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Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 90 
2 — Havale edilen evrak 90 
3 — Riyaset divanmm Heyeti umumiyeye 

maruzatı 90 
1 — Türk kadınlarına saylav seçmek ve 

seçilmek hakkını verdiğinden dolayı Büyük Türk 
Ulusuna minnetlerinin bildirilmesini mutazam-
mın Ankara Halkevinde toplanan kadınlar na
mına gönderilen mektub 90:91 

4 — Müzakere edilen maddeler 91 
1 — Çorum mebusu İsmjetin, askerî ve mül

kî tekaüd kanununun 66 nci maddesindeki (hu
susî bütçeler) tabirinde belediyelerin dahil olup 
olmadığının tefsirine dair takriri ve Maliye en
cümeni mazıbatası (4/80) 91:93 

2 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı büt
çesinde 12 500 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/1155) 93,94,95,95:97 

3 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1934 yılı bütçesinde 1 000 liralık münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/1147) 93,94, 

95,98:100 

Sayıfa 
4 — 2294 sayılı kanunun 1 nci maddesindeki 

salâhiyete istinaden Türkiye - Almanya ticaret 
ve seyrisefain muahedesine bağlı (B) tarife kon-
solidasyon listesinin nisan 1934 nihayetine ka
dar tatbiki kararlaştırıldığından mezkûr kanu
nun 3 ncü maddesi hükmüne göre keyfiyetin 
tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Hari
ciye ve tktısad encümenleri mazbataları (3/454) 93:94 

5 — Türkiye - İtalya ticaret mukavelename
sine bağlı 4 numaralı liste 2294 numaralı kanu
nun 2 nci maddesine istinaden değiştirildiğinden 
keyfiyetin mezkûr kanunun 3 ncü maddesine tev
fikan tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Hariciye ve tktısad encümenleri mazbata
ları (3/518) 94 

6 — Ankara şehri otomatik telefon kanunu
nun 7 nci maddesine iki fıkra eklenmesi hakkın
da ıkanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/1091) 94 

7 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 36 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazba
tası (1/1135) 94:95 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun bazı maddeleri 

mucibince yapîlan toptan tediyelerin hizmet mukabili 
tazminat hükmünde olduğuna dair mazbata ile, 

İstiklâl madalyası kanununun ikinci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası onay bulundu. 

İntihabın yenilenmesi hakkında Malatya mebusu 
İsmet İnönü ve arkadaşlarının takriri onaylandıktan 
sonra celseye aralık verildi, 

Mazbatalar 
1 —- Askerî hastanelerde hastalarm iaşe ve idare

leri hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Bütçe 

1 — Türk kadınlarına saylav seçmek ve seçil
mek hakkını verdiğinden dolayı Büyük Türk Ulus 
mümessillerine minnetlerinin bildirilmesini muta-
zamnnm Ankara Halkevinde toplanan kadınlar 
namına gönderilen mektub 

BAŞKAN — Ruznameye geçmezden evvel 
Türk kadınları tarafından yazılmış bir kâğıt var
dır, okunacak: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Dün Büyük Millet Meclisi Türk kadınlarının 
saylav seçmek, saylav seçilmek kanununa onay 
verdi. Biz Türk kadınları bundan gönenç duy
duk. Gerekli olan iş yapıldı. Türk kadım bun
dan sonra daha eyi anlaşılacaktır. Bu hakikati 
anlayan, ortaya koyan, kanunla teyit eden Bü
yük Türk Ulusunun mümessillerine minnet. 

Ankara Halkevinde toplanan 
Türk kadınları namına 

Afet 
Mevhibe inönü Meveddet Özalp 
Fitnat Naşide Macide R. 

İkinci celse 
Teşkilâtı esasiye kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesine, 
İntihabı mebusan kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesine ve kanuna bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifleri müzakere ve onay bulunduktan sonra 
perşembe günü toplanılmak üzere inikad bitirildi. 

Başkan Kâtib Kâtib 
K. Özalp Konya Denizli 

Muzaffer Haydar Rüştü 

ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenleri mazbata
ları (1/1074) (Ruznameye) 

S. Nevber M. Yaşın Melâhat H. 
Esma Naciye Nedime Nuri 

Makbule Eldemir Zehra İhsan Makbule Zaim 
Süheylâ Samiye Azime 

Nazire Özmen Mediha Refik Seza 
Nezahat O. Savran Ahter 

NEClB ALI (Denizli) — Arkadaşlar, kadm-
lannmızm Büyük Meclise karşı gösterdikler^ 
candan ve derinden bağlılığa karşı teşekkürleri
mizi sunarız. Zaten Cumhuriyet Hükümeti ka
dınlarımızın haklarını ötedenberi tanımaya baş
lamıştır. Malûmunuzdur ki Büyük Meclis kanu
nu medenî ile kadınların medenî haklar saha
sındaki haklarını iptida tanımış ve ondan sonra 
dünyanm hiç bir yerinde kadınlara hâkimlik sı
fatı şimdiye kadar henüz verilmemişken, Cum
huriyet Hükümeti büyük bir cesaret ve büyük 
bir güvenle kadmlara hâkimlik srfatmı vermiş
tir. Bu vazifeyi muvaffakiyetle başarmaktadır
lar. Arkadaşlar, üç senedenberi Türtk kadını 
adaletin yüksek sandalyasmda tevzii adalet 
etmekte bulunmaktadır. Hayatm ve soysal ya-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N G İ G E L S E 
Açılma saati : 16 

BAŞKAN — General K. Özalp 
KÂTİPLER : Ali Muzaffer (Konya), Haydar Rüştü (Denizli) 

mm* 

BAŞKAN — Meclis toplanmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MARUZATI 

— 90 — 
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sayımızın her cephesinde almış olduğu vazifeyi ( 
büyük bir alâka ile yapan ve erkeklerden hiç I 
geri kalmayan Türk kadınının, siyasî haklarını 
kullanmasmıda da büyük bir alâka ve dirayet | 

1 — Çorum mebusu İsmetin mkerî ve mülkî 
tekaüd kanununun 66 ncı maddesindeki (hususî 
bütçeler) tabirinde, belediyelerin, dahil olub ol
madığının tefsirine dair taik-riri ve Maliye encü
meni mazbatası (4/80) [1] 

Tefsir fıkrası 
« Belediye memuriyetlerinden tekaüd edile

bilecekler için 68 nci madde hükmü mahfuz 
kalmak şartile 66 ncı maddedeki hususî bütçe
ler tabirinde belediyeler dahildir ». 

MUTTALÎB (Malatya) — izahat versinler. 
MALÎYE E. M. M. KEMAL TURAN (İspar

ta) — Mevzu, 66 ncı maddedeki « Hususî büt
çeler» kelimesidir. 66 ncı maddede Devlet hiz
metinde iken tekaüd edileceklerin, hususî büt
çelerden maaş almak suretile geçen hizmetleri
nin sayılıb sayılmayacağı meselesi vardır. 66 n-
cı maddede « Hususî bütçeler » tabiri mutlak 
olarak zikredilmiştir. «Hususî bütçeler » tabiri 
nin içinde, belediyelerin de dahil olduğu şeklin
de bir çok kanunlarda ve tefsirlerde sarahat 
vardır. Ancak 66 ncı maddedeki « Hususî 
bütçeler » tabirinde belediyeler var mıdır, yok 
mudur, tereddüdü mucib olmuştur. 

Encümenden bu sorulmuştur. Encümen de, 
şimdiye kadar çıkan mevzuatı ve tefsirleri na
zarı dikkate alarak belediyeler hususî bütçeler
de dahildir demiştir. 

ÎSMET (Çorum) — Teklifi ben arzettiğim 
için maksadı daha iyi izah edeceğimi zannedi
yorum. Hususî bütçelerde belediyeler dahil 
demekle bundan kasdedilen şudur: 66 ncı mad
dedeki fıkra müstakildir. İkinci fıkrada « hu
susî ve mülhak bütçelerden » maaş almakta olan 
memurların tekaüd müddetlerine mahsub edilir» 
fıkrası vardır. Belediye memuriyetlerinde ai
dat vermek suretile geçirilen müddetler, bu
rada (hususî bütçeler) tabirinde sarahaten bele
diyeler görülmediği için bu müddetin filî hiz
mete mahsubunda bazı vekaletlerce tereddüd 
edildiği görüldü. Belediye kanununun 103 ncü 
maddesi, aidatı tekaüdiye vermek suretile bele
diye memurlarını hakkı tekaütten müstefid et
miştir ve hakkı tekaütten müstefid olan beledi
ye memurlarının tekaütlükleri mülkiye tekaüd 
kanununa tabidir diye sarih bin fıkra koymuş
tur. Bu frkra bilhassa tefsir edildi. Tefsir şu
dur: Mülkî ve asekrî tekaüd kanununun 68 nci 

[1] 21 numaralı basnumjmı zaptın sonundadır. 

i göstereceğinde hiç şüphe yoktur, ona eminiz. 
Kendilerine hayatm bu sahasmda da muvaffa
kiyetler temenni ederiz (Bravo sesleri, alkışlar). 

I BAŞKAN — Ruznameye geçiyoruz. 

maddesi, hususî ve mülhak bütçelerden maaş 
alan memurların tekaütlükleri ayrıca kendileri
ne mahsus kanunlarla tayin olunur. Bu kanunf. 
lar yapılıncaya kadar eski tekaüd kanunu mu
cibince tekaüd edilirler, der. Buradaki hususî 
bütçelere, belediyeler de dahildir. Binaenaleyh 
103 ncü maddede geçen «Mülkiye tekaüd kanu
nu» eski memurini mülkiyenin tekaüd kanunu
dur diye tefsir edildi. 

