verilen kararlar 

kendilerine tebliğ edilmeyenlere itiraz hakkı veril
mesine dair kanun lâyihalarile, 

Muhacir ve mültecilerin gümrük muafiyeti hak
kındaki kanunun dördüncü maddesinin değiştirüme-

Lâyihalar 
1 — Ankarada yapılan Emniyet âbidesi heykeller 

ve teferruatından gümrük resmi alınmaması hakkında 
kanun lâyihası (1/1139) (Gümrük ve inhisarlar, Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Ankarada yapılacak orta mektep binası için 
bazı vekâletler 1934 yılı bütçelerinde 47 000 liralık mü
nakale yapılmasına dair kanun lâyihası (1/1140) (Büt
çe encümenine) 

3 — Ankarada yaptrırılacak orta mektep binası 
için iki yüz bin liraya kadar taahhüde girişilmesi hak
kında kanun lâyihası (1/1146) (Bütçe encümenine) 

4 — Bir muallim vekilliğine tayin olunacak memur
lara verilecek vekillik maaşı hakkında kanun lâyihası 
(1/1141) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Dahiliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 3 500 li
ralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/1142) (Bütçe encümenine) 

6 — Emniyet işleri umum müdürlüğü 1934 yılı 
bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/1143) (Bütçe encümenine) 

7 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1934 yılı bütçesinde 1 000 liralık münakale yapılması
na dair kanun lâyihası (1/1147) (Bütçe encümenine) 

8 — İktisat vekâleti 1934 yılı bütçesinde 32 100 li
ralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/1148) (Bütçe encümenine) 

9 — Maliye vekilliği 1934 yılı bütçesinde 4 000 li
ralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/1149) (Bütçe encümenine) 

10 — Millî Müdafaa vekâleti kara ve Askerî fabri
kalar umum müdürlüğü 1934 yılı bütçelerinde 1 718 622 
liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/1144) (Bütçe encümenine) 

11 — Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı bütçesinde 
11 800 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâ-

sine mahal olmadığına dair mazbata müzakere ve ka
bul edildikten sonra perşembe günü taplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
K, Özalp Mersin Denizli 

Ferit Celâl Haydar Rüştü 

yihası (1/1150) (Bütçe encümenine) 
12 — Orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim 

çahştırrlmasî hakkında kanım lâyihası (1/1145) (Ma
arif ve Bütçe encümenlerine) 

13 — Sivas - Erzurum hattını inşa için dahilî is
tikraz akline dair kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/1151) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

14 — Ziraat vekilliği 1934 yılı bütçesinde 55 100 
liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/1152) (Bütçe encümenine) 

15 — Ziraat vekilliğine bağlı Ankara Yüksek ziraat 
enstitüsü ile mektepler ve müesseselerde kullanılacak 
yabancı DevJet tebaasından profesör, mütehassıs ve 
ustalar hakkında kanun lâyihası (1/1153) (Ziraat ve 
Maarif encümenlerine) 

Tezkereler 
16 — Belediye kanununun 154 ncü maddesinin tef

siri hakkında Başveklet tezkeresi (3/542) ( Belediye 
kanunu muvakkat encümenine ) 

17 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 14 ncü 
maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/543) (Dahiliye ve Maliye encümenlerine) 

18 — Dahilî istihlâk vergisi kanununun 10 ncu mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/544) 
(iktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

19 — Devlet memurları aylıkları hakkındaki tevhit 
ve teadül kanununun (tayin ve terfia) dair olan bazı 
hükümlerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/541) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
20 — Artvin mebusu Memet Ali ve on yedi arka

daşının, Kütahya mebusu Rasimoğlu Attilâ Rasimin 
parasız okutulması hakkında kanun teklifi ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/122) (Ruzna-
meye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 15 

REİS — Esat 

KÂTİPLER — Ferit Celâl (Mersin), Haydar Rüştü (Denizli 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — İktisat vekâleti 1934 senesi bütçesinde 
10 000, Adliye vekâleti 1934 eenesi bütçesinde 
50 000 ve Maliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 
75 000 liralık münakale yapılması halikında ka
nun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/1120, 1125, 1128) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var nu? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçelerde bazı değişiklikler yapılmasına dair 

kanun 

MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muvaze
nesine giren daire bütçelerinin bağlı cetvelde 
yazılı fasılları arasında 135 000 liralık münakale 
yapılmıştır. 

p. 
177 

Maliye vekâleti 

Açık maaşı 
REİS — Kabul edenler .. 

Zam. 
Lira 

75 000 
. Etmeyenler... 

507 

Kabul edilmiştir. 
Adliye vekâleti 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
tekaüt ikramiyesi 20 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

510 Muvakkat tazminat 1 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

533 Açık maaşı 29 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

701 Açık maaşı ' 10 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

1] 10 'numaralı basm,a\ja.zı zaptın sanandadır. 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1934 malî yılı Millî Müdafaa 
vekâleti kara kısmı bütçesinin 780 nci (Leva
zım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve tahki
mat masrafı) faslındaki birinci ve ikinci mad
delerin unvanı aşağıdaki şekilde doğrultulmuş-
tur : 

1 — Demirbaş, talim ve terbiye malzemesi 
masrafı 

2 — Miatlı talim ve terbiye malzemesi ve le
vazımı harbiye ve fenniye ve tahkimat ve aske
rî fabrikalara verilecek sipariş masrafları 

REİS — İkinci maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

REİS — İki defa müzakere edilecek madde
ler vardır. 

