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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 2 nci maddesi
nin tadiline mahal olmadığına, 

İskânı adiye tâbi muhacirlerin iştigal eyledik
leri sanat ve mesleklere göre verilmiş olan emva
lin istirdadı lâzımgelmeyeceğine dair mazbatalar 
onaylandı. 

Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve saireye ka
nunlarına tevfikan verilen gayrimenkul emvalin ta
puya raptma dair kanunun 6 nci maddesinin tefsiri 
hakkındaki mazbata dahi müzakere ve Bütçe encü
menine tevdi kılındı. 

Bir muallim vekilliğine tayin olunacaklara veri
lecek vekillik maaşına, 

Kemal öz adlı Cumhur Reisimize verilen (Ata

türk) soy adının hiç bir kimse tarafından öz ve 
soy adı olarak kullanılmamasına, 

Bursa mebusu merhum Emin Fikri Eralpın ço
cuklarının tahsil masraflarının Maarif bütçesinden 
verilmesine dair lâyiha ve kanun teklifleri müzake
re ve onaylandı. 

! Orta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim çalış-
| tırılmasına dair kanun lâyihası mjüzakere, birinci 
j ve ikinci maddeleri kabul, 3 ncü maddesi encümene 
! tevdi edildikten sonra perşembe günü toplanılmak 

üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili 
Esad 

Kâtib 
Mersin 
Hamdi 

Kâtib 
Rize 
Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Gümrüklerde istimal olunan bazr evraka 

müdafaa pulu yapıştırılması hakkındaki kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
lâyihası (1/1191) (Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

2 — tdarei umumiyei vilâyat kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyiha
sı (1/1192) (Dahiliye encümenine) 

3 — İntihabı mebusan kanununun 320 sayılı ka
nunla tadil edilen 21 ve 23 ncü maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası (1/1193) (Dahiliye encü
menine) 

4 — Maliye vekâleti Me Düyunu umumiye. Tapu 
ve kadastro umum müdürlüğü 1934 yılı bütçelerin
de 14 640 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (1/1190) (Bütçe encümenine) 

Teklifler 
5 — İdare Heyetinin Büyük Millet Meclisi 1934 

yılı bütçesinin birinci faslının beşinci maddesindeki 
tahsisat hakkında kanun teklifi (2/135) (Bütçe en
cümenine) 

6 — Kastamonu mebusu Dr. Suad Soyerin soy 
adı kanununa bazı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/136) (Dahiliye encümenine) 

Tezkereler 
7 — 1777 sayılı kanuna göre açrk maaşı alanla

rın memur sayılıp sayılmayacağının ve 2556 sayılı 
kanununun yedinci babında mevzu hükümlerin ve
kâlet kâtib ve memurlarına teşmil edilip edilmeyece
ğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/556) 
(Memurin kanunu muvakkat ve Adliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
8 — Ankarada yapılan emniyet âbidesi heykel

ler ve teferruatından gümriik resmi alınmaması 
hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1139) 
(Ruznameye) 

9 — Askerî ceza kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve 147 ve 150 nci maddelerine bir 
Vkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Millî Mü

dafaa ve Adliye encümenleri mazbataları (1/1006) 
(Ruznameye) 

10 — 1931 senesi bütçesinde münakale yapıl
ması1 ve istiklâl harbi malûllerine verilecek para 
mükâfatı hakkında kanuna bağlı 3 numaralı cet
velin 3 sıra numarasında muharrer Emiroğulların-
dan Haydaroğlu Memed Alinin memleketinin Kır
şehir olarak tashihine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Bütçe encümeni mazbatası (3/496) (Ruznameye) 

11 — Buğdayı koruma karşılığı kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve kanuna eklenen 
maddeler hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat en
cümen mazbatası (1/1170) (Ruznameye) 

12 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelde bazı ta
dilât yapılmasına dair olan kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (1/1028) (Ruznameye) 

13 — Gayrimenkul mallar hakkında 1/52 numa
ralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 
ile gayrimenkul malların tapu sicilline kaydine ve 
tasarruflarına dair 1/982 numaralı kanun lâyihası 
ve Maliye ve Adliye encümenleri mazbataları (Ruz
nameye) 

14 —. Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 
kanununun 71 nci maddesinde yazılı müddetin uza
tılması ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun lâyihası ve Adliye, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1124) (Ruznameye) 

15 — Memurin kanununun 75 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair olan kanıma müzeyyel kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı (1/904) (Ruznameye) 

16 —- Memnu olmayan silâhların ne suretle sa^ 
tılabileceğine dair kanun lâyihası ve Millî Müda
faa, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/1121) (Ruznameye) 

17 — Millî iktısaad ve tasarruf cemiyetine arma
ğan edilen sesli sinema makinesi ile parçaları ve 
teferruatından gümriik resmi ile başka vergi ve 
resimlerin alınmaması hakkında kanun lâyihası ve 
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Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/1176) (Ruznameye) 

18 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 
49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/468) (Ruzna • 
meye) 

19 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

1934 yılı bütçesinde 19 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/1178) (Ruznameye) 

20 — Veraset ve intikal vergisi kanununun 1 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/493) (Ruznameye) 

- e ^ V f î - s l 

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

BAŞKAN — EEFET 
KÂTÎBLER : Hamdi (Mersin), Ali (Rize) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Orta" tahsil mekteblerinde yardımcı mu
allim çalıştırılması hakkında, kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları ('l/114ü) 

BAŞKAN — Encümenden gelen 
okutuyorum : 

maddeleri 

MADDE 3 — Yardımcı muallimlik orta tah
sil muallimliği için kazanılmış hak olmaz. 

Ancak bunlardan 439 sayılı kanunun hüküm
lerine uygun olarak imtihan verenler orta tedri
sat muallimliği hakkını elde ederler. 

BAŞKAN 
onaylayanlar. 
mistir. 

Söz isteyen var mı? Maddeyi 
Onaylamayanlar . . . Onaylan-

MUVAKKAT MADDE — 1934 malî yılı için
de kullanılacak yardımcı muallimlerin ücretleri 
Maarif vekilliği bütçesinin 547 nci faslından, bu 
fasıldaki para yetişmediği takdirde 542 nci fasıl
dan verilir. 

BAŞKAN -
lamayanlar... 

MADDE 4 
nünden baslar. 

- Maddeyi onaylayanlar . . . Onay-
Onaylanmıştır. 

— Bu kanunun hükmü neşri gü-

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar 
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

Onav-

MADDE 5 — Bu kanun hükmünü Maliye ve 
Maarif vekilleri yerine getirir. 

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

Lâyihanın tümünü reyinize koyuyorum. Onay
layanlar . . . Onylamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Bazı tefsirler vardır. Birer, birer 
okunacaktır. 

:> — Derlet memurları anlıklarının levhid ve 
teadülü hakkındaki kavunun (Tayin ve t'erfie) 
dair oları bazı hükümlerinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni mazba
tası (H/:U1). [ / ] . 

Tefsir fıkrası 

1452 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde 
derecesi gösterilen bir memuriyette evvelce 
bulunanlardan (B) serisine dahil derecelerden 
birine 1452 sayılı kanunun neşrinden evvel tayin 
edilmiş olanların, evvelce bulunmuş oldukları 
memuriyet (A) serisine dahil derecelerden oldu
ğu ve (B) serisinden (A) serisine terfi,için geç
mesi icabeden 15 sene müddet de dolmuş bulun
duğu takdirde. (A) serisindeki dereceye olan 
kazanılmış hakları sonradan (B) serisindeki bir 
dereceye tayin edilmşi olduklarından dolayi 
haleldar olmayacağı gibi 15 seneden fazla olarak 
geçmiş memurluk müddetlerinin kanunen mü
saadesi nisbetinde (A) serisinde evvelce bulun
dukları derecenin daha yükseğine terfi edilme
lerine ve terfi ettikleri derecenin maaşını alma
ları mâni değildir. 

BAŞKAN — Söz isteyen varmı? (Yoktur 
sesleri). Onayanlar... Onamıyanlar.. Onanmıştır. 

1] 53 numaralı basmayazı zaptın sunundadtr. 
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3 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 

teadülüne dair 1452 sayılı kanunun 5 nci madde
sinin son fıkrasının tadili hakkındaki kanunun 
1 nci maddesindeki (Daimî ücretli) tabirinin tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encü
meni mazbatası (3/545) [1] 

Tefsir fıkrası 

4 - VII -1932 tarih ve 2041 sayılı kanunun bi
rinci maddesindeki (Daimî ücretli) tabirinin 
mevcud memurların meslekî bilgilerini arttır
mak maksadile açılan ve kurs mahiyetinde bu
lunan melrteblerde muallimlik edenlere şümulü 
yoktur. 

BAŞKAN — Fıkrayı onayanlar . . . Onama-
y a n l a r . . . Onanmıştır. 

4 — Menkul ve gayrimenkul emval ile bun
ların iritifa haklarının ve daimî vergilerin mek-
tumlarını haber verenlere verilecek ikramiyelere 
dair kanunun 1 nci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (3/534) [2] 

Bütçe encümeninin tefsir fıkrası 
1905 sayılı kanunun birinci maddesinde bah-

solunan aidiyetin tahakkuku; gayrimekulde 
mülkiyetin veya intifam Hazineye geçmesi ve 
menkulde bunlara Hazinece vazıyed edilmesi ve 
nakitte tahsil edilmesi iledir. Müruru zaman, 
aidiyeti bertaraf edebilir. Tahsil taksitle yapı
lırsa ikramiye Hazineye giren miktarla mütena-
siıb olur. Nakit veya malın ihbar üzerine Hazi
neye aidiyeti taayyün ettikten sonra bunun her 
hangi bir takas veya hesablaşmağa tâbi tutul
ması tahsil hükmündedir. 