Şu halde belediyeler burada hususî bütçelere 
dahildir. Binaenaleyh belediye memurlarının 
tekaütlükleri hakkmda kanunu mahsus yapılın
caya kadar eski kanuna göre tekaüd edilirler. 
Şu halde aidatı tekaüdiye veranek suretile bele
diye memuriyetlerinde bulunanları bilâhare 
umumî ve hususî kadrolardan memuriyete nak-
ledilirlerse bunların aidatı tekaüdiye vermek 
suretile geçirdikleri müddetler, aidatı tekaüdiye 
esas addedildiği için filî hizmete mahsub edil
mesi gayet tabiî ve sarih haktır. Şimdi bu sa
rih hakkı teyit ve tereddüdü izale etmek için, 
belediye bütçeleri, hususî bütçelerde dahildir 
diyoruz. Bu sırf tekaütlük ve aidatı tekaüdiye 
vermekte olanların hakkını tavzihten ibarettir. 
Yoksa memur faslına aid bir şey değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI (Yozgat) — Belediye 
bütçeleri hususî bütçeler meyanmdadır. Usulü 
muhasebei umumiye kanunu, hususî bütçeleri 
sayarken belediye bütçelerini de bu çerçeve içi
ne almıştır. 

Yeni Divanı muhasebat kanununa göre de 
belediye hesapları, divanm murakabesine ve
rilmiştir. Binaenaleyh tefsir yerindedir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Mazba
ta muharriri arkadaşımız söze başlarken ka
nunların muhtelif yerlerinde belediye bütçeleri
nin hususî bütçelerden olduğunun yazılı bulun
duğunu söylediği gibi, Süleyman Sırrı Bey (Bay, 
bay sesleri) arkadaşımız da ayni şeyi kabul etti. 

Şimdi tefsir: Bir meselede kanunun mânası
nı anlamak olduğuna göre, gerek mazbata mu
harririnin ifadesinden ve gerek Bay Süleyman 
Sırrı arkadaşımızın ifadesinden bu meselenin 
sarahatle, açık olarak kanunda zikredildiği an
laşılıyor. Şu halde orta yerde tefsir edilecek 
bir şey yoktur. Belediye bütçeleri hususî büt
çelerdendir, diye kanunî ahkâm vardır. Bence 
böyle bir tefsir mevzuu olmadığından dolayı sa
rih ahkâm karşısında hareket ederek reddi lâ
zımdır. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Bu da bir tefsirdir. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 91 — 
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İSMET (Çorum) — Arkadaşlar, hususî büt

çelere belediyelerin de dahil olduğunu söyle
diler. Fakat buradaki belediyelerin dahil ol
ması mutlak değildir. Belediye memurları 
tekaüd edilirken 68 nci maddenin hükmü mahfuz 
olması kaydi vardır. Bu tefsir olmazsa, beledi
ye memurlarını yeni tekaüd kanununa doğru 
götürmüş oluruz. Tefsirle bu müphem mefhumu 
dahi bu suretle izah etmiş oluyoruz. 

MALİYE E. R. HASAN FEHMİ (Gümüşa-
ne) — Tefsir lâzımdır. Eğer lüzum olma
saydı encümen tefsire lüzum yoktur diye ya
zardı. Muhasebei umumiye kanunu, belediye 
bütçeleri için, hususî bütçedir demiyor. Mu
hasebei umumiye kanunu, hususî bütçeler için 
geniş bir tarif yazıyor. Belediye bütçeleri de 
bu tarifin içinde bulunuyor. Diğer bir noktayı-
da benden evvel söz söyleyen arkadaşım izah 
etti, tefsire lüzum vardır. Eğer lüzum olmasa 
veya görülmese belediyelere geçmiş zamanlar 
için ağır yükler yükletmiş oluruz. Bu da doğru 
olamaz. 

İkincisi, 68 nci maddenin istisna kaydi ki, 
bu kayid bundan evvel çıkan bir tefsir fıkrasına 
istinad ediyor, onunla da iltibası bertaraf et
mek ihtiyacı vardır. Bu itibarla tefsir lâzımdır, 
yerindedir, tereddüde lüzum yoktur, kabulünü 
rica ederim. 

SAİD AZMİ (Kayseri) — İçeri bakanından 
bir sual soracağım. 

İstanbul ve Ankara belediye memurlarının 
tekaütlükleri hakkındaki kanunun müzakeresi 
sırasında sormuştum: Taşra belediye memurla
rının tekaütlükleri hakkındaki kanun ne ola
cak? Yakında gelecek buyurmuştunuz. Ne va
kit gelecektir? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Kanun Dahiliye vekâletinde tetkik olun
maktadır. Maksadımız, tekaüd mü yapmak, veya 
yeni usuller dairesinde kendilerini sigorta etmek 
mi daha iyi olacağını anlamaktır. Bendeniz si
gorta taraftarıyım. Gerek hayatında ve gerek 
vefat etsin, o adamın hayatının sigorta edilme
si ayni zamanda yeni usullerden olduğu için şa
yanı tercihtir (Okay sesleri). 

ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Maliye ba
kanından bir şey soracağım. 

Bay Hasan Fehmi dediler ki; eğer bu tefsiri 
kabul etmezsek yeni tekaüd kanunu mucibince 
belediyelere çok ağır yük yükleyeceğiz. O hal
de belediyeler bunu yüklenmezse Devlet mi yük-
lenerektir? 

HASAN FEHMİ (Gümüşane) — Arkadaşı
nım suali benim sözlerimden çıktığı ve nihayet 
mazbatanın esasına taallûk ettiği için mazbata
nın ve tefsir fıkrasının izahı maksadile ben ce-
vab vereyim (Sual Maliye bakanından sesleri). 

BAŞKAN — Kendileri Maliye encümeninin 
reisidirler. İzah edebilirler. Eğer izah tatmin et
mezse, Maliye bakanı burada olmadığı takdir

de, onun yerine İçeri bakanı söyleyebilir. 
HASAN FEHMİ (Devamla) — Maliye veki

linin yerine cevab olarak bir şey söyleyecek de
ğilim. 

Belediye memurlarının bir kısmı tekaüd san
dıkları olduğu zamanlarda, vilâyetlerdeki bele
diye memurları, doktorlar, ebeler, aidatı tekaü
diye vererek tekaüd olmaktan istifade ederlerdi. 
Bunu hepiniz bilirsiniz. Tekaüd sandıklan ay
rıldıktan sonra aidatı tekaüdiye de devredilmiş, 
her müessese kendine göre bir tekaüd sandığı 
ihdas etmiş veyahut sigorta usullerini düşün
meğe başlamıştır. Aidatı tekaüdiye vermek su-
retile tekaüd sandıklarında iştiraki olanlar, 
tekaüd sandıklarının tasfiyesi sırasında maliye 
bütçelerinden alacaklardır. O müesseselere bıra
kılmak suretile bundan sonra tekaüd maaşla
rını siz verin ve aidatı da siz alm yolunda 339 
senesinde bu şekilde ilk esas kurulmuştur. On
dan sonra bu şekil tevessü ederek nihayet Devlet 
bütçesine dahil her teşekkül gibi umumî teka
üd ahkâmına tâbi tutuldular ve maliyeden te
kaüd maaşlarını alıyorlar. Devlet bütçesine da
hil olmayan mülhak bütçelerle hususî idareler ve 
belediyeler de buna dahildir. Bunlar, kendi
lerine aid olan tekaüd işlerini kendileri tanzim 
ediyorlar, kendi bütçelerinden tekaüd maaşla
rını veriyorlar, tekaüd aidatını da kendileri 
alıyorlardı. Bu müşterek vaziyeti ayıklamak 
için bir çok usuller bulundu. Bunun üzerine bir 
çok tefsir yapıldı. Nihayet son tekaüd kanunu 
yapılırken, bu kanuna, eski kanundaki müşte
rek vaziyetleri tesbit edecek bir takım hüküm
ler konmuştur. Eski tekaüd kanununun ahkâ
mı nereye kadar devam edecektir? Yeni tekaüd 
kanunu mucibince Devlet bütçesine dahil olma
yan mülhak bütçelerle hususî idarelerin tekaüd 
işleri, yeni kanun hükümleri yapılıncaya kadar, 
eski kanun hükümleri dahilinde yürütülecek
tir, diye kayitler vardır. Bunlann vaziyetlerini 
tayin etmek için ne yapmak lâzrm gelir? Bunun 
için evvelâ bir tefsir çıktı. 

Bu tefsirde, muhtelif yerlerde hizmet edip
te bu gün en son tekaüd olduğu zamafn hangi 
dairede hizmet ediyorsa, hangi daire tekaüde 
sevketmiş ise evvelce de aidatı tekaüdiye ver
diğinden dolayı ve vermiş olduğu müddetler 
dahili hesab edilerek tekaüd maaşı tahsis mua
melesi yapılır ve onun tekaüd muamelesini han
gi daire yapmış isıe o dairle öder denmişti. Bu 
gün müzakere ettiğiniz tefsirde iki nokta var
dır. Birisi, sarihan kanunida hususî idareler da
hildir dendiği için bazı daireler tereddüd etmiş
tir: Belediyeler bunda dahil midir, değil midir 
diye. Sarahat, tariftedir. Bu tarifte belediye
ler de dahil midir? Muhasebei umumiye kanu
nunda ve diğer buna taallûk eden başka şeyler
de belediyeler de, hususî idareler mefhumuna 
dahildir yolunda başka tefsirler de çıkmıştır. Bu. 
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sualin birinci cevabı budur. İkincisi: Belediye 
memurlarından evvelce aidatı tekaüdiye ver
miş olanlar, tekaüd edildikleri zaman tekaütlük 
muamelesinde aidatı tekaüdiye verdikleri müd
detin nazarı dikkate alınması lâzrmgelir, 68 nci 
maddenin hükmü de mahfuz tutulur, diyoruz. 
Arkadaşlar, bunda artık Hazineden idarei hu-
susiyelere; idarei hususiyelerdıen Hazineye yük 
aktarma edecek bir vaziyet yoktur. Tefsir çık
mazsa geçmiş zamanlar^, yeni tekaüd kanunu 
teşmil edilir gibi bir iltibas zuhur eder. Beledi
yeler bundan» mutazarrır olur. Binaenaleyh tef
sir lâzımıdır ve yerindedir. 