2 —• Harp malûlleri tabirinin eşkıya müsade
melerinde malûl olanlara da, teşmili ictap edip 
etmeyeceğinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Millî Müdafdft, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/404) [1] 

REİS — Efendim, Maliye encümeni bu ka
nunun acele olarak müzakeresini mazbatasında 
Yüksek heyetten yalvarmıştır. Evvelâ bunu re
yinize arzedeceğim. Bu kanunun acele olarak 
müzakeresini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Acele müzakeresi kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is-

1] 8 nunmralı hasma-}/ası zaptın sonund.udır, 
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teyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Eşkiya müsademesinde malûl olanların iktisadî 
buhran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar eşyası 
beyiyesinden istifade hususlarında harp malûlü 

hükmünde olduklarına dair kanun 

MADDE 1 — Eşkiya müsademesinde malûl 
olan zabitler ve askeri memurlarla efrat iktisadî 
buhran vergisi muafiyetinden ve inhisar eşyası 
beyiyesinden istifade hususlarında harp malûlü 
hükmündedirler. 

REİS — Birinci madde hakkında söz iste
yen var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM GÜNAY 
(İsparta) — Bu maddeye Gümrük ve inhisar
lar vekâleti ilâve edilecektir. 

REİS — Bu lâyihayı en sonra tetkik eden 
Bütçe encümeni, Millî Müdafaa ve Maliye ve
kâletlerinden başka Gümrük ve inhisarlar ve
kilinin de ilâve edilmesini teklif ediyorlar. Mad
deyi bu ilâve ile kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. Madde şu şekilde olmuştur: 

« Millî Müdafaa, Maliye, Gümrük ve inhi
sarlar vekilleri memurdur». 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kanunun heyeti umumiyesi kabul 
edilmiştir. 

3 —• İstiklâl madalyası kanununun ikinci 
maddesinin tefsiri halkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (3/50.°) | 1 | 

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

869 sayılı kanunun 2 noi maddesine fıkra ilâ
vesine dair kanun 

MADDE 1 — 869 sayılı kanunun ikinci mad
desinle aşağıda yazılı fıfkra ilâve edilmiştir: 

Evvelce madalyası olup ta ölmüş olanların 
madalyalarının varisine intikali işi Millî Mü
dafaa vekilliğince yapılır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

[1 | 9 numaralı hasma ıjuzı zaptın so>eundad\r. 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Millî Mü
dafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 — Gizli nüfusların .^aıjnnı hakkındaki ka

nun nıüddetinhı uzadılmusırya dair kanan lâyi
hası ve, Dahiline encümeni mazbatası (1/1129) 

REİS — Encümen namına verilmiş bir tak
rir vardır, kanundan evvel onu okuyalım efen
dim : 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin dördüncü numarasmdaki gizli 

nüfusların yazımı hakkındaki kanun lâyihası 
hakkında müstaceliyet karan verilmesini arzey-
lerim. 

Dahiliye E. M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 
REİS — Bu takriri reye arzediyarum efen

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

HAKKI US (Giresun) — Tatbik edilmekte 
olan kanunun o kadar faydası görülmüştür ki 
bunun müddetinin uzatılması hakkındaki bu 

lâyihayı kabul etmemek, lehinde bulunmamak 
elden gelmez. 20 - 25 bin nüfusu olduğunu bil
diğim bir kazada, bu son zamanlarda, nüfus 
memurundan aldığım malûmatla anlıyorum ki, 
4 500 gizli nüfus kaydedilmiştir. Aşağı yukarı 
kazada nüfusunun beşte biri, dörtte biri kadar 
gizli nüfus vardır. Bu gizli nüfusu yazıya ala
bilmek için kabul ettiğimiz kanunun faydası 
görülmüştür. Bunda, bizim sürekli telkinleri
mizin, köylünün uyanıklığının faydası, Hükü
mete olan itimadının tesiri olduğunu da kaydet
mek lâzımdır. Ancak bence, hepsinden ziyade 
şunun tesiri olduğu zannı galiptir ki, arayer-
de para tediyesi mükellefiyeti kalkınca köylü 
nüfusu yazdırmak için daha fazla bir meyil gös
termektedir. Halbuki şimdi yine ayni membadan 
öğrendiğim; meselâ bir evlenme kâğıdı bazı ilâve 
yapraklarile 300 kuruşa kadar mal olmaktadır. 
Bu söylediklerim bizzat bir nüfus memurunun 
verdiği malûmattır. Yanlış veya doğru olduğu
nu bilmiyorum. 

İkincisi; bir nüfus kâğıdındaki yanlışlığı tas
hih için 340 - 341 senesinde yanlış yazılmış bir 
nüfus işinin tashihi için, son kabul ettiğimiz harç 
tarifesi kanunile mahkemelere ve sairelere ve-
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rilmesi lâzınıgelen harç miktarı 750 kuruşa çık
mış. 

SALÂHATTİN (Kocaeli) — Onlar için ta
dilât yapılacak. 