BAŞKAN — Fıkrayı onayanlar . . . Onama-
y a n l a r . . . Onanmıştır. 

BAŞKAN — Bir mazbata daha vardır, 

5 -— Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk 
vergisi hakkındaki kanunun muvakkat maddesile 
2546 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi ve İktısad, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/536) [3] 

Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk vergisi 
hakkındaki 2458 sayılı kanunun muvakkat mad

desile 2546 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
tefsiri 

Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk ver
gisi hakkındaki 30 mayıs 1934 tarih ve 2458 
sayılı kanunun muvakkat maddesile bu kanuna 
ek olan 5 temmuz 1934 tarih ve 2546 sayılı ka

fi] 50 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 58 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] (55) numaralı basmayazı zaptın sonunda

dır. 

nunun 3 ncü maddesi mucibince alınacak ver
gilerin tarh ve tahakkuk muameleleri 2458 sayı
lı kanunun beşinci maddesi hükmüne tâbidir. 

BAŞKAN — Bu tefsir hakkında söz isteyen 
var mı? Tefsir fıkrasını onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Ruznamedeki münakale kanununa geçiyoruz. 

6 —• Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1934 yılı 
bütçesinde 52 290 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/1162, Askerî fabrikalar umum müdürlü
ğü 1934 yılı bütçesinde 580 liralık münakale 
yapılmasına dair 1/1169, Millî Müdafaa vekâ
leti 1934 yılı kara bütçesinde 69 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/1172, Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâleti 1934 yılı bütçesinde 
1 300 liralık münakale yapılmasına dair 1/1173, 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1934 yılı 
bütçesinde 850 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/1174 numaralı kanun lâyihalarile İdare 
Heyetinin. Divanı muhasebat 1934 yılı bütçe
sinde 216 liralık münakale yapılması hakkında 
2/132 numaralı kanun teklifi ve Bütçe encüme
ni mazbatası [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? Maddelere geçil
mesini onayanlar . . . Onamayanlar . . . Maddele
re geçilmesi onanmıştır. 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçelerde bazı değişiklikler yapılmasına ve bazı 
bütçelere fevkalâde tahsisat verilmesine dair 

kanun 

MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muvaze
nesine giren bütçelerin (1) sayılı cetvelde yazılı 
fasıllarından 125 237 lira indirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince indi
rilen paralardan 118 370 lirası (2) sayılı cetvel
de gösterilen tertiblere ilâve edilmiş ve 6 867 
lirası da (3) sayılı cetvelde gösterilen daire 
bütçelerinde yeniden açılan fasıllara fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

CETVEL [2] 

Divanı muhasebat 
F. Lira 
36 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 1 216 
BAŞKAN — Onanmıştır. 

[1] (56) numaralı basmayazı zaptın sonunda
dır. 
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F. Lira 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
253 1683 numaralı kanunun 58 nci mad

desi mucibince verilecek tekaüd 
ikramiyesi 11 800 
BAŞKAN — Onanmıştır. 

256 Muvakkat tazminat 2 300 
BAŞKAN — Onanmıştır. 

276 Açık maaşı 6 650 
BAŞKAN-- Onanmıştır. 

282 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek teka
üd ikramiyesi 1 345 
BAŞKAN — Onanmıştır. 

286 Muvakkat tazminat 150 
BAŞKAN - - Onanmıştır. 

287 Mefruşat ve demirbaş 3 000 
BAŞKAN — Onanmıştır. 

288 Tenvir ve teshin ' 1 300 
BAŞKAN — Onanmıştır. 

291 Harcırah 8 000 
BAŞKAN — Onanmıştır. 

295 1615 numaralı kanunun 2 nci mad
desi mucibince verilecek yemeklik 
bedeli 1 800 
BAŞKAN — Onanmıştır. 

298 istihbarat masrafı 10 000 
BAŞKAN — Onanmıştır. 

303 Tedavi ve yol masrafları ile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken vefat 
edenlerin cenaze masrafı 500 
BAŞKAN — Onanmıştır. 
Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti 

491 Yüksek sıhhat şûrası ve kavanini 
mahsusa ile teşekkül eden komis
yonların azaları hakkı huzuru 500 
BAŞKAN — Onanmıştır. 

495 Staj içi necnebi memleketlere gön
derilecek doktor ve eczacıların har
cırahları ve tahsil masrafları 800 
BAŞKAN — Onanmıştır. 
Millî Müdafaa vekâleti (kara kısmı) 

772 Tamir 1 200 
BAŞKAN — Onanmıştır. 

785 Avrupa fabrikalarına gidecek he
yetin harcırah masrafları 67 800 
BAŞKAN — Onanmıştır. 
Tapu ve Kadastro umum müdürlüğü 

248 Pariste toplanacak Fotogrametri 
kongresine gideceklerin harcırah 
ve yevmiyeleri 850 

BAŞKAN — Onanmıştır. 
Gümrük ve İnhisarlar vekâleti 

306 Gümrük ve İnhisarlar vekâletile 
muhafaza umum kumandanlığının 
1933 yılrnda ödenmeyen tekaüd 
ikramiyesi 5 436 
BAŞKAN — Onanmıştır. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
906 1928 yılma aid mahkûmünbih borç 

karşılığı 581 
BAŞKAN — Onanmıştır. 

(Madde 2 tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onamıyan-

lar... Onanmıştır. 
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onamıyan

lar... Onanmıştır. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt

meğe Maliye vekili memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onamıyan-

lar... Onanmıştır. 
Lâyihanın bütününü açık reye koyuyorum. 
7 — inhisarlar umum müdürlüğü 1934 yılı 

bütçesinde 50 000 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/1163) [1] 

BAŞKAN — Kanunun bütünü hakkında söz 
isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini onayanlar... Onama-
yanlar.. . Maddelere geçilmesi onanmıştır. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 malî yılı 
bütçesinde 50 000 liralık münakale yapıl

ması hakkında kanun 
MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 

1934 malî yılı bütçesinin bağlı cetvelde yazılı fa
sılları arasında 50 000 liralık münakale yapıl
mıştır. 
F. Lira 
6 İnşaat ve tamirat 20 000 

BAŞKAN — Onayanlar... Onamayanlar... 
Onanmıştır. 
F. Lira 
9 Sergilere iştirak ve propaganda 30 000 

BAŞKAN — Onayanlar... Onamayanlar... 
Onanmıştır. 

Maddeyi onayanlar... Onamayanlar . . . Onan
mıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Onayanlar... Onamayanlar... 
Onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

Lâyihanın bütününü açık reye koyuyorum. 

[1] 52 numaralı basmayazı zaptın sonundadir. 
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S —- Ziraat vekâleti 1934 yılı bütçesinden 

Yüksek Ziraat enstitüsüne yardım, olarak verilen 
50 980 liranın fasıllara dağıtılması ve 34 500 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1167) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini onayan
l a r . . . Onamayanlar . . . Onanmıştır. 

Ziraat vekâleti 1934 malî yılı bütçesinden An
kara Yüksek ziraat enstitüsüne yardım ola
rak verilen 50 980 liranın fasıllara dağıtıl
masına ve enstitü bütçesinde münakale yapıl

masına dair kanun 

MADDE 1 — 2524 sayılı kanunun 3 neü mu
vakkat maddesi mucibince 1934 malî yılı Ziraat 
vekâleti bütçesinden yine bu yılın Ankara Yük
sek Ziraat enstitüsü bütçesine yardım olarak ve
rilen 50 980 liradan 40 980 lirası mezkûr enstitü 
bütçesinin ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen 
tertiblerine dağıtılmış ve 10 000 lirası da (Mülga 
yüksek orman mektebinin haziran ihtidasından 
29 teşrinievvel 1934 tarihine kadar yapılan mas
raflarının mahsubu karşılığı) adı altında yeniden 
açılan 13 ncü fasla konmuştur. 

CETVEL [1] 

F. Lira 
I Maaşlar ve ücretler 21 980 

BAŞKAN — Onayanlar . . . Onamayanlar . . . 
Onanmıştır. 
F. Lira 
3 Kırtasiye, defatir ve evrakı matbua 2 000 

BAŞKAN — Onayanlar . . . Onamayanlar . . . 
Onanmıştır. 
F. Lira 

4 Muhtaç talebeye muavenet 560 
BAŞKAN — Onayanlar . . . Onamayanlar . . . 

Onanmıştır. 
F. Lira 
7 Tedavi ve yol masrafları 300 

BAŞKAN — Onayanlar . . . Onamayanlar . . . 
Onanmıştır. 
F. Lira 
9 Masarifatı umumiye 14 140 

BAŞKAN — Onayanlar . . . Onamayanlar . . . 
Onanmıştır. 
F. Lira 
I I Geçen sene düyunu 2 000 

BAŞKAN — Onayanlar . . . Onamayanlar . . . 
Onanmıştır. 

[1] 51 saydı basmayazı zaptın sonundudır. 

CETVEL [2] 

F. Lira 
9 Masarifatı umumiye 20 500 

BAŞKAN — Onayanlar . . . Onamayanlar . . . 
Onanmıştır. 
F. Lira 
10 Tamirat 14 000 

BAŞKAN — Onayanlar . . . Onamayanlar . . . 
Onanmıştır. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorunı. Ona

yanlar . . . Onamayanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 2 — Ankar ayüksek ziraat enstitüsü
nün 1934 malî yılı bütçesinin ilişik (2) numa
ralı cetvelde gösterilen fasılları arasında 34 500 
liralık münakale yapılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

Kanun lâyihasının bütününü açık reye koyu
yorum. 

9 — Adktpa&arı Türk limrel bankasının fez-
ıjid olunan sermayesine Hazinenin iştiraki hak-
kında kanun lâyihası ve İkUsnd, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/1117) [1] 

"BAŞKAN — Bu lâyihanın müstaeelen müza
keresi teklif ediliyor. Bu teklifi onayanlar ... 
Onamayanlar ... Onanmıştır. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini onayanlar ... Onama
yanlar ... Onanmıştır. 