BAŞKAN — Ayrıca ıbir şey söyliyecek misi
niz? 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Hükümet encümenin fikrine iştirak edi
yor. Mamafih Meclis hakemdir. Meclis neye 
karar verirse Hükümet onu icra edecektir. ( Ta
bii sesleri). 

BAŞKAN — Takrir okunacaktır. 
Yüksek Reisliğe 

Söylediğim sözlere binaen tefsir fıkrasının 
reddini isterim. 

Manisa 
Refik Şevket İnce 

BAŞKAN — Bay Refik İncenin red hakkın
daki takririni onay bulanlar... Onay bulma
yanlar . . . Onay bulunmamıştır. 

Tefsir fıkrasını aynen reyinize arzediyorum. 
Onay bulanlar... Onay bulmayanlar... Tefsir 
fıkrası onay bulunmuştur. 

2 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı büt
çesinde 12 500 liralık münpkale y\apüması hak
kında kamın lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/1155) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini onay bulanlar... Bul-
miyanlar... Onay bulunmuştur. 

Evkaf umum müdürlüğü 1934 malî senesi büt
çesinde münakale yapılması hakkında kanun 

MADDE 1 — 1934 malî senesi Evkaf umum 
müdürlüğü bütçesinin ilişik cetvel mucibince 
muhtelif fasılları arasında (12 500) liralık mü
nakale yapılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Onay 
bulmayanlar... Onay ibulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[1] 23 numaralı basmv&ymı zaptın somundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Onay bulmuştur. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle re
yinize arzediyorum. Reylerinizi veriniz. 

Reyler toplannjken bir taraftan da ruznacme-
deki kanunların müzakeresine geçiyorfuz. 

3 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1934 yılı bütçesinde 1 000 liralık münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/1147) [1] 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini onay bu
lanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 
malî senesi bütçesinde münakale yapılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1934 ımaü senesi bütçesinin 15 nci 
(Nakil vasıtaları masrafı) faslının birinci (Mu
bayaa) maddesinden 1 000 lirça tenzil edilerek 
4 ncü (788 numaralı kanunun tatbiki masrafı) 
faslına nakledilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Kanunu açık reyle reyinize arzediyorum. 
Birinci müzakeresi yapılacak kanunların 

müzakeresine geçiyoruz. 
4 — 2294 sayılı kanunun 1 nci maddesindeki 

salâhiyete istinaden Türkiye - Almanya ticaret 
ve seyrisefain muahedesine bağlı (B) tarife 
konsolidasyon listesinin nisan 1934 nihayetine 
kadar tatbiki kararlaştırıldığından mezkûr ka
nunun 3 ncü maddesi hükmüne göre keyfiyetin 
tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Harici

ye ve tktısad encümenleri mazbataları (3/454) [1] 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini onay 
bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuş
tur. 

[1] 24 sayılı basma yazı zaptın sonundadır. 
[2] 16 sayılı basma yazı zaptın sonundadır. 



î : 13 6-12-
7 haziran 1930 tarih ve 1689 numaralı kanunla i 
tasdik edilen Türkiye - Almanya ticaret ve sey-
risefain muahedesine ha^lı (B) listesinin nisan 
1934 nihayetine kadar tatbikma devam edilmesi 
hakkında akid ve imza edilen mukavelenin tas

diki hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 

âkid ve im^a edilib 7 haziran 1930 tarih ve 1689 
numaralı kanunla tasdik edilen ticaret ve sey-
risefain muahedesine bağlı (B) listesinin nisan 
1934 nihaoyetine kadar tatbiki hakkında İcra 
Vekilleri Heyetince 2294 numaralı kanunun 2 
nci maddesindeki salâhiyete istinaden verilen 
karar tasdik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

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

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. Mu
ayyen zaman zarfmda ikinci müzakeresi yapıla
caktır. 

Rey vermeyen var mı? 
Rey toplama işi bitmiştir. 
5 — Türkiye - İtalya ticaret mukavelenamesi

ne bağlı 4 numaralı liste 2294 numaralı kanunun 
2 nci maddesine istinaden değiştirildiğinden key
fiyetin mezkûr kanunun 3 ncü maddesine tevfi
kan tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazba
taları (3/518) [1] 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini onay bu
lanlar . . . Bulmayanlar . . . Maddelere geçilmiştir. 

Türkiye ile İtalya arasında yapılan 2498 nu
maralı kanunla tasdik edilen ticaret mukave
lenamesine bağlı 4 numaralı listenin değişti

rilmesine dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile İtalya arasında 

yapılan ticaret mukavelesine bağlı 4 numaralı 
listenin Hükümet tarafından 2294 numaralı ka
nunun ikinci maddesindeki salâhiyete istinaden 
11-X-1934 tarihinde değiştirilip tatbik edilen 
şekli tasdik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 —- Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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i BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul

mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul

mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 
6 — Ankara şehri otomatik telefon kanununun 

7 nci maddesine iki fıkra eklenmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/1091) [1] 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini onay 
bulanlar... Bulmayanlar... Maddelere geçil
miştir. 

1366 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun 

MADDE 1 — 876 sayılı Ankara şehri otoma
tik telefon kanununun yedinci maddesini değiş
tiren 13 - XII -1928 tarih ve 1366 sayılı kanun
da Riyaseti Cumhur için gösterilen on aded pa
rasız telefon on ikiye çıkarılmıştır. 

Posta, telgraf ve telefon hizmetlerinin yapı
labilmesi için Nafıa vekâletinin tensibi ile Pos
ta, telgraf ve telefon idaresince lüzum görülecek 
mahallere parasız telefon koymağa izin veril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Bulunmuştur. 

Kanunun birinci müzakeresi bitti, muayyen 
zaman geçtikten sonra ikinci müzakeresi yapıla
caktır. 

7 — Askerlik mükellefiyeti kannınHınun 36 n-
c% maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun lâyihası ve MİM Müdaffm encümeni ynazba-
tası (1/1135) [1] 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini onay bu
lanlar ... Bulmayanlar ... Bulunmuştur. 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 36 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 

dair kanun 
MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik mükelle

fiyeti kanununun 36 nci maddesinin sonuna aşa-

[1] 19 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 
[1] 20 numpralı basmaymı zaptın sonundadır. [1] 17 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 
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ğıdaki fıkra ilâve olunmuştur : 

(Bunlardan ihtiyat zabiti yetişme şartlarını 
haiz olanlar birlikte muameleye tâbi oldukları 
doğumluların celbi beklenmeksizin taleb ve mü
racaat vukuunda ilk açılacak hazırlık kıtası 
veya ihtiyat zabit mektebi devresi başlangıcında 
işbu kıta veya mektepte bulunmak üzere sevke-
cülirler). 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar ... Bul
mayanlar ... Bulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar ... Bul
mayanlar ... Bulmuştur. 

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

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar ... Bul

mayanlar ... Bulmuştur. 
Kanunun birinci müzakeresi bitti, muayyen 

zaman geçtikten sonra ikinci müzakeresi yapı
lacaktır. 

Açık reylerin neticesini söyleyeceğim: 
1934 senesi Evkaf umum müdürlüğü bütçe

sinde münakale yapılması hakkındaki kamuna 
(204) rey verilmiştir. (204) rey onaydır. Bina
enaleyh kanun (204) reyle onay bulunmuştur. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürüüğü 
1934 malî senesi bütçesinde münakale yapılma
sı hakkındaki kanuna (212) rey verilmiştir. 
(212) onaydır »binaenaleyh kanun (212) rey
le onay bulunmuştur. 

Bugün ruznamemizde başka bir madde kal
mamıştır. Meclis cumartesi günü saat 15 te top
lanacaktır. 

Kapanma saati: 16,33 

1934 senesi zarfında Evkaf umum müdürlüğü bütçesinde münakale yapıl
ın sı hakkındaki kanuna verilen reylerin netidesi 

[ Kanun onay bulunmuştur ] 

Adana 
Ali Münif 
Anık Damar 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
Gr. Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çerçel 
İzzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Besim Atalay 
Rıza Nisari 
Yaşar özay 

Amasya 
Esat 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler . 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller : 

317 
: 204 
: 204 

0 
0 

107 
6 

/ Onay bulanlar ] 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Şakir 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 
Rasıh 

Artvin 
Asım 

Aydın 
Abidin 
Adnan 
Fuat Şahin 
Tahsin San 

Balıkesir 
Hacim Muhittir 
İbrahim Yürük 
ismail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayaztt 
Halit Bayrak 
İhsan 

Bolu 
Dr. Emin Cemal 
Hasan Cemil 
İsmail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustai ;a Şefef Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galip 
Dr. Rasim Ferit 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi 
Refet 
Rüştü E gel 

Cebelibereket 
İbrahim 
G. Naci 

Çanakkale 
Osman Niyazi 
Şükrü 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Rifat 
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Ziya 
Çorum 

Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nabi Kıza 

Benizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Yusuf Başay 

Diyarbekir 
Gr. Kâzım Sevük Tekin 
Zülfü 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuat Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Ajbdülıhak Firat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Araslı 
Aziz . 
Dr. Ahmet Fikri 
G. Dr. Hakkı Şinasi Ere! 
Nafiz 

Eskişehir 
Emin 3. 