HAKKI US — Bütün bunlar böyle kaldıkça, 
yine ayni kararda, ayni şeklü surette gizli nü
fusun yazılmasına çalışılmış olmaz. Çocuklu
ğumdan beri sık sık değiştiğini gördüğüm ve 
tesadüf ettiğim kanun budur. İkide bir bir af 
kanunu çıkarır, müddetini temdit ederiz. Yine 
matlup neticeye ulaşamayız. Bunu böyle yapa
cağımıza bence, nüfus yazımı üzerinde ne kadar 
para mükellefiyeti varışa kaldırsak, hatta üste 
para versek pek iyi bir şey yapmış oluruz. Ni
hayet memleketin nüfusunun bilinmesi, çok 
ehemmiyetli ve teşvik edilecek bir iştir. Bakan
larımız bu gibi mühim memleket işlerile meşgul 
olsalar ve bize bir kanun teklifi getirseler o va
kit bu gibi kanunların müddetinin uzatılması 
gibi şeylere ihtiyaç kalmaz. Ricam budur. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Dahi
liye bakanı burada mı? 

REİS — Ben de İç bakanını sordum amma 
bulamadılar. 

Dahiliye encümeninin vereceği cevap kâfi 
ise versinler devam edelim yoksa g'eri bıraka
lım. Başka müzakere edilecek madde yoktur. 

Başka rey vermeyen varsa versinler. 
DAHİLİYE En. M. M. ŞÜKRÜ (Çanakka

le) — Müstaceliyet kararı tabiî bakidir. 
REİS — Evet, müstaceliyet kararı bakidir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
1934 malî yılı umumî muvazene kanununa 

bağlı bütçelerde bazı değişiklikler yapılmasına 
dair kanuna (208) üye rey vermiştir. Kanun 
(208) reyle kabul olunmuştur. 

Müzakere edilecek madde yoktur. Cumartesi 
günü saat 15 te toplanılmak üzere toplantıyı 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,18 

DOURIIl/rMA 

Bu zabıt ceridesinin sonunda bulunan 10 numaralı basmayazıdaki yanlışlar aşağıdaki şekilde 
doğrultulacaktrr: 

Sayıfa Satır Yanlış Doğrusu 

1 
23 
3 

7500 
148 

F. 148 

75000 
142 

F. 142 

l iKî ' ı m a l i yı l ı u m u m i m u v a z e n e ka ı ı ı ı ı u ı ı ı a l>a(jh b ü t ç e l e r d e h a / ı 
d e ğ i ş i k l i k l e r y a p ı l m a s ı n a <lair k a m ı n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 208 
Kabul edenler : 208 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 103 
Münhaller : 6 

Adana 
Ali Münif 
Ömer Resul 

/ Kabul edenler J 

A [yon Karahisar 
A koşma uza de İzzet 
Ali 
(I. Dı\ Ziya Nuri 

Haydar Çereel 
Molla oğlu Cemal 

Aksaray 
Besim At al av 

Yasar 
Amasya 

Esat 
ismail Hakkı 
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Nafiz 
Ankara 

Aka Gündüz 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Şak ir 

Antalya 
Dr. Nazif'i Şerif 
Haydar 
Numan 
Rasılı 

Aydın 
Adnan 
Fuat Şahin 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver 
.İbrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçİ 
Vasfi Meme t 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Hal.it 
İ hsan 

Bilecik 
Hayrettin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal 
Hasan Cemil 
Şükrü 

Burdur 
Mustafa Şeref 

Bursa 
A saf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Calip 
Dr. Rasim E eri t 
Esat 
Mustafa Fehmi 
Eefet 
Rüştü 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 
O. Naci 

Çanakkale 
Osman Niyazi 

I : 9 29-1: 
Şükrü 
Ziya Gevher 

Çanları 
Talât 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Haydar Rüştü 
Necip Ali 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
G. Kâzını Scvük Tekin 
Zeki Mesut Alasan 
Zülfü 

Edime 
Şakir 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
l^azıl Ahmet 
Fuat 
Fuat Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım 
Aziz 
G. Dr. Hakkı Şinasi 
Nafi Atuf 
Nafiz 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Anlep 
Nuri 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
Tarak Öz 
G. İhsan 
Kâzım Akay 
Münir 
Şevket 

-1934 C.: 1 
Gümüşane 

Edip Servet 
Hasan Felimi 
Şevket 

İçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
M i tat 
Sadettin Rıza 
Z iyaef ti n Ka ra m ursa! 

İzmir 
Halil 
Kâmil Dursun 
G-. Kâzım. 
Kitapçı Hüsnü 
Mahmut Celâl Bay ar 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mü kor rem 

Kars 
Baha Tali 
Faik 
Memet Nazif 
0. Muhittin 

Kastamonu 
Ali Rıza 
Dr. Su ait S oy er 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Alım et Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nah i t 

Kırşehir 
Hâzini 
Lût.fi Müfit 
Serdar Ahmet 

Kocaeli 
Ali 
İbrahim Süreyya 
Kem al et tin 
Ragıp 
Sabahattin 

Konya 
Ahmet Hamdi 
Ali Muzaffer 
Mustafa Dûtfi 
Refik 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Memet 
Ömer Davut 
Recep 

Malatya 
Abdülmuttalip 
Mahmut Nedim 

Manisa 
Dr. Saim 
Refik Şevket 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 

Mersin 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kılıç 

Niğde 
Alım et Vefik 
Faik 
Galip 
Hal İt 

Ordu 
Hamdi Yalman 
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İsmail 
Şevket 