Adapazarı Türk ticaret bankasının tezyid olu
nan sermayesine Hazinenin iştiraki hakkında 

kanun 

MADDE 1 — Adapazarı Türk ticaret ban
kasının tezyid olunan bir milyon liralık serma
yesine iki * yüz elli bin lira ile Hazine namına 
iştirak etmeğe Maliye vekili mezundur. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
onayanlar ... Onamayanlar ... Onanmıştır. 

MADDE 2 — Bu iki yüz elli bin lira Hazine
de mevcud tahvilât karşılık gösterilerek bulu
nacak kredilerle veya bu meblâğı karşılayacak 
miktarı satılmak suretile temin edilerek bir ta-

1] 54 sfiyılı basmayazı zaptın sonundadır, 

— 210 



î : 19 20-12 1934 C : 1 
raftan varidat bütçesinde hususî bir fasla irad, 
di.^er taraftan Maliye bütresinde ( Adapazarı 
Türk ticaret bankası sermayesine Hazinenin 
hissei iştiraki) namile açılacak bir fasla tahsisat 
kaydi suretile sarfolunur. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
onayanlar ... Onamayanlar ... Onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar ... Onama
yanlar ... Onanmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar ... Onama
yanlar ... Onanmıştır. 

Lâyihanın bütününü açık reye arzediyorum. 

10 - - Adliı/r h.arc tarifesi Ivı-nunnmla ıloaisil,--
lik v,a\)\hn\n.s\)\Ji, dair hanun lâı/iha-'O ve Adliıp 
rr füihy t )ieiımenleri ))i,a:ha1 ahırı f'/ 77.77'J \]] 

BAŞKAN — Lâyihanın müstacelen müza
keresi teklif ediliyor. Bu teklifi onayanlar ... 
Onamayanlar ... Onanmıştır. 

Heyeti umıımiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini onayanlar ... Onama
yanlar ... Onanmıştır. 

2503 s a vık adliye hare tarifesi kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Adliye hare tarifesi kanunu
nun 14 maddesi aşağıda yazılı şekillerde 
değiştirilerek numaraları hizalarında gösterilen 
maddelerin yerine konmuştur: 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar ... Onama
yanlar ... Onanmıştır. 

MADDE 15 — Gıyab, keşif, hesab görülmesi, 
tatbik ve istiktab icrası, icra ve iflâs kanunu
nun 97 nci maddesi mucibince istihkak davası 
ürerinde mahkemece takibin taliki ve 158 nci 
maddesine ,?;öre borcun ifa veya depo edilmesi, 
ticaret kanununun 638 nci maddesi mucibin
ce ziyaa uğrayan senedler hakkında verilecek 
knrarîarla mezkûr kanunun 1270 nci maddesi 
hükmünce dispeçei tayini ve muhakeme yapıl
maksızın m u verilmesi hakkında, verilen karar
lardan her biri için elli kuruş horc alınır. 

BAŞKAN — Maddevi onayanlar ... Onama
yanlar ... Onanmıştır. 

Evvelki iki lâyiha için rey vermeyen varını? 
rey toplama işi bitmiştir. 

MADDE 19 - - Miktar veya kiymeti iki bin 
beş yüz kurusu geçen davalar için verilen ilâm
lardan hüküm altına alınan miktar veya kıy
metin binde yirmisi nisbetinde hare alınır. 

|1] :~>7 aaı/ilı lxtsmaı/azı za-pl-nı soHundevhr. 

Ayda bin kuruşa kadar nafaka verilmesine 
dair olan ilâmlardan hare alınmaz. 

Bin kuruştan iki bin beş yüz kuruşa kadar 
olan nafaka ilâmlardan yüz ve bundan fazla 
lan için iki yüz kuruş hare almrr. 

BAŞKAN — Onayanlar... Onamıyanlar... 0-
nanmıştır. 

MADDE 20 — Kıymet takdiri mümkün ol
mayan davalarda ilâm harcı dörd liradır. 

Boşanma davacından evvel yapılan sulh te
şebbüslerinde tarafların barıştrrılamadığma dair 
verilecek hükümlerden elli kuruş hare almrr. 

Nizasız veraset işlerinde verilecek hükümler
den yüz kuruş hare alınır. 

Doğrudan doğruya veya haber verilmek su
retile vasi tayin veya azline dair verilen karar
lardan hare alınmaz. İstek üzerine verilecek hü
kümler vüz kuruş harca tâbidir. 

BAŞKAN — Onayanlar... Onamıy anlar... 0-
nanmıstır. 

MADDE 22 — Red hakkında verilen ilâmın 
bozulmasından sonra dava olunan hüküm altına 
alınırsa miktar ve kıymet üzerinden 19 ncu 
maddeye göre hare alınır. 

Yukarıki fıkranın dışında kalan işlerde tem
yiz mahkemesince bozulduktan sonra verilen 
ilâmlerdan maktuan iki yüz elli kuruş hare alı
nır. 

Davadan vaz geçme ve davayı kabul veya 
sulh halinde ilâm harcının yarısı alınır. 

Sulh mahkemelerine aid islerde 19, 20, 21 
ve 22 nci maddelerde yazılı harçların yarısı 
alınır. 

Büt. En. M. M. ÎHSAN (Bayaztd) — Bu mad
deyi Bütçe encümeni kanundan çıkarıyor. Adliye 
encümeni de muvafakat ediyor. 

BAŞKAN — Encümenler bu maddeyi çıkarı
yorlar. Teklifi onayanlar... Onamıy ani ar... Mad
de çıkarılmıştır. 

MADDE 26 — Ticarî şirketlerin ve mirasın 
resmî tasfiyesi ve resmen idaresi emri binde 
yarım harca tâbidir. 

Mühür konması ve kaldırılması ve defter tut
ma islerinde yüz kuruş hare alınır. 

Elli lirayı geçmeyen hususlarda hare alınmaz. 
BAŞKAN — Onayanlar... Onamıy anlar... 0-

nanmıştır. 

MADDE 43 — Temyiz mahkemesinin hukuk 
ve ticaret dairelerile Hukuk umumî heyetince 
bir ilâmm tasdikında temyiz olunan ilâmın ve
rildiği mahkemenin almış olduğu miktarda hare 
alınır. 

Temyiz istidasının reddi halinde dört yüz ve 
bozulmasında beş yüz kuruş harç alınır. 

Sulh mahkemelerine aid işlerde bu harçların 
yarısı alınır. 

Temyiz mahkemesinden icranın geri bırakıl-
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masma dair verilen kararlar beş yüz kuruş har
ca tâbidir. Sulh mahkemelerine aid işlerde bu 
kararlar için yüz kuruş hare alınır. 

Tashihi karar talebinde bulunanlardan dört 
yüz kuruş peşin hare alınır. 

Tashihi karar arzuhali reddedilir veya asıl 
temyiz olunan ilâm tashih üzerine tasdik veya 
naklolunursa yukanki fıkra hükmüne göre hare 
alınır. 

B. En. M. M. ÎHSAN (Bayazıd) — Bu mad
deyi de çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — Bu maddenin de çıkanlması 
isteniyor. Onayanlar . . . Onamayanlar . . . Onan
mıştır. 

MADDE 45 — ladei muhakeme talebinin 
reddi halinde maktuan dört yüz kuruş hare alı
nır. 

İstidanın kabulünden sonra verilecek karar
lar beş yüz kuruş harca tâbidir. 

Dava evvelce reddedilmiş clupta bilâhare hü
küm altma alınmışsa binde yirmi hare almrr. 

BAŞKAN — Onayanlar . . . Onamayanlar . . . 
Onanmıştır. 

MADDE 51 — Sulh hâkimleri tarafından ve
rilmiş olan ceza kararnamesi duruşma yapılmak
sızın katileşirse 50 nci maddede yazılı harçların 
onda ikisi alınır. 

Bir ceza kararnamesi aleyhine yapılan itiraz, 
dava suçlunun isbatı vücud etmemesi sebebile 
bir kararla reddedilmiş bulunursa bütün muha
keme için 50 nci maddede yazılı harçların yarısı 
almrr. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar , . . Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 53 — Temyiz mahkemesince temyiz 
istidası reddedilirse maktuan dört yüz ve tenrviz 
olunan hüküm bozulduğu takdirde maktuan bes 
yüz kuruş ve hükmün tasdiki halinde hükmü 
veren mahkemece kaç kuruş ilâm harcı alın
mışsa o miktar hare alınır. 

BAŞKAN — Onaylıyanlar . . . Onaylama
yanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 75 — İcra ve iflâs muamelelerine 
dair şikâyet hususlarından başka tetkik mercile-
rile Ticaret mahkemeleri tarafından verilen ka
rarlardan maktuan yüz ve suretlerinden elli 
kuruş hare alınır. 

Tetkik mercilerinin cezaî hükümlerinden 50 
nci madde hükmüne göre hare alınır. 

Bunlara müteallik temyiz ilâmları da ayni 
harca tâbidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 80 — îera ve iflâs kanunu mucibin
ce alacakların devri için yapılan muameleler
den yüzde bir hare alınır. Bu alaeak icra ma-
rifetile tahsil olunursa peşin alınan yüzde bir 

hare alınacak tahsil harema mahsufo edilir. 
BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama

yanlar . . . Onaylanmıştır. 
MADDE 84 — İflâs zabıt varakasının tanzi

minden ,defter tuıtulub kıymet takdirinden ve 
mühürleme işlerinden yüzer kuruş hare alınır. 

BAŞKAN — Onayanlar , . . Onamayanlar . . . 
Onanmıştır. 