Gazi Antep 
Nuri 
Şahin 

Giresun 
G. İhsan 
Münir 
Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
İbrahim 

İçel 
Emin 
Hakiki 
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İstanbul 

Ahmet Hamdi 
Ali 
Ali Bana 
Hamdi Mustafa 
Hayrullah 
Mitat 
Yaşar 

İzmir 
Halil 
Kâmil Dunsun 
G. Kâzım 
Kitapçı Hüsnü 
Mahmut Celâl Bayar 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tali 
Memet Nazif 
G. Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Halil 
Refik 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 
Reşit 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Memet Nahit 

Kırşehir 
Hâzim 
Serdar Ahmet 

Kocaeli 
Ali 
İbrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragıp 
Salâh. Yargı 

Konya 
Hamdi Dikmen 

— & 

G. Ali Fuat 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
Naim Hazim Onat 
Refik 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Naşit Hakiki Uluğ 
Ömer Davut 

Malatya 
Abdülmuttalip 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Hikmet 
Osman 
Refik Şevket 
Tahir Hitit 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 

Mersin 
Ferit Celâl 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hasan Reşit 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 

Ordu 
Ali Canip 
Hamdi Yalman 
İsmail 
Şevket 

Rize 
Aikif 

6 ~~-

AH 
Atıf 
Esat 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem . 
Memet Hacıyunus 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 
İbrahim Alâettin 
Yusuf Kemal 

Sivas 
İsmail Memet 
Necmettin Sadık 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Ka*ahisar 
İsmail 
Vasfi Raşit Sevig 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Halil Nihat 
Hamdi Ülkümen 
Raif 

Vrfa 
Behçet 
Memet Emin 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 

Zonguldak 
Hasan 
Rifat 
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/ Reye iştirak etmeyenler J 

Afyon Karahisar 
Akosmaıızade izzet 
Ali ( Bakan) 

Aksaray 
Alımet Süreyya 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 
Maraşal Atatürk (K. C.) 
Rasim Serattar 
Rifat 
Yaıhya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Memet AH (t. Â) 

Aydın 
Dr. Mazhar 

Balıkesir 
Enver 
G. K. Özalp (M. Baş
kan) 

Bayaztt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
ibrahim 
Salih 

Bolu 
Oevat Abbas 
Falih Rıfkı 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Emin Özalp 

Cebelibereket 
Hasan Basri 

Çanakkale 
Ahmet Oevat 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Talât 
Denizli 

Mazhar Müfit 
Necip Ali 

Diyarbekir 
Zekâi (Bakan) 
Zeki Mesut Alasan 

Edirne 
Faik . 
Hasan Hayri 
Şakir 
Şeref 

Elâziz 
Fuat (Bakan) 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Nafi Atuf 
Necip Asım 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Reşit 

Giresun 
Tank Us 
Kâzım Akay 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf A/kçura 
(Mezun) 

Alâettin Cemil 
Dr. Refik ( Bakan ) 
Halil Etem 
Hasan Vasıf 
Sadettin Rıza 
Salâh Cimcoz 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevf ik Rüştü Araş 
(Bakan) 

Mahmut Esat 
Osman Hamdi 

Kan 
Faik 

Kastamonu 
Ali Rıza 
Dr. SuaA Soyer 
Tahsin 
Velet 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Şevket 

Kırşehir 
Lûtfî Müfit 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Sırrı 

Konya 
Mustafa 
Sırrı 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Memet 
Muhlis (Bakan) 
Recep 

Malatya 
Dr. Hilmi 
G. ismet inönü (Bs. 
Bakan) 
Mahmut Nedim 
Va,sıf (Mezun) 

Manisa 
Kani 
Memet Sabri 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
irfan Ferit (I. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıç 
Naki 

Niğde 
Galip 
Halit 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgöz 

Rize 
Hasan Cavit (Mezun) 

Samsun 
Ruşeni 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmul 

Sinop 
Recep Zühtü 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Faik 
Mahmut Rasim 

Trabzon 
Hasan (R. V.) 
Süleyman Sırrı 

Urfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
S. Sırrı îçöz 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir (Mezun) 
Esat 
Halil 
Ragrp 
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Hurimi ve sahiller Sıhhat ııtvmın nnMİîırlnrjii lîKS ı̂ ınalî senesi hiHeesimle 

münakale yapılması hakkındaki kamına verilen reylerin ııelieesi 
( Kanun onanmıştır ) 

Adana 
Ali Münif 
J amar Aruk 
I ilmi 
Diner Resul 

Afyon Karahisar 
Akosman İzzet 
oieneral Dr. Ziya Nuri 
l a y d a r Oereel 
izzet Ulvi 
'Jcmal Akcjin 

Aksaray 
3esi nı At al ay 
lıza Nisat'i 
/ a ş a r özay 

Amasya 
3sat 
smail Hakkı 
Jafiz 

AnJcara 
3şrof 
î a s a n Yakup 
iıısR-h ittin Abdullah 
hk\r 

Antalya 
> . Nazif'i Şerif 
-laydar 
Tuman 
ilasın 

Artvin 
'».sun 

Aydın 
'vbidin 
\ d n a n 
^uat Şahin 
halisin San 

A; 'A adedi : 3 1 7 
Reye iştirak edenler : 212 

Onayanlar : 212 
Abayanlar : o 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : QQ 

Münhal 1er : ö 

/ Onayanlar J 

Balıkesir 
ibraıhim Yürük 
İsmail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Per tev Etç.i 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
I la l i t Bayrak 
İhsan 

Bolu 
Dr. Emin Suda 
Hasan Cemil 
İsmail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özk 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyulok Refik 
I>ı\ Gali]) 
Dr. Rasim Fer i t T; 
Esat Segay 
Mustafa Fehmi 
Refet 
Rüştü Eğel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
ibrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Rıfat 

aı ı 

ılay 

Ziya 
Çorum 

Bekir Karaınenıet 
Dr. Mustafa 
ismail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Kinin Aslan 
Haydar Rüştü 
M azli ar Müfit; 
Yusuf Başay 

Diyarbckir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Kazıl Ahmet 
Hasan Talisin 

Erzincan 
Abdülhak 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asını Araslı 
Aziz 
Dr. Ahmet, Kikri 
General Dr. Hakkı Si-
nası E r el 
Nafi A t uf 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 

Km in 
Gazi Antep 

Nur i 
Şahin 

Giresun 
General İhsan 
Münir 
Şevket 

Gümüşane 
Kdip Servet 
Hasan Kelimi 
Şevket 

llakâri 
İbrahim 

İçel 
Kinin 
11akkr 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 
Ali 
Ali İ lana 
Haindi Mustafa 
E asan Vasıf 
Hayrullah 
M i ta t 
Sadett in Rıza, 
Yaşar 
Ziyaeüin Karamursal 

İzmir 
Hali l 
Kâmil Dursun 
General Kâzım İnanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadet t in 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüsevin Hüsnü 
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Kemal Tnran. 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tali 
Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Halil 
Refik 

Kayseri 
Alımet Hamdi Dikmen 
Ahmet Tevfik 
Osman Coşkun 
Reşit 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Memet Nahit 

' Kırşehir 
II âz im 
Serdar Ahmet 

Kocaeli 
Ali 
ibrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragrp 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmet Hamdi Dikmen 
General Ali Fuat 
Ali Muzaffer 

I : 13 612 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
Naim Hazım 
Refik 

Kütahya 
Hakkı 
Memet 
Naşit Hakkı Uluğ 
Ömer Davut 

Malatya 
Abdülmuttalip 
Dr. Hilmi 
Ta 1 Pıt Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Hikmet 
Tabir 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 

Mersin 
Feri d Güven 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tüner 

-1934 C : 1 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hasan Reşit 
Naki Yücekük 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Halit 

Ordu 
Ali Canip 
Hamdi Yalman 
îsmail 
Şevket 

Rize 
Akif 
Ali 
Atıf 
Esat 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Eteni 
Memet Haeıyunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 
ibrahim Alâettiıı 

Sivas 
îsmail Memet 
Necmettin Sadık 

Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
ismail 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Halil Nihat 
Raîf 

Urfa 
Behçet 
Memet Emin 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Sungur 
Süleyman Sırrı îçoz 

Zonguldak 
Hasan 
Rifat 

l Reye iştirak etmeyenler J 

Afyon Karahisar 
Ali (Bakan) 

Aksaray 
Alımet Süreyya 

Ankara 
Aka Gündüz 
Mareşal K. Atatürk 
(Rs. C.) 
Rasim Serattar 
Rifat 
Yalıya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Memet Ali (t. Â.) 