Rize 
Akif 
Ali 
Atıf 
Esat 

Samsun 
Dr. Asım 
Eteni 
Memet Hacıyunus 
Ruşeni 
Zühtü 

î : 9 
Sinop 

Hulusi 
İbrahim Alâettin 
Yusuf Kemal 

Sivas 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

29-11-1934 

Şebin Ka-ahisar 
Vasfi Raşit Sevi 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 

O ' 

Cemil 
Faik 

Resai 
Süreyy 

Daniş 
Fathı 

C : 1 

Tokat 

a Tevfik 
Trabzon 

Halil Nihat 
Haindi 
Raif 

Behçet 

Ülkümen 

Urfa 

Memet Emin 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
S. Sırrı Öztürk 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Ragıp 
Rifat 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
A rukoğiu Damar 
Hilmi 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi 

Aksaray 
Alımet Süreyya 
Rıza Nisari 

Ankara 
K. Atatürk (R. C.) 
Rasim Serattar 
Rifat 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Asrm 
Memet Ali (t. Â) 

Aydın 
Adnan 
Dr. Masshar 

Balıkesir 
Hacim Muhittir 
G. K. Özalp (M. 11.) 

Bayaztt 
Übeydullah 

Bilecik 
ibrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı 
ismail Hakkı 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Emin Özalp 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 

Rifat 
Denizli 

Emin Aslan 
Mazhar Müfit 

Diyarbekir 
Zekâi ( Bakan ) 

Edirne 
Faik 
Hasan Hayri 
Şeref 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Necip Asım 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet 
Cafer 
Emin \ 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 

Hakâri 
ibrahim 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Akçuraoğlu Yusuf 
(Mezun) 

Ahmet Haindi 
Dr. Refik ( Bakan ) 
Halil Etem 
Salâh Cimcoz 
Yaşar 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü (Ba
kan) 
Mahmut Esat 
Osmanzade Hamdi 
Saraçoğlu Şükrü (Ba
kan) 

Kars 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Tahsin 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Şevket 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Sırrı 

Konya 
C. Ali Fuat 
Kâzım 
Mustafa 
Naim Hâzim 
Sırrı 

Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis (Bakan) 
Naşit Hakkı 

Malatya 
Dr. Hilmi 
G. ismet inönü 
Bakan) 
Talât Haşim 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Kani 
Memet Sabri 
Osman 
Tahir 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
Ali Rıza 
irfan Ferit (t. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl 
Hamdi 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki 

Ordu 
Ahmet ihsan 
Ali Canip 

(Bş. 
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Rize, 
Fuat 
Hasan (Vvit (Mezun' 

Siirt 
Halil IIııİki 
Mahmul 

Sinop 
'Recep Ziihtü 

î : 9 
Sivas 

ismail Meme t 
Necmettin Sadık 

Şcbin Karahisar 
ismail 
Sadri Maksudi 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim 

29-11-1934 C : 1 
Tokat 

Hüsnü 
Nâzım 

Trabzon 
Hasan (II. V.) 
Süleyman S i m 

Urfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avııi Doğan 
Sungur 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
(.VIAl Sahir (Mezun 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 10 
İktisat vekâleti 1934 senesi bütçesinde IO 000, Adliye ve
kâleti 1934 senesi bütçesinde 50 000 ve Maliye vekâleti 

1934 yılı bütçesinde 75 000 liralık münakaleler yapılması 
hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni 

mazbatası ( l / l 120,1125,1128) 

iktisat vekâleti 1934 senesi bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası 1/1120 

T. O. 
Başvekâlet . , 1 - XI - 1934 

Kadarlar müdürlüğü 
Sayı 6/3025 

Büyük Millet Meciysi Yüksek Reisliğine 

İktisat vekâleti 1934 bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılması "hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 24 - X - 193$ te Yüksek Meclisle arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı ımucibesile birlikte sunulmuştur e.Ondim. 

Başvekil 
lsm,et 

Esbabı mucibe lâyihası 

iktisat vekâleti 1934 bütçesinin 701 inci faslının ikinci açık maaşı maddesine 8 000 lira konul
muş ise de teşkilât kanununun tatbiki dolayısile vekâlet meımırlannın tetkik edilen sicilleri ve ehli
yetleri itiibarile bir kısımının tahminden fazla olarak açıkta brrakılımalarma binaen mezkûr tahsisatın 
verilecek açık maaşına kifayet etmeyeceği anlaşılmakla bütçemizin 662 nci memurlar maaşı faslın
dan 10 000 liranın 7*01 nci faslın 2 nci açık maaşı 'maddesine münakale «uretil'e zammına zaruret 
hâsıl olmuştur. 

İktisat vekilliği 1934 maM yılı bütçesinde 10 000 liralık mürûükale yMpılmfosı Jmkkındkı .kanun 
] lâyîfmsı 

MADDE 1 — 1934 malî yılı iktsat vekâleti bütçesinin 662 nci memurlar maaşı faslından 
10 000 liranın tenzil edilerek 701 inci faslın 2 nci açık maaşı maddesine münakalesi yapılmıştır. 