MADDE 97 — Bu kanuna göre hukuk ve ce
za işlerinde Devlete aid olan ilâm harçları ile 
ödenmeyen celse hardan ve mahkeme masraf-
larmm alâkalıları tarafından kararın verilme
sinden itibaren İM ay içinde ödenmesi mecburi-
dir. Aksi takdirde hükmü veamiş olan mah
keme ve makamların Maliye dairelerine gönde
receği müzekkere üzerine tahsili emval kanunu 
hükümlerine göre bu harçlar kendilerine yük
letilmiş olanlardan tahsil olunur. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
KİTABCI HÜSNÜ (İzmir) — İleride iltibasa 

mahal kalmamak üzere maddedeki bir noktanın 
izahma lüzum görüyorum. Devlete aid masraf
lardan bahsediliyor. Devletin tarafeynden biri 
sıfatile bulunduğu davalarda yaptığı masraflar 
da buna dahil midir? Yani bu maddenin hük
münce tahsili emval mi alınacaktır. 

ADLİYE E. Na. RAİP (Trabzon) — Trab
zon"* — 97 nci maddenin tarzı tahriri hakikaten 
Bay Hüsnü arkadaşımızın sual sormasını mucib 
olacak kadar tereddüdü icab ettirmektedir. 97 
nci maddenin hükmü şudur: 

Davayı açan adam, tabiî mahkemeye gidince 
ilâm haremi verir. Neticede kazanırsa, mahkû-
münbih olan şeyle beraber vermiş olduğu ilâm 
harçlarını mahkûm Ünal eyhten alır. Bu da kanu
nî voldıır, ya icra dairelerine müracaat eder. 
Yahud bazı davalar vardır ki tarafeyn mah
kemeye gelmiştir. Mahkeme cerevan etmiştir. 
Neticede hüküm verilmiştir. Bu hükümden son
ra davada tarafeynden olandan hiç birisi gelib 
ilâmı almamışlar, ve almadıkları için harcı da 
vermemişlerdir. Bu takdirde bizim almak iste
diğimiz ilâm harcı nasıl tahsil olunur? Madde 
diyor ki iki ay beklenir. İki ay nihayetine kadar 
tarafeynden biri gelibde bu harcı vermezse mah
kemeler doğrudan doğruva Maliyeye keyfiyeti 
bildirirler, maliyece tahsili emval kanununa 
göre alınır. Tahsil olunacak para ilâm harçla
rıdır. Birde celse harçları vardır. Üçüncüsü de 
mahkeme masraflarıdır. Bu mahkeme masraf
ları hangi masraflara denir? Mahkeme masraf
larından maksad, Devletin davada bir taraf 
olmak sıfatile, alâkadar bulunmadığı halde 
mesela doktorun cürmü meshudda. cürümü meş-
hud mahalline gitmesi iein aldığı harcırah, 
masraf, müddei umuminin harcırahı gibi Devlet 
tarafından ödenilen paralardır ki, bu paralan da 
doğrudan doğruya alâkadarlar ödemezse Devlet 
bunları tahsili emval kanunu mucibince tahsil 
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edecektir. Yoksa tarafeynden birisi srfatile bi-
dayeten yaptığı masrafı, müddei aleyhten icra 
vasitasile tahsil eyleyecektir. 

HASAN FEHMİ (Gümüşane) — Maddeyi 
böyle tasrih ediniz. 

RAÎF (Devamla) — Bu maksadı izah etmek 
için başka bir tâbir bulamadık. Belki davada 
alâkadar olmadığı için doğrudan doğruya huku
ku umumiye namına sarfedilen paralardır, de
dik. Binaenaleyh mahkeme masrafı dersek mak-
sad hâsıl olur, dedik. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onamıyan-
lar... Madde onanmıştır. 

Evvelki kanuna rey vermiyenler reylerini 
versinler... 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MADDE 100 — Şûrayi devlete açılacak idarî 

davalardan bu kanunda yazılı hukuk işlerin
den alman peşin hare ile kaydiye, tebliğ, tezkere 
ve ilâm harcı almrr. 

Vergi ve resimlere aid bulunan davalar, kıy
meti muayyen olmayan davalardan alınacak 
maktu harca tâbidir. 

Memurin muhakematı kanununa göre yapıla
cak itirazlarla bu itiraz üzerine verilecek karar
lardan ceza işlerinden almacak harçlar alınır. 

Askerî mahkemelerin Türk ceza kanunile 
askerî ceza kanununun 3 ncü babının 8 nci faslı
na tevfikan hükmettiği cezalarla her hangi bir 
karara karşı yapılacak itiraz veya kanun yol
larına müraacat hallerinde ceza işlerinden alı
nacak harçlar alınır. 

Askerî efradtan hiç bir hare alınmaz. 
Askerî ihtisas mahkemelerinde gürülen da

valar için bu kanunun ceza işlerinde almacak 
harçlar almır. 
BÜTÇE En. M. M. İHSAN ( Bayazıd ) — Bu 
maddeyi de kanun lâyihasından çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — Encümenler bu maddeyi de çı
karıyorlar. Onayanlar . . . Onamayanlar... Mad
denin çıkarılması onanmıştır. 

Ad. En. NAMINA RAÎF (Trabzon) — Şim

diye kadar okunan kanun kısmı tek bir madde
dir. Yalnız tadil edilen maddeler ayrı, ayrı okun
muş ve reye konulmuştur. Birinci madde şöyle 
başlıyor: (Adliye hare tarifesi kanununun 14 
maddesi aşağıdaki şekillerde değiştirilir). 
Müzakere arasında üç madde çıkarıldığına g-öre 
14 rakamı 11 olacaktır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri günlemecinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ile Adliye, Millî Müdafaa, Maliye 
ve Dahiliye bakanları memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama
yanlar . . . Madde onanmıştır. 

Lâyihanm bütününü açık reye koyuyorum. 
Başka rey vermeyen var mı? 
Rey toplama işi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
1934 yılı umumî muvazene kanununda bazı 

değişiklik ya,pılması hakkındaki kanun lâyihası 
(208) reyle onanmıştır. 

1934 senesi malî yılı İnhisarlar umum mü
dürlüğü bütçesinde 50 bin liralık münakale ya
pılması hakkındaki kanun lâyihası (202) reyle 
onanmıştır. 

Ziraat vekâleti 1934 yılı bütçesinden Yüksek 
ziraat enstitüsüne yardım olarak verilen 50 980 
liranın fasıllara dağıtılması ve 34 500 liralık 
münakale yapılması hakkındaki kanun lâyihası 
(203) reyle onanmıştır. 

Adapazarı Türk ticaret bankasının tezyid olu
nan sermayesine Hazinenin iştiraki hakkında
ki kanun lâyihası (208) reyle onanmıştır. 

Adliye hare tarifesi kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
(195) reyle onanmıştır. 

Başka işimiz yoktur. Cumartesi günü saat 
15 te toplanılmak üzere celse kapanmıştır. 

Kapanma saati: 15,45 



î : 19 20421934 C : 1 
1034 yılı umumi muvazene kanununa bağlı bütçelerde bazı değişiklikler 

yapılmasına ve bütçelere fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanuna 
verilen reylerin neticesi 

( Kanun onanmıştır ) 

Adana 
Ali Münif 
Hilmi 

Afyon Karahisar 
General Dr. Ziya Nuri 
İzzet Ulvi 
Cemal .Akçın 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
İsmail JTakkr 
Nafiz 

Ankara 
Hasan Yaktıp 
Muslin ittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat, 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Numan 
Rasılı 

Aydın 
Fuat Şahin 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittin 
İbrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler . 

Onayanlar 
Abayanlar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhal 1er 

317 
208 

• 208 
0 
0 

102 
7 

/ Onayanlar / 

Bayazıt 
Halil, Bayrak 
ihsan 

Bilecik 
Hayrettin 

Bolu 
Dr. Emin Suda 
Hasarı Cemil 
İsmail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asal* 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galip 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Esat Saigay 
Mustafa Fehmi 
Rüştü Eğel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
ibrahim 
General Naei 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 

Çankırı 
Rifat 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
İsmet 
Münir 

Nabi Rıza 
Denizli 

Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Mazhar Müfit 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzını Sevük-
tekin 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 

, Edirne 
Faik 
Hasan Hayri 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
FIMMI Ağralı 
Fııa d Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
AbdüMıak 
Aziz Samih 

Erzurum 
Âsim Araslı 
General Dr. Hakkı Şi-
nasi Erel 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emin 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
General Ilışan 
Kâzım Akay 
Münir 
Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
İbrahim 

tçü 
Emin 
Hakkı 

istanbul 
Ahmet Hamdi 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitaıt 
Sadettin Rıza 
Salâh Cimcoz 
Yaşar 

İzmir 
Halil 
Kâmil Dursun 
General Kâzrm İnanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Osman Hamdi 
Şükrü Saraç 
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İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
ibrahim 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tali 
Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suad 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Memet Nahit 
Şevket 

Kırşehir 
Hâzim 
Serdar Ahmet 

Kocaeli 
Ali 
ibrahim Süreyya 
Kemal ettin 
Ra#ıp 

Konya 
General Ali Fuat 
Ali Muzaffer 

î : 19 20 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
Naim Hâzim 
Sırrı 

KütaJtya 
Hakkı 
İbrahim 
Memet 
Naşit Hakkı Ulıığ 
Ömer Davut 

Malatya 
Abdülmuttalip 
Dr. Hilmi 
Talât Hasım 
Vasıf 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Refik Şevket tnee 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Ali Rrza Erden 

Mersin 
Ferid Güven 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

12-1934 C : 1 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni 
Nurİ Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılı^ 
Naki Yüeekük 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Ahmet ihsan Tokgöz 
Hamdi Ya irinin 
ismail 
Şevket 

Hine 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Esat 
Puad 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 
İbrahim Alâettin 
Yusuf Kemal Tenkirsenk 

Sivas 
İsmail Memet 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
ismail 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Halil Nihat 
Hamdi ü'llküanon 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Vrfa 
Behçet Günay 
Memet. Emin 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 

Zonguldak 
Esat 
Hasan 
Rifat 

l Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Damar Anık 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
Akosman izzet' 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 
Haydar Çereel 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz (Mezun) 
Eşref 

Mareşal K. Atatürk 
(Rs. C.) 
Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 
Haydar 

Artvin 
Asim 
Memet Ali (t. Â.) 