Aydın 
Dr. Maahar 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittin 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
ibrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 

Falih Rıfkı Atay 
Burdur 

Halit 
Bursa 

Emin Fikri 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Talât 

Benizli 
Necip Ali 

Diyarbekir 
Zekâi (Bakan) 

Edirne 
Faik 

Hasan Hayri 
Şakir 
Şeref 

Elâziz 
Fuat (Bakan) 
Fuat Ziya 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Necip Asım 

Eskişehir t 

Yusuf Ziya 
Gazi Antep 

Kılıç Ali 
Reşit 
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Giresun 
Tank Us 
Kâzım Akay 

istanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 
Alâottin Cemil 
Dr. Refik ( Bakan ) 
Halil Etem 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 
Mustafa Rahmi 
Osman Hamdi 

İsparta 
İbrahim 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suat 
Tahsin 
Velet 

t : 13 6-
Kırklareli 

Dr. Fuat 
Şevket 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Sırrı 

Konya 
Mustafa 
Sırrı 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
tbrahim 
Muhlis (Bakan) 
Recep 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 

Mahmut Nedim 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Kani 

-1934 C : 1 
I Memet Sabri 

Osman 
Refik Şevket İnce 

Maraş 
Mûtat 

Mardin 
irfan Ferit 
(t. D 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
H a k k ı Kilit} 

Niğde 
Galip 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgöz 

Bize 
Hasan Cavit 
(Mezun) 

I Siirt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
I Recep Zühtü 

Yusuf Kemal 
Sivas 

Rasim 
Şebin Karahisar 

Sadri Maksudi 
Tekirdağ 

Celâl Nuri 
Faik 
Mahmut Rasim 

Trabzon 
Hasan (Başkan V.) 
Nebi Hamdi 
Süleyman Sırrı 

Vrfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Esat 
Halil 
Ragıp 

T. B. M. M. Matbaası 



S.Sayrsr:2İ 
ÇorâWn mebusu İsmetin, Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 66 ncr maddesindeki (hususî bütçeler) tabirinde bele*-
diyelerin dahil olup olmadığının tefsirine dair takriri ve 

Maliye encümeni mazbatası (4/80) 

Yüksek Reisliğe ! 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 neı maddesinin 2 nei fıkrasında hususî ve mülhak büt
çelerden maaş alan memurların bu kanunimi meriyetinden evvel tekaüd aidatı itası suretile geçen 
hizmet müddetlerinin tekaüd için meşrut olan kanunî müddetin hesabında sayılacağı tasrih olun
muştur. Mezkûr kanunun 68 nei maddesindeki hususî bütçeler tabirinde belediyelerin dahil bu
lunması esasına ve usulü muhasebei umumiye kanununun 12 nei faslındaki tarif ve izaha istinaden^ 
belediye kanununun 103 neü maddesindeki (işbu kanunun meriyeti tarihinde müstahdem ve &ak-
kr tekaütten müstefit memurların tekaütlükleri mülkiye tekaüd kanunu ahkâmına tâbidir) -İîkrası 
memurini mülkiyenin tekaüdü hakkındaki kanunu (Eski kanun) istihdaf eder diye tefsin edilmiş 
ve bu suretle hususî bütçelerden taibirinde belediyelerin dahil olduğu kabul olunmuştur,:. Şu hale-
göre tekaüd aidatı veren belediye memurlarının (Velev eski kanuna tevfikan olsun) tekaüd hakV-
ları tanıldığı gibi bu hak ile umumî ve mülhak bütçelerle idare olunan devair memuriyetlerine? 
tayinleri halinde bu dairelerdeki kanunî müddetlerine ilâve olunacağı pek tabiî bulunmuş olması
na rağmen bazı vekaletlerce yapılan tahsis muamelelerinde tekaüd aidatı verilecek belediye'me
muriyetlerinde geçen hizmet müddetlerinin kanunî müddet hesabına sayılmasında tereddüd edildiğîi 
anlaşılmıştır. Yukarıda arzedildiği veçhile askerî ve mülkî tekaüd kanununun 68 nei maddesindeki 
hususî bütçeler tabirinde belediyelerin dahil olduğu kabul edilerek 66 ncı maddesindeki ayni ta
birde (Hususî bütçeler) dahil olmadığı iddia olunamaz bir keyfiyet olmakla beraber meselenin 
tetkik ve icab ederse tef siren halli hususunun Maliye enuümenine havale bıuyurulmasını arzeylerim 
efendim. 

Çorum 
îsmet 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. ' 
M\aliye encümeni 3 - XII - 1934 

Ka^ar No. 21 
Esas No. 4/80 

T. B. M. M. Reisliğine 

1 haziran 1928 tarihinden evvel tekaüd aidatı 
vermek suretile belediyelerde geçen hizmet 
müddetlerinin tekaüd için şart olan kanunî müd
detlerde nasıl hesab edileceğinin tefsirini iste
yen Çorum mebusu İsmetin takriri encümeni-
nıizce tetkik ve mütalea edildi: 

1683 numaralı kanunun 68 nei maddesinde, 
hususî ve mülhak bütçelerden maaş alanların 
ayn hükümlere göre tekaüd edilecekleri tasrih 
edilmiş ve (Belediye) lerin de buradaki hususî 
bütçeler tabirinin içinde olduğu tefsir yolile 
hallolunmuştur. Tefsir talebinden buradaki hu-
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usî bütçeler tabrinde belediyelerin dahil olup 

almadığında tereddüd edildiği anlaşılmıştır. 
66 inci madde ise hususî ve mülhak bütceler-

ien maaş alan mamurların 1683 numaralı ka
nunun meriyetinden evvel tekaüd aidatı vermek 
uretile geçen müddetlerinin tekaüd için meş-
'ut olan kanunî müddetin hesabında sayılacağı 
zikredilmiştir. 

66 ncı maddenin sarahatine binaen son me
muriyeti hasebüe umumî bütçeden tekaüd maaşı 
alacakların kanunî müddetlerinin hesabında 
mülhak ve hususî idarelerle Evkaf, Ziraat ban
kası gibi müesseselerde tekaüd aidatı vererek 
geçen hizmet müddetleri sayılmaktadır. Bir 
çok tefsirlerde belediyeler hususî bütçelerden 
sayıldığına ve tekaüd aidatı vermek mahiyette 

bir olduğuna göre encümenimiz 66 ncı madde
deki hususî bütçeler tâbirinde belediyelerin 
dahil olduğunu görmüş, ancak son memuriyeti 
belediye olan memurların tekaüd muameleleri 
nin mutlak surette 68 nci madde hükmüne tâbi 
olması zarurî görüldüğünden tefsir fıkrasına 
bu madde hükmünün mahfuziyeti ilâve edilmiş
tir. 

Reisliğe arzolunur. » 

Mal. E, Reisi 
Gümüşane 
H, Fehmi 

M. M. 
İsparta 
Kemal Ünal 

Aza A&a Aıza 
Kastamonu İstanbul Urfa 

Refik Haindi Oüssoy Behçet 

Kâtip 
Aydın 
Adnan 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

MALİYE ENCÜMENİNİN TEFSİR FIKRASI 

« Belediye memuriyetlerinden tekaüd edile
bilecekler için 68 nci madde hükmü mahfuz 

kalmak şartile 66 ncı maddedeki hususî bütçe
ler tabirind© belediyeler dahildir ». 

.*•». 

(S. Sayısı: İİ) 



S. Sayısı: 23 
Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 12 500 liralık 
münakale yapılması hakkında kanun lâyihası ve bütçe en

cümeni mazbatası (l/l 155) 

T. C. 
Başvekâlet 29X1-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/3309 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1934 malî yılı Evka umum müdürlüğü bütçesinde münakale yapılması hakkında hazırlanan 

ve İcra Vekilleri Heyetince 27 -XI -1934 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 

Evkaf umum müdürlüğünün 934 senesi bütçesine konulan masarifi muhakeme, evrakı matbua, 
tapu masrafı ve 932, 931, 930 seneleri borçları tahsisatının kalanları sene sonuna kadar ihtiyaca ye-
tişmiyeceği anlaşılmıştır. Hayrattaki kıymettar eşya hayrat tenvir ve teshin ve müteferrikası ve ge
çen sene borçları fasıllarından arttırılması mümkün görülen 12 500 liranın bu tertiplerden alınarak 
yukarıda yetişmeyecekleri arzedilen tertiplere geçirilmesi zarurî görülerek ilişik kanun lâyihası ya
zılmış nakledilecek tahsisatın müfredatını gösterir cetvel ile birlikte takdim edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 3 - XII - 1934 

M. No. 18 
Esas No. 1/1155 

Yüksek Reisliğe 

Evkaf umum müdürlüğünün 1934 malî yılı 
bütçesinde 12 500 liralık münakale yapılması 
hakkında olup Başvekâletin 29 - XI -1934 tarih 
ve 6/3309 sayılı tezkeresile Yüksek meclise gön
derilen kanun lâyihası encümenimize verilmiş ol
makla Evkaf umum müdürü hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu. 

Kanun lâyihası bağlı mucib sebeplere ve u-
mum müdürden alınan izahata göre bazı fasıllara 
konmuş olan paraların ihtiyaç üzerine sene so

nuna kadar yetişmeyeceği anlaşılmış olmakla tah
sisatı müsait olan diğer tertiplerden münakale 
yapılması istenmektedir. Eneümenimizce olduğu 
gibi onanan kanun lâyihası Umumî heyetin tas
vibine konmak üzere Yüksek reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt 

M. Ş, Özkan M. Unsal îhsan 
Kâtib Aza Aza 

Balıkesir Bursa Çorum 
Enver G. Kagraman Mustafa 
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Aza 

Kayseri 
A. Hilmi 

Aza 
Mardin 

R. Erten 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

Aza 
Sivas 

Remzi Çiner 

Aza \ 
Tokat 1 

$. Oenca. 

1 Aza 
Yozgat 
$. /çÖ2 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1934 malî senesi zarfında Evkaf umum müdür
lüğü bütçesinde münakale yapılmasa hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî senesi Evkaf umum 
müdürlüğü bütçesinin ilişik cetvel mucibince 
muhtelif fasılları arasında (12 500) liralık mü
nakale yapılmıştır. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Başvekil memurdur. 

Ad. V Bş. V. 
İsmet İnönü 
Ha. V. V. 
8. Kaya 

îk. V. 
Celâl Bay ar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

27 - XI 
- M. M. V. 
Z. Apaydın 

Mf. V. 
A. özmen 

S. 1. M. V. 
Dr. Refik Soydun 

Mal. V 
Fu\at 

- 1934 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
G. î .V. 