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

24 - X - 1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. M i V. Na. V. 
İsmet Ş. Sacacoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fvktâ Abidin Mi 

Ik. V. S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

0 
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Adliye vekâleti 1934 senesi bütçesinde 50 000 liralık münakale yapılması hakkında ka

nun lâyihası (1/1125) 

T. C. 
Başvekâlet 11 - XI -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : e/3109 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adliye vekâleti 1934 malî yılı bütçesinde 50 bin liralık -münakale yapılması hakkında ve
kâleti ımüşarileyhaca hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 7 - XI -1934 tarihli içtimamda Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı anuci'besile birlikte Yüksek huzurlarına su

nulmuştur efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Es-batbı mucibe 

1934 imali yılı Adliye ibütçesinin 507 nci faslına konmuş olan tekaüt ikramiyesi ile 510 ncu 
fasla mevzu muvakkat tazminat ve 533 ucü faslın 2 nci maddesini teşkil eden açık maaşının 
1 kânunuevvel 1934 tarihinden itibaren tatbik sahasına girecek olan yeni teşkilât kadroları dıo-
layısile ihtiyaca kâfi ıgetmeyecegi anlaşılmış ve birer miktar artırılması lâzımgehniş olmakla 506 
nci memurlar maaşı faslından tasarruf edilecek elli (bin liranın ziikri geçen fasıl ve ımaddelere 
münakalesinin icrası lüzumlu görülmüştür. 

Adliye vekilliği 1934 malî yılı bütçesinde 50 000 liralık münakale yapılmam hakkında ka
nun lâyihast 

MADDE 1 - Adliye vekâleti 1934 yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri ara
sında ceman (50 000) liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

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

Bş. V. 
İsmet 
îk. V. 
M. Celâl 

Ad. V. 
£'. Saraçoğlu 
S. t M. V. 
Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

G. t, V. 
Ali Bana 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Zr. V. 
Muhlis 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Mal. V. 
Fuat 

7-XI-1934 
Mf. V. Na. V. 
Abidin Ali 

M. Nevi mühassasat 
506 
507 

510 
533 

0 
0 

0 
Q 

Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince. 
verilecek tekaüt ikramiyesi 
Muvakkat tazminat 
Açık maaşı 

Tenzil olunan 

50 000 

Zammolunan 

20 000 
1 000 

29 000 

50 000 50 000 

(S. No. 10) 
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Maliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 7 000 liralık müaatoaie yapılması Milsada İsaftım 

layihası (1/1128) 

TC. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü - 15 - XI - İ934 
Sayı: 6/3179 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Bafcanlığı bütçesinin fasılları arasında münakale yapılması hakkında hazırlanan ve 
Bakanlar Heyetince 14 - XI - 934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılanı kanun lâyihası esibabı 
mwjeife€sile (birlikte sunulmuştur efendim. 

BalşTekil 
İsmet 

Erbabı mucibe lâyiihası 

Maliye vekâleti 1934 bütçesinin açık maaşı maddesine konulan 40 000 liralık tahsisatm 2265 
ve 2475 numaralı kanunlar mucibince İstanbul, Anıkara, İzmir, Bursa ve Seyhan vilâyetlerinde 
yapılan teşkilât dolayısile açıkta kalan memurlardan ıhenüz (bir vazifeye tayin «dilemeyenlerin 
aıçık maaşlarına ikâfi 'gelmemesi hasebile istihkak sahiplerinin mağduriyetine maihal kalmamak ü-
zere 142 nci memurlar maaşı faslından tasarruf edilen 75 000 liranın işbu fasıldan tenzil edilerek 
177 nci faslın 2 nci aıçık maaşı maddesine nakli tensip edilmiş ve Ibu maksatla ilişik kanun lâyi
hası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Maliye vekâleti bütçesinin fasılları arasında münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî senesi Maliye vekâleti ıbütçesinin 148 nci memurlar maaşı faslına mev
zu tahsisattan 75 000 lira tenzil edilerek 177 nci faslın 2 nci açıfk maaşı maddesine müna'kalesi 
yapılmıştır. 

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

14-XI-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekât Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat Abidin Ali 
îk.V. S. Î.M. V. G. Î.V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeıyi , 24 - XI - 1934 

M. No. 14 
Esas No. 1/1120, 1125 ,1128 

Yüksek Reisliğe 

1934 malî yılı muvazenei umumiye kanununa rnılerbuıt bazı daire bütçelerinde .münakale yapıl-

(S. No. 10) 



masına dair olup muhtelif tarihlerde encümeni
mize havale edilen üç adet kanun lâyihası alâka
dar vekil ve memurlar hazır oldulkları halde 
okundu ve konuşuldu. 

Zaruret ve ihtiyaç üzerine teklif edildiği an
laşılan bu lâyihalar encümenimizce teklif veçhile 
kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı bütçesinin 
780 nci faslında bulunan iki maddenin metni 
Millî Müdafaa vekâleti ile muhasiplikler arasında 
bazı müşkülât çıkardığı encümenimize vaki mü
racaattan anlaşılmış olduğundan ımıezkûr madde
ler ihtilâfları halledecek surette doğrultulmuş 
ve encümenimizce hazırlanan lâyihaya ikinci 

madde olarak eklenmiştir. 
Teklif olunan lâyihalar birleştirilmek sureti]e 

yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heye
tin tasvibine arzedilmiek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Bursa 

Dr. Galip 
Giresun 

Kâzım 
Mardin 
Mi Rıza 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem, 
Çorum 
Mustafa 