Aydın 
Abidin özmen (Bakana 
Adnan 

Dr. Mazhar 
Balıkesir 

General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
ibrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Refet (Başkan V.) 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Talât 

Denizli 
Necip Ali 
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Diyarbekir 
Zekâi (Bakan) 

Edirne 
ŞaMr 
Şeref 

Elâziz 
Fazıl Ahmet 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Azız 
Dr. Ahmet Fikri 
Nafi Atuf 
Necip Asım 

Eskişehir 
T 

Yusuf Ziya 
Gazi Antep 

Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tarık Us 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun] 

Dr. Refik ( Bakan ) 
Halil Etem 
Ziyaettin Karamursal 

1 : 19 20-12-1934 C : 1 
[ izmir 

Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) * 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 

İsparta 
Kemal Turan 

Kars 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Tahsin 

Kayseri 
Osman Coşkun 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fuat 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
Haindi Dikmen 
G. Ali Fuad 
Mustafa 
Refik Koraltan 
Tahsin 

Tevfik Fikret 
Kütahya 

Muhlis (Bakan) 
Recep Peker 

Malatya 
General ismet İnönü 
(Başbakan) 

Mahmut Nedim 
Manisa 

Hikmet 
Memet Sabri 
Tahir 

M araş 
Mitat 

Mardin 
irfan Ferit 
(t A.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 

Ordu 
Ali Canip 

Bize 
Hasan Cavit 
(Mezun) 

Siirt 
Halil H u M 

Mahmut 
Sinop 

Recep Zühtü 
Sivas 

Necmettin Sadık 
Rasim 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik 

Tokat 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Hasan (Başkan V.) 

Urfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
Süleyman Sırrı îçö 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Halil 
Ragıp 

1934 mail yılı inhisarlar umum müdürlüğü Bütçesinde 50000 liralık müna
kale yapılması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun onaylanmıştır ] 

Adana 
Ali Münif 
Hilmi 

Afyon Karahisar 
G. Dr, Ziya. Nuri 

Aza i ıdedi : 317 
Reye iştirak edenler : 202 

Onayanlar : 202 
Abayanlar : o 

Müstenkifler : o 
Reye iştirak etmeyenler : 108 

Mûnhaller : 7 

/ Onay bulanlar J 

Haydar Çerçel 
izzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Rıza Nisari 

Yaşar Ozay 
Amasya 

Esat 
ismail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 
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Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Numan 
Rasıh 

Aydın 
Fuat Şahin 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittir 
İsmail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
Halit Bayrak 
ihsan 

Bilecik 
Hayrettin 

Bolu 
D. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil 
ismail Hakkı 

Bursa 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galip Kagraman 
Dr. Rasim Ferit 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi 
Refet 
Rüştü Eğel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
ibrahim 
G. Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 

Çankırı 
Rifat 
Ziya 

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

t : 19 20-12-
Denizli 

Emin Aslan 
Haydar Rüştü . 
Mazhar Müfit 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevük Tekin 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 

Edirne 
Faik 
H. Hayri Tan 

Elâziz 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Araslı 
G. Dr. Hakkı Şinasi Erel 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emsin Sazak 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
G. ihsan 
Münir 
Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Şevket 

Hakâri 
İbrahim 

İçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Rana Tarhan 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 

1934 C : İ 
Mitat 1 
Sadettin Rıza 
Salâh Cimeoz 
Yaşar 

İzmir 
Halil 
Kâmil Dursun 
G. Kâzım 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi i 
Osman Hamdi 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
ibrahim 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tâli 
Faik 
Memet Nazif 
G. Muhittin 

Kastamonu 
Ali Rıza 
Dr. Suat Soyer 
Halil 
Refik 
Velet. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Şevket 

Kırşehir 
Hazim 
Lûtfi Müfit 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali 
ibrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragıp 

Konya 
Hamdi Dikmen 
G. Ali Fuat 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
Naim Hazim Onat 

Sırrı Höcek 
Kütahya 

Hakla 
ibrahim 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalip Alper 
Dr. Hilmi 
Talât Haşini 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Refik ince 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 

Mersin 
Ferit Celâl 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıç 

Niğde 
Ahmet Vef ik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Hamdi Yalman 
ismail 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
E* at 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
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I : 19 20 
î/tem 
Memet Yurms 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 
İbrahim Alâettin 
Yusuf Kemal 

Sivas 
ismail Memet 

Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Ka-'dhisar 
ismail 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Sevig 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Mahmut Rasim 

12-1934 C : 1 
Tokat 

Hüsnü 
Trabzon 

Daniş 
Fatin 
Halil Nihat 
Ham d i Ülkümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Vrfa 
Belıı; et Gün ay 

Memet Emin Yurdakul 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 

Zonguldak 
Esat 
Hasan 
Rıfat 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arak Damar 
Ömer Resul 

Afyon Kardhisar 
İzzet Akosman 
Ali (>tin Kaya (Ba
kan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 

Mareşal Aiatüılk (R. C.) 
Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 
Haydar 

Artvin 
Asım. Us 
Memet Ali (1. Â.) 

Aydın 
Abidin öznıen 
Adnan 
Dr. Mazhar 

Balıkesir 
İbrahim Yürük 
G. K. Özalp (M. Baş
kan) 

Bayazıt 
Übeyd'ullah 

Bilecik 
İbrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Fal İh Rrfkı Atay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halit 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdüllıalik 
(Mezun) 
Talât 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Necip Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Zekâi 4paydm 

Edirne 
Şakir 
Şeref 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Aziz 
Dr. Ahmet Fikri 
Nafi Atuf 
Necip Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tank Us 
Kâzım Akay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 

Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil E tem 
Zİyaettin Karamursal 

tzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Mahmut Celâl Bayar 
(Bakan) 
Mahmut Esat Bozkurt 

İsparta 
Kemal Turan 

Kars 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Tahsin 

Kayseri 
Coşkun Osman 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nahit 

Kocaeli 
Reşit Saffet 

Salâh Yar »T 
Sırrı 

Konya 
Mustafa 
Refik Koraltaıı 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Memet 
Muhlis (Bakan) 
Naşit Hakkı Uluğ 
ilene |> Peker 

Malatya 
G. ismet inönü (Bş. 
Bakan) 
Mahmut Nedim 

Manisa 
Hikmet 
Memet Sabri 
Tahir Hitit 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
İrfan Ferit (1. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Naki 

Ordu 
Allımet ihsan Tokgöz 
Ali Canip 

Hasan Cavit (Mezun) 
Siirt 

Halil Hulki 
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Mahmul 
Sinop 

Recep Zühtü 
Sivas 

Necmettin Sadık 
Tekirdağ 

Cemil tTybadın 

î : 19 
Faik 

Tokat 
Nâzmı 
Resa i 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Hasan (Başkan Y.) 

20-12-1934 C : 1 
ürfa 

Ali Saip 
Yozgat 

Avni Doğarı 
Sungur 
S. Sırrı tçöz 

Yahya Kemal \ 
Zonguldak 

Celâl Sah ir (Mezun) 
Halil 
Ragıp 

Z i r a a t v e k a l e t i 1!>3'4 yılı İMİt res inde ı ı Y ü k s e k Z i r a a t e n s t i t ü s ü n e y a r d ı m o l a 
r a k v e r i l e n f*Oî?80 l i r a n ı n f a s ı l l a r a d a ğ ı t ı l m a s ı v e Î İ 4 5 0 0 l i r a l ı k m ü n a k a l e 

> a n ı l m a s ı h a k k ı n d a k i 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 onanmıştır ) 

Aza sayısı 
Reye iştirak edenler 

Onayanlar 
Abaya n lar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler : 107 

Münhaller : 7 

317 
2i)3 
203 

0 
0 

/ Onayanlar J 

Adana 
Ali Müııi.f 
Hilmi 

A fyon Karalı işar 
O. Dr. Ziya Nuri 
İzzet Ulvi 
Cemal Akcın 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Scrattar 
Rifat 

Antalya 
Dr. Nazili Şerif 
Numan 
Rasiıh Kaplan 

Balıkesir 
Enver 
Pfaeinı Muhittin 
İbrahim Yürük 
İsmail llakkr 
Memet Cavil 
Muzaffer 
Pertev Etri 
Yasfi Memet 

Bayaaıt 
Halil Bayrak 
thsan 

Bolu 
Dr. Emin C. Suda 
Hasan Cemil 
İsmail Hakkı 
Şükrü Güiez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Ba;kteriyolok Refik 
Dr. Galib Kağraman 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Esad 

Mustafa Fehmi 
Rei'et 
Rüştü Egel 

Cebelibereket 
H. Basri G-ünbüz 
İbrahim 
(i. Naci Eldeniz 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 

Çankırı 
Rifat -
Ziya Esen 

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

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
M. Müfid Kansu 

Yusuf Aşay 
Dlyarbekir 

Zül f ü 
Edirne 

Faik Ka.lta.kkrra.il 
11 ayri Tan 

Elâziz 
Ahmet. SaflYl 
Puad Ziya 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
A sun Araşit 
G. Dr. Hakkı Şitıasi Erel 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmed 
Cafer 
Emin Sazak 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 
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CHresun 
G. İhsan 
Kâzını Akay 
Münir 
A. Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
ibrahim Arvon 

İçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
A. Hamdi Gürsoy 
A. Cemil Topçubaşı 
Ali 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat Kuzay 
A. Sadettin Parlas 
Yaşar 

İzmir 
Halil 
Kâmil Dursun 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
M. Rahmi Köken 
Şükrü Saraç 
Osman Hamdi 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Tali 
Faik 
Memet Nazif 

I : 19 20-
G. Muhittin 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suad 
Halil 
Refik 
Velet, 

Kayseri 
A. Hilmi Kolaç 
Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 
Sait Azmi 

Kırklareli 
M. Nahid Güven 
Şevket 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
Lûtfi Müfit özdeş 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali 
İbrahim Süreyya 
Kemal ettin 
Ragıp Aıkçe 

Konya 
General Ali Fuat 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
N. Onat 
S i m 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Naşid Uluğ 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalip Alper 
Dr. Hilmi 
Talât Haşim 
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Vasıf 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Refik Şevket İnce 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 

Mersin 
Ferit Güven 
A. Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Hakkı Kılıç 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgöz 
H. Yalman 
İsmail Çamaş 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Esad 
Fuad Balca 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 

Memed Yunus 
Ruşeni özbay 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 
1. Alâettin 

Sivas 
İsmail Memet 
Rasim 
Remzi Çiner 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Halil Nihat 
Haindi Ülkümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Vrfa 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 

Zonguldak 
Esat 
Hasan 
Rıfat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Damar A.rık 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 

Haydar Çercel 
Aksaray 

Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Ali Çetin Kaya (Bakan) Aka Gündüz (Mezun) Haydar 

K. Atatürk (R. C.) 
Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Asım 
Memet Ali (1. Â.) 

Aydın 
Abidin özmen (Bakan) 
Adnan 
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Dr. Mazhar 
Fuat Şahin 
Talisin. San 

Balıkesir 
G. Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
Übeydullah 

BÜtcik 
Hayrettin 
İbrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rrfkı Atay 

Burdur 
Halit 

Çanakkale 
Ziya Gevher 
Şükrü 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Talât 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevüktekin 
Zekâi Apaydm (Ba
kan) 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
Şeref 
Şakir 

Elâziz 
Fazıl Ahmet 

î : 19 201 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmet Fikri 
Nafi Kansu 
Necip Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılıç, Ali 
Nuri 

Giresun 
Tarık Us 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Akçura Yusuf 
(Mezun) 
Dr. Refik Saydım 
(Bakan) 
Halil Etem 
Salâh Cimcoz 
Ziyacttin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Küstü Araş 
(Bakan) 
General Kâzım İnanç 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 

İsparta 
K. Turan Ünal 

Kars 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Tahsin 
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Kayseri 

Reşit 
Kırklareli 

Dr. Fuat 
Kocaeli 

Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
Hamdi Dikmen 
Mustafa Eke 
Refik Koraltan 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Memet 
Muhlis (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
G. ismet İnönü 
(Bş. Bakan) 
Mahmut Nedim 

Manisa 
Hikmet 
Memet Sabri 
Tahir 
M. Turgut 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
İrfan Ferit (î. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşid Tankut 
Naki Yüeekök 

Ordu 
Ali Canip 

Rize 
Hasan Cavit 
(Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
Receb Zühtü 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Necmettin Sadık 

Şebin Karahisar 
İsmail 

Tekirdağ 
Cemil 
M. Faik 

Tokat 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Hasan (Başkan V.) 

Urfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
Süleyman Sırrı Içöz 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Halil 
Ragıb Özdemir 
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Adapaza r ı T ü r k t i ca re t b a n k a s ı n ı n tezyid o l u n a n s e r m a y e s i n e h a z i n e n i n 

i ş t i raki h a k k ı n d a k a n ı m a r e y v e r e n l e r 
( Kanun onay bulunmuştur ) 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 208 

Onayanlar : 208 
Abayanlar o 

Müstenkifler : 0 „ 
Reye iştirak etmeyenler : 102 

Münhal ler : 7 

/ Onayanlar J 
Adana 

Ali Münîf 
Hilmi 

Afyon Karahisar 
General Dr. Ziya Nuri 
Haydar Oereel 
izzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
ismail Hakkr 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasarı Yakup 
Mnslihittin Abdullah 
Rnsim Serattar 
Rifat 

Antalya 
Dr. Nasifi Şerif 
Numan 
Rasih Kaplan 

Artvin 
Asım Us 

Ayam 
Fuad Erçm 
Talisin San 

Balıkesir 
'"Enver 
Hacim Muhittin 
ibrahim Yürük 
Ism.ıil Hakla 
Memet Cavit 
Muzaffer 

Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayaztt 
Halit Bayrak 
ihsan 

Bilecik 
Hayrettin 

Bolu 
Dr. Kinin Cemal Suda 
Hasan Cemil 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galib 
Dr. Rasim Talay 
Esad Sagay 
Mustafa Fehmi 
Refet 
Rüştü Egel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
ibrahim 
General Naci 

Çanakkale 
AJhmet Oevat 
Osman Niyazi 

Çankırı 
Rifat 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
ismail Kemal 
ismet 
Münir 

Nabi Rıza 
Benizli 

Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Mazhar Müfit 
Yusuf A|şay 

Biyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 

Edirne 
Faik 
H. Hayri Tan 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Araslı 
General Dr. Hakkı Şina-
si Erel 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emin 

Oazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
General ihsan 

Kâzım Akay 
Münir 

Gümüşane 
Edip Servet 
Şevket 

Hakâri 
ibrahim 

İçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullaih 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Yasar 

İs/mir 
Halil 
Kaan il Dursun 
General Kâzrm inanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Hamdi Aiksoy 
Saraçoğlu Şükrü 

Ispaı ta 
Hüseyin Hüsnü 
ibrahim 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tali 
Faik 

I 



Memet Nazif 
General Muhittin 

Kastamonu 
Ali Eıza Karadirek 
Dr. Suad Sayer 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Osman Coşkun 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Memet Nahit 
Şevket 

Kırşehir 
Hâzim 
Müfid özden 
Serdar Aihmed Duru 

Kocaeli 
Ali 
Kemalettin 
Ragnb 

Konya 
Hamdi Dikmen 
G. Ali Fuat Cebesoy 
Ali Muzaffer 
Mustafa Lûtfi 
Namı Hazmı Onat 
Sırrı 
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Kütahya 

Hakkı 
ibrahim 
Naşid Hakkı Uluğ 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalib Alper 
Dr. Hilmi 
Talât Haşkn 
Vasıf 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Refik Şevket İnce 
Turgut 

Maras 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Ajbdürrezzak 
Ali Rıza Erten 

Mersin 
Ferit Güven 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kriıc 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galib 
Halit 

Ordu 
Ahmet ihsan 
Hamdi Yalman 
ismail 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Esaı 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet Hacıyunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 
İbrahim Alâettin 

Sivas 
ismail Memet 
"R-flfpm 

Remzi 

Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisı 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Mahmud Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Daniş 
Fotin 
Halil Nihad 
Haindi UUkümeıı 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Urfa 
Behçet Günay 
Memed Emin 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 

Zonguldak 
Esat 
Hasan 
Rif at Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Adama 
Aruk Damar 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
izzet Akosman 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Ataiay 

Ankara 
Aka Gündüz 
Maraşal Kemal Atatürk 
(R. C.) 
Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 
Haydar 

Artvin 
Memet Ali (I. Â.) 

Aydın 
Abidin (Bakan ) 
Adnan 
Dr. Mazhar 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayaztt 
übeydullah 

Bilecik 
ibrahim 

Salih 
Bolu 

Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
ismail Hakkı 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Asaf 

Çanakkale 
Şükrü Yasin 
Ziya Gevher̂  

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Talât 

Denizli 
Necip Ali 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydm (Bakan) 

Edirne 
Şakir Artan 
Şeref 

Elâzk 
Fazıl Ahmet 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Aziz 
Dr. Ahmet Fikri 
Nafi Atuf 
Necib Asım 
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Eskişehir 

Yusuf Ziya 
Gazi Antep 

Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tank Us 
Şevket Erduğan 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

İstanbul 
Abdülhak Hânı it 
Yusuf Akçura 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Halil Eteni 
Salâh Cimcoz 
Ziyaettİn Karam ursal 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 

İsparta 
Kemal Turan 

Kars 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Tahsin 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fıuat 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya 
Reşit Saffet 
Salah Yargı 
Sırrr 

Konya 
Kâzım 
Mustafa 
Refik Karaltay 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Memet 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Bş. Bakan) 

Mahmut Nedim 
Manisa 

Hikmet 
Memet Sabri 
T ah iv Hitit 

Maraş 
Mi tat 

Mardin 
İrfan Ferit (1. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Naki 

Ordu 
Ali Canifo 

Rize 
Hasan Cavid 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmud 

Sinop 
Receb Zühtü 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Necmettin Sadık 

Şebin Karahisar 
ismail 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik 

Tokat 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Hasan Saka (M. Baş
kan V.) 