Ali Ramı 
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Mulıassasatın nevi 

Hayrattaki kıvmettar eşya
nın tetkik ve tefrik masrafı 

Münakale cetveli 
Tenzil Zam 
olunan olunan 

Tenvir ve teshin 

Mefruşat (Mubayaa ve ta
mir) ve müteferrika 

Yekûn 
Oeçeıı sene borçları 

Masarifi muhakeme 

Defatir ve evrakı matbua 

Yekûn 

Yeniden alınacak tapu se
netleri harç ve masrafı 

1932 senesi borçları kar
şılığı 

1931 senesi borçları kar
şılığı 

1930 senesi borçları kar
şılığı 

Yekûn 
Yekûn 

1 000 

5 000 

3 000 

8 000 
3 500 

5 000 

2 000 

7 000 

2 000 

2 870 

300 

330 

3 500 

Mülâhazat 

Bu iş için kurulan komisyon 
İstanbulda toplanmış eşya üze. 
rinde tetkikatını yapmış, başka 
yerdekileri de yaza.bırakmış, 
olduğundan arttırılacağı anlaşıl
mıştır. 
Eşya fiatlerindeki ucuzluktan 
dolayı arttırılması mümkün gö
rülmüştür. 
Eşya fiatlerindeki ucuzluktan 
dolayı arttırılması mümkün gö
rülmüştür. 

Elde verilecek borç kalmadı
ğından artık kalması mümkün 
görülmüştür. 
Bütçeye konulan tahsisatın ye
tişmeyeceğinden. 
Üzerlerinde dört senelik kayit 
yürüyen icare ve mukataa def
terlerinin gelecek sene değiş
tirilmesi lâzım geldiğinden do
layı bütçedeki tahsisat yetişme
yeceğinden. 

Bu malî yıl nihayetinde mua
fiyet müddeti bitecek olan se
netsiz tasarrufat hakkındaki ka
nun mucibince yeniden alınacak 
tapu senetleri için kalan tahsi
sat yetişmeyeceğinden 
Eldeki tahakkukatına nazaran 
bütçedeki tahsisatı yetişmeyece
ğinden 
Eldeki tahakkukatına nazaran 
bütçedeki tahsisatı yetişmeyece
ğinden. 
Eldeki tahakkukatına nazaran 
bütçedeki tahsisatı yetişmeyece
ğinden. 

12 500 12 500 

( S. Sayısı : 23 ) 
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jiülçe encü))ıeninin değiştirişi 

CETVEL 

F. M. Muhassasatın nevi 

23 Hayrattaki kıymettar eşyanın tetkik ve tefrik masrafı 

28 6 Tenvir ve teshin 
7 Mefruşat (mubayaa ve tamir) ve müteferrika 

Fasıl yekûnu 

32 Geçen sene borçları 

12 2 Masarifi muhakeme 
3 Defa'tir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

17 4 Yeniden alınacak topu senetleri hare ve masrafı 

33 1 1932 senesi borçları karşılığı 
2 1931 » » » 
3 1930 » » » 

.Fas ıı yekûnu 

Yekûn 

Tenzil 

1 
5 
000 
000 

3 000 
8 
3 
000 
500 

12 500 

Zam 

5 
o 

7 
2 
2 

3 
12 

000 
000 
000 
000 
870 
300 
330 
500 
500 

»&<< 

( S. Sayısı : 23 ) 



S. Say ısı: 24 
Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 yılı bütçe 
sinde 1000 liralık münakale yapılması hakkında kanun .lâyi

hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/147) 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3279 

28-X/ -1934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 934 malî yılı bütçesinde yapılacak münakale 
hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-XI-034 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına su
nulmuştur. 

Başvekil 
/ İnönü 

Esbabı mucibe 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesinin 4 ncü faslına 788 
numaralı kanunun tatbik masrafı karşılığı olarak mevzu 1 500 liralık tahsisattan, haziran 1934 
ten itibaren vekâlet emrine alınan memurların adetleri tahminden fazla vuku/bulmasından dolayı 
ancak kânunuevvel 1934 nihayetine, kadar elde "tahsisat kalmıştır. Malî senenin hitamı olan mayıs 
1935 nihayetine kadar beş ay müddet için 1 000 liralık tahsisata ihtiyaç -görüldüğünden salifülârz 
bütçenin 15 nci nakil vasıtaları faslının 1 nci mubayaa maddesinden bin liranın, 4 ncü 788 numa
ralı kanunun tatbik masrafı karşılığı faslına münakale yapılması için bu hususa dair kanun lâ
yihası tanzimine zaruret hâsıl olmuştur. ' 

Sıhhat ve içtimaî M. V. 
Dr. Refik 

T. B. M; M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 17 
Esas No. 1/1147 

Bütçe encümeni mazbatamı 

3^X11-1934 

Yüksek Reisliğe 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü
nün 1934 malî yılı bütçesinde 1 000 liralık müna

kale yapılması hakkında olub Başvekâletin 
28 -XI -1934 tarih ve 6/3279 sayılı tezkeresile 
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Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası encü
menimize verilmiş olmakla Umum müdür hazır 
olduğu halde okundu ve" konuşuldu. 

ihtiyaç neticesi teklif edildiği anlaşılan ka
nun lâyihası eneümenimizce olduğu gibi onan
mıştır, • 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük

sek Reisliğe sunuldu. 
Reis Reis V. 

Burdur İsparta 
M. 8. Özkan M. Unsal 

Bursa Çorum 
Ğ. Kag7*aman Mustafa 

Sivas Tokat 
M. Remzi 8. Genca 

M. M. 
Bay azıt 
îhsan 
Mardin 

R. Erten 
Kayseri 
II. Hilmi-

Kâtip 
Balıkesir 
Enver 

Manisa 
M. Turgut 
Yozgat 
8. îçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve sahiller sıhhati umum, müdürlüğü 1934 
malî senesi bütçesinde münakale yapılmasına 

dair ha/mın 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1934 malî senesi bütçesinin 15 nci 
(Nakil vasıtaları masrafı) faslının birinci (Mu
bayaa) maddesinden 1 000 lira tenzil edilerek 
4 ncü (788 numaralı kanunun tatbiki masrafı) 
faşlma nakledilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 

26 - XI - 1934 

Bş. V. 
îsmet İnönü 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Ik. V. S 
Celâl Bayar 

Ad. V. 
• 

Mal. V. 
Fuat 

1. M. V. 
Dr. Refik 

M. M. V. 
7J. Apaydın 

M i V. 
A. Özmen 

G. 1. V. 
Ali Rana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 

Zr. V. 
Muhlis 

« • » 

( S. Sayısı : 24 ) 



S. Sayısı:-) 6 
2294 sayrlf kanunun I ncr mâddesindekî salâhiyete istîfîa-
den Türkiye - Almanya ticaret ve seyrisefain muahedesine 
bağlı (B) tarife konsolidasyön lîâtesinin nisan 1934 niha-
Vetifie kaddr tatbik» kararlâştrntehğrndan mezkur karmmn 
3 üncü maddesi hükmüne göre keyfiyetin tasdiki hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Hariciye ve Iktrsat encümenleri 

mazbatalan (3/454) 

r.c. 
Başvekâlet 25-1V-1934 

Kâlrarldr müdürlüğü 
Sayı: 6/1023 

r T. B. M. M. Yüksek Beislfğiûe 

Almanlarla yapılmakta olan müzakerelerin neticesine intizaren Türkiye - Almanya ticaret 
ve seyrisefain muahedesine bağlı (B) tarife konsolidasyon listesinin, 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden, nisan 1934 nihayetine kadar tetbik edilmesi İcra Vekilleri 
Heyetinin 17-IV-1934 tarih ve 2/474 sayılı kararnamesile kabul edilmiş olduğundan bahsi 
geçen kanunun 3 üncü maddesine göre keyfiyet Yüksek Meclisin tasdikına arzolunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Hariciye encümeni mazbatâs* 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 9 - V - 1934 

Karar No. 40 
Esas No. 3/454 

Yüksek Beisliğe 

Almanlarla yapılmakta olan müzakerelerin 
"neticesine intizaren, Türkiye, Almanya ticaret ve 
seyrisefain muahedesine bağlı (B) listesinin nisan 
934 nihayetine kadar tatfeikına İcra Vekilleri He
yetince karar verildiği hakkında 25 - IV- 934 ta
rihli Başvekâlet tezkeresi tetkik edilmiş ve bu ka
rarın 2294 -sayılı ve 14 haziran 1933 tarihli kanu
nun verdiği salâhiyete muvafık olduğu görülerek 
tezkere havalesi mucibince İktisat encümenine 

tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim 
olunmuştur, . 

Hariciye En. Reisi Na. M. M. Kâ. 
Srvas Srvas Diyarbekir 

Necmettin Necmettin Zeki Mesut 

Aza Aza Aza 
Trabzon Kocaeli İstanbul 

H. Nebizade - / . Süreyya Salâh Cimcoz 

• 
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İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Karar No. 9 
Esas No. 3/454 

29 - XI - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Almanlar- ile yapılmakta olan müzakerelerin 
neticesine intizaren Türkiye - Almanya ticaret 
ve seyrisefain mukavelesine bağlı (B) konsolidas-
yon listesinin 2294 numaralı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden nisan 934 nihayetine kadar 
tatbik edilmesi hususunda icra Vekilleri Heye
tince verilen kararın Yüksek Meclisin tasvibine 
arzedildiğine dair Başvekâletten gönderilip en
cümenimize havale edilen tezkere tetkik ve mü
zakere olundu. 