İstanbul 
Sadettin 

• 

M, 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 
Elâziz 

JET. T\ahsin 
Kayseri 

A. Hilmi 
Sivas 
Remzi 

Kâ. 
Balıkesir 
Enver 

Erzurum 
Asım, 

Manisa 
M. Turgut 

Tokat 
Süreyya 

BÜTÇE ENCÜMENÎNtN TEKLİFİ 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı bütçelerde bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun lâyihası > 

MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muvazenesine giren daire bütçelerinin bağlı cetvelde 
yazılı fasılları arasmda 135 000 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — 1934malî yılı Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı bütçesinin 780 nci (Levazım ve 
teçhizatı haribiye ve fenniye ve tahkimat masrafı) faslmdaki birinci ve ikinci maddelerin unvanı 
aşağıdaki şekilde doğrultulmuştur: 

1 — Demirbaş talim ve terbiye malzemesi masrafı 
2 — Miatlı talim ve terbiye malzemesi ve levazımı harbiye ve fenniye ve tahkimat ve askerî fab

rikalara verilecek sipariş masrafları. 

MADDE 3 — Bu Ikanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

(S. No. 10) 
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CETVEL 

Muhassasatm nevi 

Memurlar maaşı 
Açık ımaaşı 

MALÎYE VEKÂLETİ 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
Muvakkat tazminat 
Açık maaşı ' 

İKTISAT VEKÂLET! 

Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Tenzil 
Lira 

75 000 

50 000 

10 000 

Zam 
Lira 

75 000 

20 000 
1 000 

29 000 

10 000 

YEKÛN 135 000 135 000 

t>m<( .«*»• 

(S. No. 10) 
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Sıra No 8 
Harp malûlleri tabirinin eşkıya müsademelerinde malûl 
olanlara da teşmili icap edip etmediğinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (3/404) 

T. C. 
Başvekâlet 24 XI7-1933 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/3750 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Harp malûlleri tabirinin eşkiya müsademelerinde jmalûl olanlara da şamil olup olmadığının 
tefsiri hakkında Millî Müdafaa Vekilliğideıı yazılan 20-XI-1933 tarih ve 1545 sayılı tezkere 
sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile hailine ve sonunun bildirilmesine Yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Millî Müdafaa Vekilliğinin 20 -XI I -1933 tarih ve 1545 sayılı tezkeresi suretidir 

191 numaralı karar, harp malûlleri tabirini (harbi intaç eden umumî veya kısmî seferberliğe ve
ya seferberliği icap eden dahilî tedibata iştiarak eyleyen zabitlerle askerî memurlardan ve efrat
tan 551 numaralı kanunda mevcut altt dereceden birisine girecek surette malûl olanlara harp malû
lü denir) tarzında tefsir edilmiştir. 

Seferberlik ilân edilmeyerek vakti hazar kuvvetlerilc idare edilen Ağrıdağı, Dersim ve buna müma
sil harekâtı askeriyede âsilerle vuku bulan müsademelerde malûl kalanlara harp malûlü denilmcmesi 
ve bu şerefin onlardan esirkenmcsi bu gibi harekâtı askeriyede matlup olan fedakârlık his ve gayreti
ni kesredeceği ve binnetice memleketin yüksek menfaatleri müteessir olacağı şüphesiz görülmektedir. 

1683 numaralı tekaüt kanununun 45 nci maddesi, harpte ve, eşkiya müsademelerinde fedayi can 
edenleri şehit kabul eylediğine göre kozalik harpte ve eşkiya müsademelerinde kiymettar uzuvlarını 
feda ederek malûl kalanlara da harp malûlü denilmesi icap etmekte olduğuna dair müstacelen karar 
ittihaz buyurulmak üzere keyfiyetin Büyük Millet Meclisine arzedilmesine müsaade buyurulması ma
ruzdur efendim. 

M. M. Vekili 
Zehâi 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar No. 16 
Esas No. 3/404 

18 - III -1934 

Yüksek Reislice 

başvekâletin 24-XII -1933 tarihli ve 6/3755 
numaralı tczkercsüe Encümenimize havale buyu-
rulan ve 12 haziran 1933 tarihli ve 191 numaralı 
tefsirde yazılı (harp malûlü) tarifinin, Ağrıdağ 
ve Dersim ve buna mümasil harekâtı askeriyeye 
iştirak ederek malûl kalanlara da şamil olup ol
madığının tefsirini isteyen M M. Vekâletinin tez
keresi mahsus memuru da hazır olduğu halde mü
zakere ve tetkik edildi. 

Ağrıdağ ve Dersim ve buna mümasil harekâtı 
askeriyede, teşebbüsü isyandan, bir takım vahî 
emelleri gütmekten ibaret olan asilerin hemen or
tadan kaldırılmaları için Hükümetçe fennî se
ferberlik ilânına lüzum görülmeyerek ve fakat 
tedibe memur kıtaların nazarî kuvvetleri seferi 
kuvvetlere çıkarılmak sureti!e yapılmış olan ha
reketlere iştirak eyleyen zahit ve askerî memur

lardan ve efrattan malûm al.tr dereceden birine 
girmiş olan malûllerin dahî (harp malûlü) tarifi
nin şümulü dairesinde sayılmalarının, tabiî ve 
191. numaralı tefsirin ruhuna da uygun olduğuna 
ve keyfiyetin ayrıca tefsirine mahal görülmedi
ğine Encümenimizce karar verilmiş olduğu arzo-
lunur efendim. 