ürfa 
Ali Saib 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
Süleyman S i m t çöz 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
Halil 
Ragıb 

<mmm 

A d l i y e H a r e tari fes i k a n u n u n u n baz ı n ıadde ler i ı ı i ı ı d e ğ i ş t i r i l m e s i h a k k ı n d a k i 
k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n ne t i ce s i 

( Kanun onanmıştır ) 

Adana 
Ali Münif 

Afyon Karahisar 
General Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çercel 
izzet Ulvi 
Cemal Akçın 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 195 

Onayanlar : 195 
Abayanlar : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 115 

Mûnhaller : 7 

/ Onayanlar J 

Aksaray 
Yaşar Ozay 

Avrasya 
Esat 
ismail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Rasim Serattar 
Rifat 

Antalya 
Dr. Nazif'i Şerif 

Numan 
Rasıh 

Artvin 
Asnn öz 
Meımed Ali Okar 

Aydın 
Adnan 
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Tansın San 
Balıkesir 

Enver 
Hacim Muhittin 
İbrahim Yürük 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasf i Memet 

Bayazvt 
Halit Bayrak 
ihsan 

Bilecik 
Hayrettin 
Salüh İBozok 

Bolu 
Dr. Emin Suda 
İsmail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Baikteriyolok Refik 
Dr. Galip 
Esat SaJgay 
Mustafa Fehmi 
Rüştü Eğel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 

Çankırı 
Rifat 
Ziya 

Çorum 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Mazhar Müfit 
Yusuf Aşay 
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Dİyarbekir 

General Kâzım Sevük-
tekin 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 

Edirne 
Faik 
Hasan Hayri 

Elâaie 
Ahmet Saffet 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak 
Aziz Samih 

Erzurum 
Âsim Araslı 
General Dr. Hakkı Şi-
nasi Erel 
Nafi Atuf 
Nafiz 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmed 
Cafer 
Emin 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
General İhsan 
Kâzımı Akay 
Münir 
Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Şevket 

Hakâri 
İbrahim 

tçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 
AH 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hayrullah 
Miıtat 
Sadettin Rıza 

-.-22 

Yaşar 
İzmir 

Kâmil Dursun 
General Kâzım inanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Hamdi Aksoy 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
ibrahim 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tali 
Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suad 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Osman Coşkun 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Memet Nakit 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hâzim 
Lûtfi Müfit 
Serdar Ahmet 

Kocaeli 
Ali 
ibrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragıp 

Konya 
Hamdi Dikmen 
General Ali Fuat 
Ali Muzaffer 
Mustafa Lûtfi 
Sırrı 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Naşit Hakkı Uluğ 
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Ömer Davut 
Malatya 

Abdülmuttalip 
Dr. Hilmi 
Talât Haşini 
Vasıf 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Turgut 

Maraş 
Ahdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Ajbdürrezzak 
Ali Rıza Erden 

Mersin 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 

Muş 
Hakkı Kılıcı 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Hamdi Yalman 
ismail 
Şevket 

Riee 
Akif Akyüz 
Atıf 
Esat 
Fuad 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 
ibrahim Alâettin 

Sivas 
İsmail Memet 



Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettdn 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Seviğ 

Adana 
Damar Aruk 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
Akasman izzet 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 
Rıza Nisari 

Ankara 
Aka Gündüz (Mezun) 
Mareşal K. Atatürk 
(Rs. C.) 
Muslihittin Abdullah 
Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 
Haydar 

Aydın 
Abidin özmen (Bakan) 
Dr. Mazhar 
Fuat Şalıin 

Balıkesir 
İsmail Hakkı 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim 

Bolu 
Gevat Abbas 
Falih Rrfkı Atay 
Hasan Cemil 
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Tekirdağ 

Celâl Nuri 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 

Fatin 
Halil Nihat 
Hamdi Üllküanen 
Raif 

Vrfa 
Behçet Günay 
Memet Emin 
Refet 

/Reye iştirak etmeyenler J 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Refet (Başkan V.) 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher 

Çanktn 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Talât 

Çorum 
Bekir Karamemet 

Denizli 
Haydar Rüştü 
Necip Ali 

Diyarbekir 
Zekâi (Bakan) 

Edirne 
Şakir 
Şeref 

Elâziz 
Fazıl Ahmet 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Aziz 
Dr. Ahmet Fikri 
Necip Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tank Us 

Gümüşan* 
Hasan Fehmi 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 
Alâettin Cemil 
Dr. Refik (Bakan) 
Halil Etem 
Hasan Vasıf 
Salâh Cimeoz 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Celâl Bayar (Bakan ) 
Mahmut Esat 
Mustafa Rahmi 
Şükrü Saraç (Bakan) 

İsparta 
Kemal Turan 

Kastamonu 
Tahsin 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fuat 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırn 

Konya 
Kâzım 
Mustafa 
Naim Hâzim Onat 
Refik Koraltan 
Tahsin 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 

Zonguldak 
Esat 
Hasan 
Rifat 

Tevfik Fikret 
Kütahya 

Memet 
Muhlis (Bakan) 
Recep Peker 

Malatya 
General İsmet inönü 
(Başbakan) 

Mahmut Nedim 
Manisa 

Hikmet 
Memet Sabri 
Refik ŞeVket ince 
Tahir 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
irfan Ferit 
(ti.) 

Mersin 
Ferid Güven 
Hamdi 

Muğla 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Naki Yücekük 

Ordu 
Ali Canip 
Ahmet ihsan Tokgöz 

2ttw 
AH 
Hasan Cavit 
(Mezun) 

Siirt 
Halil HuM 
Mahmut 
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Recep Zühtü 
Yusuf Kemal Tenkirşenk 

Sivas 
Necmettin Sadık 

Şebin Karahisar 
İsmail 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik 

Tokat 
Resai 

Trabzon 
Hasan (Başkan V.) 

Süleyman Sırrı 
Urfa 

Ali Saip 
Yozgat 

Avni Doğan 
Sungur 
Süleyman Sim îçöz 

Yahya Kemal 
Zonguldak 

Celâl Sahir 
(Mezun) 
Halü 
Ragıp 
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S. Sayısı: 53 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki 
kanunun " tayin ve terfia „ dair olan bazı hükümlerifiîn 

tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe 
encümeni mazbatası (3/541) 

26 -X-1934 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 sayılı kanunun tayi nve 
terfia dair olan bazı hükümlerinin tavzihi için İktisad vekilliğinden yazılan 19-XI-Q34 tarih 
ve 570 sayılı tezkere ile Maliye vekilliğinden yazılan 24-XI-934 tarih ye 28417/158 sayılı 
mütaleaneme suretleri [yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
* . •- • B a ş v e k i l 

/. İnönü 

Başvekâlet Yüksek makamuna 

Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunun tayin ve terfia 
dair hükümleri hakkında Büyük Millet Meclisince yazn kanunun noktai nazarını gösterir muhtelif 
tefsirler sadır olmuş ve 'bu arada 163 numaralı ve 10 haziran 1930 tarihli kararla hu kanunun 
neşrinden Önce muayyen'bir derecede hizmet etmiş memurların müktesep derece baklan kabul 
buyurulmuş ise de, kanunun mütebaki bükümlerine ve bu tefsirin esbaibı muciıbesine nazaran henüz 
açıkça tavzihinde fayda olacak bazı noktalarının da (bulunduğu anlaşılmıştır. 

Vekâletimizin teşkilât kanunu ile almış olduğu ş"ekil dahilinde, devamlı salâhiyet ve mesuliyet 
tevdiini icabettirir bazı makamlara, yüksek meslek tahsili görmüş ve ehliyet_ ve iktidarile temayüz 
etmiş ve Vekâletin evvelce maaşlı kadrosunda çalışmakta iken , Vekâletçe mahza ihtisaslarından 
istifade edilmek üzere ücretli hizmetlere alınmış ve ıbu suretle görgü ve hiamet kabiliyetleri muh
telif sahalarda tecrübe ve artırılmış memurları meyanından intibaib yapdmasında fayda ve zaruret 
görülmekte ve gerek kanunun gerek bu kanuna mütedair tefsirler esbabı mucibelerinin tetkiki, 
vazıı kanunun: «Maaşatm tevhid ve teadülü hakkındaki kanunun neşrinden evvel işbu kanunda 
dereceleri tesbit edilmiş memuriyetlerden birinde hizmet etmiş bulunanların, evvelce aldıkları 
maaşın miktarına bakılmaksızın, işbu hizmetlerinin daha üstün derecelere tayininde esas alınabileceği» 
kanaatma varılmaktadır. w 

Vekâleti acizi her ne kadar, muayyen ahval ve hizmetlerde ücretle istihdam'salâhiyetine de ma
lik ıbulunmaıkla beraber, «bazı memuriyetlerin, kanunun ancak memur sıfatını haiz olanlara tah
mil ettiği mesuliyetlere mütehammil ve hiç değilse bu vasıfta tayinlerin müreccah bulunması iti-
barile olduğu kadar, nisbeten daha yüksek olan ücret miktarlarından tasarruf, ve evvelce uzun müd
det mesbuk hizmetleri dolayisile bazı memurların mükteseb haklan vikaye ve maaş nisbetleri Ibütçe 
meselesi olup asıl olan vazife bulunması noktasından da bu cihetin sarahaten anlaşılmasına lü-

T. C 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü. 
Sayı 6/4338 
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zum olduğundan, keyfiyet hakkında Büyük Millet Meclisinden (bir karan tefsiri talebine müsaade 
buyurulması maruzdur efendim. 

Iktısad vekili 

Maliye vekilliğinin 28417/108 sayılı ve 24 - XI -1934 tarihli teskeresi suretidir 

Devlet memurları maaşatınıiı tevhit ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunun terfie müte
allik hükümlerile 163 sayılı tefsir kararının alıkça tavzihi için Mr tefsir talebi hakkında Iktısad 
vekâleti yüksek makamının 22-XI-1934 tarihinde Hazineye emrü havale buyurulan 19-XI-1934 
tarih ve 570 sayılı tezkeresi tetkik olundu: 

Müşarileyh vekillikçe; her ne kadar muayyen ahval ve hizmetlerde ücretle istihdam salâhiyeti 
mevcut ise de ücret miktarları maaş itası miktarına nazaran fazla olduğundan gerek ücretten ta
sarruf ve gerek mesuliyet noktasından ve ayni zamanda evvelce maaşlı hizmetlerde bulunımüş 
olanlarının mükteseb haklarının vikayesi bakımından daha evvel aldıkları maaşın miktarlarına ba
kılmaksızın üstün derecelere tayin edilmeleri kabil olup olmadığının sarahaten anlaşılmasına lü
zum gösterilmektedir. 