Bahsi geçen (B) konsolidasyon listesi evvelce 
tetkik edilerek tasdik edilmiş olduğu gibi eneü-
menimizee bu defa yapılan tetkikatta da mezkûr 
listenin 934 nihayetine kadar tetbikırîda iktisadî 
menfaatlerimize aykırı bir cihet görülmemiştir. 
Ancak bu gibi imza edilen beynelmilel mukavele

lerin Yüksek Meclisin tasvibinden geçebilmesi bir 
kanunla olmak lâzımgeldiğinden encümenimiz de 
bu usule tevfikan keyfiyeti tanzim ettiği üç mad
delik bir kanunla Yüksek heyetin tasvibine arza 
karar vermiştir. 

Yüksek "Reisliğe takdim olunur. 

İktisat En. Reisi Na. 
Şebin K. 

İsmail 

M. M. Kâ. 
Afyon K. 

Akosmanzade İzzet 
Aza 

Bursa 
Dr.R. Ferit 

Aza 
İstanbul 

II. Vasıf 

Aza 
İstanbul 
Yaşar 
Aza 

İstanbul 
Alâettin Cemil 

Aza 
Eskişehir 

Emİn 
Aza 

Bursa 
Rüştü 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

7 hazİftm 1930 tarih ve 1689 riMm^mlı kamınla 
ikısdîk edilen Türkiye - Alm^ny^ ticaret ve sey* 
risefafin rmudhedesine bağlı B listesinin nİMn 1934 
nihayetine kaâfw tatbikma devüm edilmesi hak
kında akit ve im&a edilen mukavelenin tasdiki 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 
akit ve imza edilip 7 haziran 1930 tarih ve 1689 
numaralı kanunla tasdik edilen ticaret ve sey
risefain muahedesine bağlı B listesinin nisan 1934 
nihayetine kadar tatbiki hakkında İcra Vekil
leri Heyetince 2294 numaralı kanunun 2 nci 
maddesindeki salâhiyete istinaden verilen karar 

tasdik olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

)>&<( 

(S. Sayısı: 16) 



S. Sayısı: 17 
Türkiye - İtalya ticaret mukavelenamesine bağlı 4 numaralı 
liste, 2294 numaralı kanunun 2 nci maddesine istinaden 
değiştirildiğinden keyfiyetin mezkûr kanunun 3 üncü mad
desine tevfikan tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 

Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları (3/518) 

T. C. 
Başvekâlet 21-X-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: ÖJ4006 

Büyük Millet Meclis* Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile İtalya arasında akit ve imza edilip 2498 sayılı kanunla tasdik edilmiş olan 
ticaret mukavelesine bağlı « 4 » numaralı listenin türkçe ve fransızca suretleri bağlı nota 
mucibince değiştirilmesi, 2294 sayılı kanunun ikinci maddesine istinaden İcra Vekilleri 
Heyetince 11-X-1934 te takarrür etmiştir. 

Bahsi geçen kanunun üçüncü maddesine göre keyfiyet Yüksek Meclisin tasdikına arzolunur 
efendim. 

Başvekil 
ismet 

A-nJdara, 29 cylûl 1934 
Maslahatgüzar Beyefendi, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin İtalya Kıralltık Hüıkûmetilc aşağıdaki hususlar hakkında 
mutabık olduğunu arzetmekle şerefyabım: 

A - 4 nisan 1934 tarihinde imzalanmış olan ticaret mukavelesine bağlı 4 numaralı listede 
şu değişiklikler yapılmalıdır: 

1 - Aynı listedeki diğer hububat misillû aşağıdaki maddeler miktarı tahdit olunmaksızın hu
susî takasa tâbi tutulacaktır: 

74 Kuru sebzeler Serbest 
115 Tütün » 
181 Pamuk » 
805 Deriler ilâh. » 
918 Yulaf » 

2 - Evvelki fıkarada yazılı ve ticaret mukavelesine bağlı 4 numaralı listede tespit edilen kon
tenjanlar fevkinde bugüne değin îtalyaya gönderilen maddelerin ibedeli; meakûr (4 numaralı) 
listeye bağlı notanın 1 nci maddesine tevfikan umumî kıliring hesaplarına kaydedilecektir. 

îşbu fıkra bugünden itibaren tayyedilmiştir. ' ? 
3 - Afyon, 1 500 000 İtalyan lireti miktarına kadar, hususî takas mevzuu olabilir. 
4 - îhraç edilen maden cevherleri de kıymetlerinin yansına kadar - Diğer yarısının umumî 

kliring hesaplarına kaydedilmesi mukarrer olduğundan - hususî takas mevzuu olabilir . 
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5 - İtalyan tarifesinin (604 ten) pozisyonuna gelince; ceviz kütükleri aşağıdaki şeraite tâbi 

tutulacaktır: 
işbu notanın imzası tarihinden evvel Italyaya doğru Türkiye limanlarından sevıkedilen ce

viz kütüğü miktarları hususî takas hükümlerine tâbi tutulacaktır. İşibu notanın imzası tarihin
den sonra yapılan ihracat bedeli umumî ki irin g hesaplarına kaydedilecektir. 

B - Aşağıda pozisyonları yazılı italyan emtiası, işbu nota ile ithali serbest bırakılan Türk 
emtiasının Italyaya girmesinden hâsıl olan hususî takasa esas olamaz. 

75 c. 106 a, h, c, 107 b, 276 c, 377 c, 381 ,b, 414 a, 469, 532. 
C - 377 b ve 381 c, d pozisyonlarına dahil italyan emtiasına gelince; hu emtia işbu nota ile 

Italyaya ithali serbest bırakılan Türk emtiasına mukabil ancak aşağıda tespit edilen hudut 
dahilinde takasa esas olabilir: 

Kilo 

377 b 50 000 r 

381 e, d 400 000 
D - Bununla beraber işbu notanın 1 numarasında yazılı Türk emtiasına müteallik b ve e fık

ralarındaki hükümler, 4 nisan 1934 tarihli ticaret anlaşmasına bağlı 4 numaralı listede tespit 
edilen kontenjanların tükenmesi tarihinden itibaren meriyete girecektir. 

Mutena saygılarımın kabulünü rica eylerim Maslahatgüzar Beyefendi. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 51 
Esas No. 3/518 

12 - XI - 193i 

Yüksek 

Türkiye ile italya arasında imza edilip 2498 sa
yılı kanunla tasdik edilmiş olan ticaret mukave
lesine bağlı (4) numaralı listenin, merbut nota 
mucibince değiştirilmesi icra Vekilleri Heyetin
ce kararlaştırılmıştır. 

2294 sayılı kanunun ikinci maddesi Hüküme
te bu hususta salâhiyet verdiğinden yine bu 
kanunun üçüncü maddesi mucibince keyfiyet 
Yüksek Meclisin tasdikına arzedilmektedir. 

Encümenimiz keyfiyeti muvafık gördüğünden 
kararın havalesi mucibince iktisat encümenine 

•Reisliğe 

tevdiini Yüksek Reislikten rica 

Hariciye En. Reisi Na. M. M. 

Saffet 'Ziya 

i Aza 
Kocaeli 

î. Süreyya 

Aza 
Kocaeli 

Reşit Saffet 

Sivas 
Necmettin 

Aza 
izmir 
Halil 

Aza 
Bolu 

Hasan Cemil 

eder. 

Kâ. 
Edirne 

Zeki Mesut 

Aza 
Elâziz 

Fazıl Ahmet 

Aza 
Erzincan 

Saffet Ziya 

( S . Sayısı: 17) 
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İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ikhsat encümeni 
Karar No. 8 
Esas No. 3/518 

29 - XI - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile italya arasında akt edilip 2298 sayılı 
kanunla tasdik edilmiş olan ticaret mukavelesine 
bağlı (4) numaralı listenin 2294 numaralı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden icra Vekilleri 
Heyetince değiştirilerek keyfiyetin Yüksek Mec
lisin tasvibine arzedildiğine dair Başvekâlet tez
keresi encümenimize havale edilmekle tetkik ve 
müzakere olundu. 
• Değiştirildiği bildirilen liste iki memleket ara

sındaki ithalâtın nevi ve miktarları üzerinde za
manın icap ve ihtiyaçlarına göre yapılan tadilâtı 
havi olup esasen bunların bedellerinin ödenmesinde 
ise «Clearing» esası hâkim olduğundan encümeni
miz müddeti zarfında Yüksek Meclisin tasvibine 
arzedilen ve 2294 numaralı kanun ile verilen sa
lâhiyete uygun olan bu tadilâtın hükümlerini mu

vafık bulmuştur. 
Ancak bu gibi beynelmilel imza ve teati edi

len mukavelelerin Yüksek Meclis tarafından tas
diki bir kanunla olması icap ettiğinden encüme
nimiz keyfiyeti tanzim ettiği üç maddelik bir ka
nunla Umumî heyetin tasvibine arzetmeğe karar 
vermiştir. 
iktisat En. Reisi Na. M. M. Kâ. 

Şebin K. 
İsmail 
Aza 

Bursa 
Dr. R.Ferit 

Aza, 
İstanbul 

H. Vasıf 

Azâ 
İstanbul 

Yaşar 
Aza 

Bursa 
Büstü 

Afyon K. 
AJcosman zade İzzet 

Azsi 
Eskişehir 

Emin , 
Aza 

İstanbul 
Alâettin Cemil 

İKTISAT ENCÜMENININ TEKLIF! 