M. M. E. Reisi 
Gi resim 
Ilışan 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 

Aza 
Elâziz 

Fuat Ziya 

M. M. 
Diyarbekir 

Kâzım 

Aza 
Konya 

Ali Fuat 

Aza 
Gümüşanc 

Şevket 

Kâ. 

Aza 
Kars 

Muhittin 

Maliye encümeni mazbatası 

T. II. M. M. 
Maliy e encümeni 

Kanair No. 48 
Esas No. 3/404 

Harp malûlleri tabirinin Ağrıdağı ve Dersim. 
ve buna mümasil harekâtta, malûl olanlara da 
şamil olup olmadığının tefsiri hakkındaki Başve
kâletin 24 - XTT - 1933 tarih ve'6/3750 saydı 
tezkeresi ve Millî Müdafaa encümeninin bu hu
sustaki mazbatası encümenimize havale edilmek
le müzakere ve tetkik olundu: 

191 numaralı tefsir fıkrasında seferberliği 
icap eden dahilî tedibata iştirak edenlerden ma
lûl olanların harp malûlü sayılacağı musarrah-
tır. 

Ancak seferberliği icap ettirecek derecede 
mühim olup Hükümeti mıerkeziyenin emrile ya
pılan hareketlerde malûl olanların da tefsirin 
şümulü dairesine alınması Millî Müdafaa encü
menince mütalea olunmuş ise de encümenimiz bu 

14 - VI - 1931 

Yüksek Reisliğe 

kabîl büyük tedip hareketlerinde malûl ola ida
rin haklarından mahrum edilmelerini caiz bul
mamakla beraber meselenin seferberliğin bütün 
avakip ve netayicinc teşmili mahzurunu nazarı 
itibaro alarak hâdiseyi yalnız Ağrıdağı ve Der
sim hareketlerine hasretmek üzere bir..madde i 
kanuniye tedvini suretile hallini muvafık bul
muştur. 

Kanunun müstaceliyetle müzakeresi teklifi 
ile Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Mal E. Reisi M. M. Kâtip 
Gümüşane İsparta Aydını 

/ / . Felimi Kemjal, Turan Adnnn 
Aza Aza Aza Aza 

İstanbul Urfa Diyarbekir 
Ilamdi M. Behçet Zülfü 
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*K Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni " 21-11 -1934 
M. No. 10 
Esas No. 3/404 

Yüksek Reisliğe 

Harp malûlleri tabirinin eşkıya müsademe
lerinde, malûl olanlara da şamil olup olmadığı
nın tefsiri hakkında Başvekâletten yazılıp en
cümenimize verilen tezkere ile ibu iş hakkında 
Millî Müdafaa ve Maliye encümenleri tarafın
dan hazırlanan (mazbatalar Millî Müdafaa ve
kili Zekâi ve Maliye vekili Fuat Beyler hazır 
oldukları halde okundu ve konuşuldu: 

191 numaralı tefsir fıkrasında harbi intaç 
eden umumî^ veya 'kısmî seferberliği icap eden 
dahilî tedibata iştirak edenlerden malûl olanla
rın harp malûlü sayılacağı tasrih edilmiş oldu
ğuna göre hazerî kadrolar seferî kadro haddine 
çıkarılmakla beraber seferberlik ilân edilmek
sizin dahilî tedibata iştirak edenlerden malûl 
olanların Millî Müdafaa encümeninin telâkkisi 
veçhile harp malûlü tarifinin şümulü dairesin
de sayılmasına imkân olmadığı gibi bu yolda 
vuıkubulan tedip hareıketlerine iştirak edenle
rin ayni* hak ve imtiyaza mazhar edilmeleri 
adalete daha uygun olacağı mülâhazasile Mali
ye encümenince hususî mahiyette yazılan mad-
dei kanuniyeyi de encümenimiz kâfi telâkki et
memiştir. Kaldrki alınan izahata göre istenf-

len cihet bu kabîl tedibata iştirak ederek malûl 
olanların iktisadî buhran vergisi muafiyetin
den ve inhisar eşyası satış beyiyesinden istifa
delerini temin olduğuna göre Ağrı ve Dersim 
hareketleri dahil olmak üzere mutlak olarak te
dip hareketlerine iştirakten mütevellit olarak 
malûl kalanların bu hak ve imtiyazdan müstefit 
olmaları münasip görülmüş ve bu yolda yeni
den ıbir kanun maddesi hazırlanmıştır. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Kâtip 

©ahtikesM* 
Enver 
Elâziz 

H. Tahsin 
İstanbul 
Sadettin 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem 
• 

Bursa 
Dr. Galip 
Erzurum 

'Aziz 
tamir 
Kâzım 

M. M. 
Bayazıt 
îhsan 

Çorum 
Mustafa 
Giresun 
Kâzım 
Kayseri 

A. Hilmi 
Manisa Srvas Tokat Yozgat 

M. Turgut M. Bemzi Süreyya S. Sırrı 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Bilûmum .askerî .malûllerin terfihi hakkındaki 
551 ıvmnaralı kamunu müzeyyel kanun . 

lâyihası 

MADDE 1 — Bilûmum askerî malûllerin (ter
fihi hakkmdaki551 numaralı kanuna aşağıdaki 
fıkra dlâve edilmiştir. 