Türkiye ile İtalya arasında yapılıp 2498 numara
lı kanunla tasdik edilen ticaret mukavelesine 
bağlı 4 numaralı listenin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile İtalya arasmda 
yapılan ticaret mukavelesine bağlı 4 numaralı 
listenin Hükümet tarafından 2294 numaralı ka
nunun 2 nci maddesindeki salâhiyefte istinaden 
U - 2Ç -1934 tarifemde flegiştirilip tatbik edilen 

şekli tasdik olunur. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ws 

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur, 

t>m<i 

(S. Sayısı: 17) 





S. Sayısı: 10 
Ankara şehri otomatik telefon-kanununun 7 nci madde
sine 2 fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1091) 

T. C. 
Başvekâlet 30-VI1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1873 

T. B. M. M. Yüksek Reialiğine 

876 sayılı Ankara şehri otomatik telefon kanaısttsıja 7 nci maddesinin tadili hakkında 
Nafıa Vekâletince hazırlanan ve İera Vekilteri Heyetinee 26-VI-934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbaba muelbesile birlik^ «Mfl̂ lmuştur elendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mudfce 
1 — Riyaseticümhura kanunla tahsis edilmiş olan on adet meccani telefonun ihtiyaca 

tekabül etmediği anlaşılmış olduğundan meccani telefon adedinin onjkiye iblâğı. 
2 — Halkla sıkı alâkası olan P. T. T. idaresinin geçe gündüz servis ifa etmekle mükellef 

olduğu malumdur. 
Vazifesini daha seri ifa edebilmesi için bu idareye beyle bir salâyiyet verilmesi telgraf, 

telefon ve telsiz servislerinin temini intizamı noktai nazarından zarurî görülmektedir. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Nlafia eritilmem ; 3 - VII - 1935 
Kmw No. 16 

Esm No. 1/1091 . 
Yüksek Reisliğe 

Anka>ra şehri otomatik telefon kanununun tevdi buyurulanak üzere Yüksek Reisliğe takdim 
yedinci maddesinin tadili hafckmda Nafıa vefca- olunu-r. 
letince tanzi molunup Başvekâleti Celileden Yük
sek Reisliğe gönderilen ve encümenimize havale 
buyuruian kanun lâyihası ve esbabı mucibe (maz
batası P. T. T. Umum Müdürü Bey hazır oldu
ğu halde .müzakere ve tetkik olundu. Aza Aza Aza Aza 

Reds M. M. Kâ. Aza 
Samlsuiî Ejrzincan Antalya 
Etftem A. Bmnih Rasık 

Mezkûr kanun lâyihası aynen kabul ve tasvip Eskişehir m îçel Kars Kütahya 
olunarak bermucibi havale Bütçe encümenine 4~ -0wwt Hakkı BaJm Tfali HaJckı 



Aza 
Kütahya 
ibrahim, 

Aza 
Mersin 
8. Fikri 

Aza 
Niğde 
Ralit 

Aza 
Samsun 

Dr. Osnian 

Aza 
Tekirdağ 

M. Rasim 

Aza 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M., No. 16 
Msas No. 1/1091 

1 - XII - 1934 

Yüksek Reisliğe 

876 numaralı A; ı kara şehri otomatik telefon 
kanununun 7 nci fıkrasına iki fıkra 'eklenmesine 
dair olup Başvekâletin 30 haziran 1934 tarih ve 
6/1873 numaralı tezkeresile Meclise gönderilen 
kanun -lâyihası Nafıa encümeninin bu baptaki 
mazbatasile birlikte encümenimize verilmiş olmak
la Posta, telgraf ve telefon umum müdürü hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Grörüjen lüzum üzerine Riyaseticümhur daire
sine iki adet daha telefon konduğundan 1366 nu
maralı kanunda yazılı olan telefon adedinin on 
ikiye çıkarılması kabul edilmiştir. Bundan baş
ka yine bu kanun lâyıihasile Ankara ve diğer ma
hallerde kullanılmak üzere Posta, telgraf ve te
lefon idaresine lüzumu kadar parasız telefon kon
ması istenmiş ise de 876 numaralı kanun Ankara 
şehri telefonlarına münhasır olduğundan lâyi
hadan (<üğer mahaller) tabiri çıkarılmış ve An

kara şehrinde posta, telgraf ve telefon servisleri 
için lüzumu olan yerlere konacak telefonların 
ihtiyaç nislbetinde dağıtılması keyfiyetinin Nafıa 
vekâletinin tensibine bırakrlması encümenimizce 
muvafık görülmüştür. 

Bu esaslar içinde değiştirilerek kabul edilen 
kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine konmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 
M. özkmı 

Bursa 
G.Kagrajmkm 

Giresun 
Kâzım A<kmj 

Mardin 

R. V. M. M. Kâtip 
İsparta Bayazıt Balıkesir 
M. Unsal İhsan Enver 

Çorum Elâziz Erzurum 
Mustafa H. Tahsin Aziz 
Izsmnr Kayseri Manisa 
Kâzım A. Hümi M. Turgut 

Sivas Tokat Yozgat 
Âli Rıza M. Remizi 8. Genea 8. S. öztürk 

HÛKÜfMETİN TEKLİFİ 

876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon ka
nununun 7 nci maddesine iki fıkra ilâvesine 

dair kanun lâyiham 

MADDE 1 — 876 numaralı Ankara şehri oto
matik telefon kanununun 7 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkralar ilâve olunmuştur: 

« Riyaseti Cumhur için olan on adet meccani 
telefon on iki adede iblâğ edilmiştir. P. T. T. 
idaresi, Ankarada ve diğer mahallerde postu, 
telgraf ve telefon hizmetlerinin. ifası için lüzum 
gördüğü mahallere lüzumu kadar meccani tele^ 
fon koymağa mezundur.» 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

1366 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 876 sayılı Ankara şehri otoma
tik telefon kanununun yedinci maddesini değiş
tiren 13 - XII -1928 tarih ve 1366 sayılı kanun
da Riyaseti Cumhur için gösterilen on adet pa
rasız telefon on ikiye çıkarılmıştır. 

Posta, telgraf ve telefon hizmetlerinin yapı
labilmesi için Nafıa vekaletinin tensibi ile Pos-
4a, telgraf ve telefon idaresince lüzum görülecek 
mahallere parasız telefon koymağa izin veril
miştir. 

(S. Sayısı: 19) 



MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kamunun ahkamını icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

26-VI-1934 
iBş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsntfit Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 
Ik. V. S. î. M.V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik AH Rana Muhlis 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

(S. Sayısı: 19) 





S. Sayısı: 20 
Askerlik mükellefiyeti kanununun 36 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 

encümeni mazbatası 

T. C 
Başvekâlet 52-^1-1934 

Kararlat müdürlüğü 
Sayı: 6/3205 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1111 sayılı askerlik mükellefiyeti kanununun 36 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında Millî müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 18-XI-1934 toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek 
huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Ertesi seneye bırakıldıklarından dolayı muameleye tâbi bulundukları doğumlularla askere 
sevkedilmeleri kanun iktizasından olan mektep tahsillerini bitirmiş ihtiyat zabiti yetişecek kısa 
hizmetlilerden memuriyete geçmek isteyenler askerliklerini yapmış olmadıkları için memurin 
kanununa göre hizmete alınmamakta ve bundan dolayı mağdur olmaktadırlar. Bunun için mek
tebi bitiren bu gibilerden bir memuriyete girmek isteyenlerin muameleye tâbi oldukları do
ğum lularm celbi beklenmeksizin ilk açılacak talim devresine yetişmek üzere sevk olunmalarını 
temin için H U numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 36 ncı maddesi sonuna bir fıkra 
ilâve olunmuştur. 

Millî Müdafaa enıcümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni ' . 1 _ ^ 7 / . ^,$4 

Karar No. 13 
Esas No. 1/1135 

Yüksek Reisliğe 

1111 sayılı askerlik [mükellefiyeti kanununun 25 - 2 nei teşrin tarihli ve 6/3205 sayılı tezke-
36 mcı maddesine bir fıkra etkkıınmıesi hakkında resi encümenimizce okundu ve görüşüldü. 
Millî Müdafaa vekilliğince ,'haızırlıanan ikamın lâ- Kısa hizmete tâbi olanların askerliklerini 
yıhası esbabı mucibesile birlikte gönderildiğine vaktiile yazanak memurin kanunu veçhile hak-
dair olup encümenimize verilen Başvekâletin larında muamele yaipılmasını gözeten kanun 
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lâyihası yerinde görülerek aynen katbul edil
miştir. Umumî heyetin tasvibine sımulmuştur. 

M. M. En. Reisi 
Gir astın 
İhsan 

M. M. 
Diyaırlbekir 
Kasım 

Gümüşame 
Şevket 

Cebeli^erıekıet Konya Kars 
Naci Eldeniz Ali Fuat Muhittin 
Kars Elâziz Elâıziz 

Faik Berknek Fuat Çiyiltepe Ahmet Saffet 
Kastamonu Kırşehir istanbul. 

A. Rtm M. ögder Ali Barlas 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kmmntunun 
36 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik mükellefi
yeti kanununun 36 ncı maddesinin sonuna aşa
ğıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

(Bunlardan ihtiyat zabiti yetişme şartlarını 
haiz olanlar birlikte muameleye tâbi oldukları 
doğumluların celbi beklenmeksizin talep ve mü
racaat vukuunda ilk açılacak hazırlık kıtası ve
ya ihtiyat zabit mektebi devresi başlangıcında 
işbu kıta veya mektepte bulunmak üzere sevke-
dilirler). 

neşri tarihinden MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

MADDDE 3 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

18 - XI - 1934 
Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Sarkıcoğlu 

Ha. V. V. Mal V. 
8. Kaya Fuiat 
îk. V. S. î. M. V. 
M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

M i V. 
Abidin 

G. î. V. 
Ali Ramı 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 
Ali 
Zr. V. 
Muh Us 

• • > 
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