(Ağrıdağı ve Dersim harekâtında malûl 
olanlar hakkında 551 numaralı kanunun harp 
malûllerine ait hükümleri malûl oldukları 
tarihten itibaren tatbik olunur). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya (Millî Müdafaa vekili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Eşkiya müsademesinde 'malûl olmıharın iktisadî 
hulırkm vergisi istisnain) etinden ve inhisar eşyası 
beyiyesinden istifade hususlarında harp malûlü 

hükmünde oldukları/m dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Eşkiya müsademesinde malûl 
olan zabitler ve askerî memurlarla efrat iktisa
dî buhran vergisi muafiyetinden ve inhisar eş
yası beyiyesinden istifade hususlannda harp 
malûlü hükmündedirler. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur* 
dur. 

(S. No. 8) 



No 

İstiklâl madalyası kanununun 2 nci maddesinin tefsiri hâk-
İonda Başvekâlet tezkeresi ve İMillî Müdafaa encümeni 

mazbatası (3/509) 

r. c. 
Başvekâlet 15-VU-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2254 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İstiklâl madalyasile taltif edilmiş olupta bilâhara ölmüş olanlara ait madalyaların 525 sayılı 

kanunun 2 nci maddesi mucibince varislerine devrine müteallik işler hakkında Millî Müdafaa 
Vekilliğinin 4-VII-1934 tarih ve 92415 sayılı tezkeresi sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Yapılacak muamelenin bildirilmesine Yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Millî Müdafaa vekilliğinin 92415 sayılı ve 4 - VII -1934 tarihli tezkeresi suretidir 

Başvekâlet Yüksek nıaikamına 

İstiklâl harbine iştirak edenlerin taltifleri bakında Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş İs
tiklâl madalya kanunlarının birer suretleri 'bağlı olarak taikdkn edilmiştir. 

Vekâlet 30 mayıs 1926 tarih ve 869 numaralı kanuna tevfikan millî orduda vazife almış olan 
bilûmum zabitlerle askerî memurların ve efradın madalya ile taltifleri hakkında muktazi mua
melenin ıbüyüık bir ikısmını ikmal etmiş ve halen perakende bazı müracaatların da muamelelerini 
intaç etmekte bulunmuştur. ıBu suretle madalya ile taltif edilip bilâhare vefat edenlerin varis
leri İstiklâl madalyalarının kendilerine intikalini talep etmektedirler. 

İntikal muamelesini emreden 4 birinci kânun 1340 tarih ve 525 numaralı (kanunun ikinci mad
desidir. Bu kanunun 5 nci maddesi mucibince kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 7 nci maddesine müsteniden Meclisin bu icra salâhiyetini tat
bik suretile intikal muamelelerinin vekâletçe mi yapılması veyahut Büyük Millet Meclisine mi 
gönderilmesi hususunun emir ve işarına müsaade buyurulması maruzdur efendim. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
M. M. Encümeni 24-XI-1934 

Karar No 9 
Esas No. 3/509 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin Encümenimize verilen 10-VII-934 tarihli ve 6/2254 sayılı tezkeresinde istiklâl ma-



dalyasile taltif edilmiş olupta bilâhare ölmüş olan
lara ait madalyaların 525 sayılı kanunun ikinci 
maddesi mucibince varislerine devrine müteallik 
işler hakkında Millî Müdafaa vekilliğinin bağlı 
olan tezkeresi suretine göre yapılacak muamele
nin bildirilmesi istenmektedir. İstiklâl madalya
sı hakkındaki 525 ve 958 numaralı kanunların 
hükümlerinin B. M. Meclisince icra edileceği ya
zılı ise de 869 numaralı kanunun ikinci madde
sinde vefat eden sahipleri ordu mensupları ise on
ların madalyası yine M. M. Vekilliğince yapılma
sını da işbu kanunun ikinci maddesi açıkça anlat- . 
maktadır. 

M. M. Vekilliği ordu mensuplarının "madalya
larım intikal ettirmesi yerinde görülerek Encüme-

nimizce 869 numaralı kanunun 2 nci maddesine 
fıkra ilâve edilmiştir. Umumî heyetin kabulüne 
arzolunur. 
M.-M. E. Eeisi 

Giresun 
îhsan 
Aza 

Elâziz 
Ahmet Saffet 

Aza 
Kastamonu 

A. Biza 
Aza 

İstanbul 
Ali Sadettin 

M. M. 
Diyarbekir 

Kâzım 
Aza 

Kars 
Faik 
Aza, 

Elâziz 
Fuat Ziya 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 

Kâtip 
Gümüşane 

Şevket 
Aza 

Kars 
Muhittin 
* Aza 

Kırşehir 
L. Müfit 

* 

• MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

869 sayılı kanunun 2 nci maddesine fık
ra İlâvesine dair kanun lâyihası 

' 1 — 860 sayılı kanunun 2 nci maddesine aşa- f aa vekilliğince yapılır. 
gıda yazık fıkraj ilâve edilmiştir: 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Evvelce madalyası olupta ölmüş olanların 3 — Bu kanunun icrasmâ Millî Müdafaa ve 
madalyalarının varisine intikali işi Milliî Müda- Maliye vekilleri memurdur. 

>&< 
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