1452 saydı tevhit ve teadül kanunu muvakkat maddesilc memurları derecesi tayin edilen veya 
edilmeyen memurlar diye ikiye ayrılmış ve unvanı memuriyeti sarahaten gösterilenlerin kanuna 
bağlı iki nuımaralı cetveldeki derecelere dahil olacaklarını ve unvanı memuriyetleri sarahaten gös
terilmeyen memurların da mezkûr maddede yazılı esaslar dairesinde vekaletçe tayin edilecekleri
ni tasrih ve 8 nci maddesinde ise bu hükümler dairesinde iktisat) edilen derecelerden mafevk bir 
dereceye terfi için tahsiline göre bir derecede en az iki veya üç sene (bulunması kaidesi konul
muştur. Ancak ibu kaideye: . 

a) Müddetlerini ikmal etmeden inhilâl vukuu dolayısile mafevk derecede bir memuriyete ta
yini icab edenler. 

to) Teselsülü derece sırası takifo etmeyen derecelerde bulunan memurlar için iki istisna kabul 
edilmiştir. Birinci kısma dahil olanların müddetlerini doldurup doldurmadıklarına (bakılmaksı
zın mafevk dereceye terfileri yapılması ve ancak terfi müddetlerini ikmale kadar eski maaşlarını 
almaları ' 

Diğeri için de; teselsül zaruretile üç dereceye kadar terfi ^yapılabilmesi ve üçüncü derecenin 
bir derece dunundaki derece maaşının verilmesi esası mevzu buhsnmsaktadır. 

163 sayılı tefsir fıkrasında ise 1452 numaralı (nuevzuutoaıhs teadül kanununa meribut kadro 
cetvelinde dereeesi tasrih edilen bir memuriyette ©yelce ıbulunmuş olanların mezkûr kanunun neş
rinden sonra aynı memuriyete veya aynı derecenin tam muadili tbir memuriyete tayin olunduk
ları takdirde o derece için tesibit edilen maaş l ın alacakları ancak ibu maaşlar eski maaşlarına 
nazarn yüksek olduğu takdirde eski memuriyette geçirdikleri müddet itibara alınmayarak ma
fevk: toir memuriyete terfi için tekrar aynı derecede muayyen müddeti ikmal etmeleri lâzım-
geleeeği tasrih olunmuştur. 

Kanunların tefsiri kanun metinlerinde müphem olan veya ilti/basa mahal bırakacak şekilde 
tahrir edilmiş Ibulunan kelime ve ibarelerin anlaşılmayan cihetlerinin aydınlatılmasına matuf ol
mak lâzımgelib Iktısad vekâleti eelilesinin merbut tezkeresinde yukarıda hu] âsatan arzedilen 
tayin ve terfia müteallik hükümlerin tavzih ettirilmek istenilen ciheti meslkût bulunmuş olmakla 
beraiber 163 sayılı tefsir kararının Mrinei fıkrası ıhütemüne göre idarenin tayin hakkına malik 
olduğu memurların mükteseb haklarından daıha üst derecedeki İbir memuriyete tayinleri eaiz 
olub olmıyaeağı, şayed caiz ise tayin edildikleri derece maaşının verilib verilmiyeceği mese
lesinin tavzihi istenildiği anlaşılmaktadır. 

163 sayılı tefeir kararının birinci fıkrası; teadül kanununun neşrinden evvel bu kanunda de
recesi sarahaten gösterilen vazifelerde bulunan memurların teadül kanunundan sonra bu memuri
yetlerin maaşı yüksek bulunsa dahi memuriyet itibarile maaşın hakkı mükteseb olarak kabu-
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lüne dair oİub ikinci fıkrasında yazdı ( . . . terfi için ) tabirinin ise buna müteferri olarak 
ondan sonraki terfilerde terfi edilen derece maaşının verilebilmesi için teadül .kanununun neş
rinden evvelki memuriyette geçen müddetin nazarı itibare almmıyacağını tebyin maksadile ko
nulmuş bir kayid olmak lâzımgeleeeği ve buradaki terfi tabirinin mafevk dereceye tayin için 
değil İbilâihara terfi ettirildiği takdirde mafevk derece maaşına istihkak için konulmuş bir kayid 
şeklinde diişüıımeik kanundaki esasa göre daha uygun görülmekle beraiber tefsir kararındaki 
( . . . . . terfi için ) ibaresinin ıtlakı şeklinde terfie de şamil olması mütaleası ileri sürülebile
ceğinden bu noktanın Yüksek Meclisçe tavzihan «bir karara bağlanması muvafık olacağını araey-
lerim efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 

Bütçe encümeni 15 - XII - 1934 
M. No. 35 

Maaş No. 3/541 
Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki kanunun terfi ve tayine dair 
olan bazı hükümlerinin tefsirine dair 
olup encümenimize tevdi edilen 26 teşrinisani 
1934 tarih ve 6/4338 sayılı Başvekâlet tezkeresi 
okundu ve konuşuldu. 

Meselenin esası şudur: 1452 numaralı kanu
nun neşrinden önce işbu kanunun (A) serisinde 
bulunan bir memurluğu, meselâ umum müdür
lüğü yapmakta iken haricî ticaret mümessillik
lerinin ihdası üzerine ihtisasından istifade edil
mek maksadile teadül kanununun (B) serisin
de dahil olan bu mümessilliklerden birine tayin 
olunmuş ve bu yeni vazifesini senelerle görmüş 
olan bir memurun inhüâl vukuuna binaen (A) 
serisinde bulunan yüksek bir dereceye terfii ve 
bu derece ımaaşmm verilip verilmeyeceği hak
kında tereddüd hâsıl olmasından işin taallûku 
olan 8 nci maddenin bu bakımdan tefsirinden 
ibarettir. 

Memurların maaşlarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanunun neşrinden evvel memurla
rın tayin ve terfileri hususunda tayin eden ma
kamlar serbest bulunmakta idiler., Bu makam
lar ehliyetimi kâfi gördükleri memurları iste
dikleri mevkilere tayin ve istedikleri derecelere 
terfi edebiliyorlardı. Bu usulün mahzurları 
açrk ve çok olmakla beraber memur yetiştir
mek ve memurların ihtisasından istifade et
mek hususunda bazı faideleri de vardı. 

Yeni ihdas edilen ve ihtisas isteyen vazifelere 
memur bulmak güç olduğu bir sırada üst dere
cedeki bir memurun yeni vazifeye tayini için 
rızasını almak kabildir. Çünkü âmirinin kendi
sini daha yüksek bir mevkie terfi ettirmek im
kânını gören, bir memur âmirin böyle bir arzu
sunu yerine getirmekte kendisi için bir mahzur 
görmeyordu. 

Halbuki, 1452 numaralı kanun terfi işinde 
âmirleri iki surette bağlamıştır: 

1 - Memurluk derecelerini üç seriye ayırarak 
bunlardan ikinci seriyi teşkil eden (B) den bi
rinci seriyi teşkil eden (A) ya geçmek için on 
beş sene müddetle Devlet memurluğunda vazife 
görmek; 

2 - Bir dereceden üstün dereceye terfi için iki 
sene o memurlukta bulunmak., 

Yalnız 1452 numaralı kanunun 8 nci madde
sinin ikinci fıkrası ile bu ikinci kayda bir istis
na yapılmıştır. Şöyleki; (Teselsülü derece sırası 
takib etmiyen memuriyetlerde her daire teşkilât 
ve memurin kanunu ahkâmına göre bir memu
run azamî üç derece mafevk bir memuriyete 
tayini caizdir. Ancak teselsül zaruretile üç de
rece mafevk bir memuriyete tayin olunanlara 
ikinci ve bir terfi müddetini doldurduktan sonra 
da üçüncü derece mafevk maaşı verilebilir.) 

Bu suretle inhüâl vukuunda bir memurun 
üç derece birden terfi ettirilmesi ve şu üç dere
ceden ikinci derec maaşının vrilmesi caiz görül-
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mektedir. 
Ancak memurun üç derece terfiine ve üç dere

ceden ikinci derece maaşının vrilmesine imkân 
veren memurluğu yani tefsir talebinin şevkine 
sebeb olan hâdisede umum müdürlüğün ifası 
1452 numaralı kanunun neşrinden önce başlamış 
olur ise vaziyetin ne olacağı sarih surette madde 
de gösterilmemiştir. 

Böyle bir memur yani bir vekâlette 1452 nu
maralı kanunun neşrinden evvel umum müdür
lük yapmış ve yine bu kanunun neşrinden evvel 
Devlet memurluğundan ayrılmış olan bir kimser 
nin 1452 numaralı kanun bakımından umum 
müdürlük derecesine olan hakkınm mahfuz ol
duğu Yüksek Meclisin 163 numaralı tefsiri ile 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Devlet memurluğundan çıkmış olan bir kim
senin 1452 numaralı kanunun neşrinden evvel 
bulunduğu (A) serisine dahil memuriyet dere
cesi kendisi için kazanılmış bir hak olarak ta
nındıktan sonra Devlet memurluğundan çıkma
mış ve hatta bulunduğu vekâlet ve daireyi bi
le değiştirmemşi bir memurun 1452 numaralı 
kanunun neşrinden önce (A) serisinde yapmış 
olduğu memurluk derecesine kazanılmış hakkı
nın mahfuziyeti ve bu hakkının terfünde esas 
tutulması ve terfi bakımından memurun (A) 
serisinde yapmış olduğu derecede bulunmakta ol
duğu meselesini görmesi hak ve adaletin tabiî 

icabı olarak alınmak zaruridir. 
Hükümetin tefsir istemesini icab eden hâdi

sede ise alman malûmata göre memur vekâlet 
bile değiştirmeksizin Devlet hizmetinde 19 sene 
memurluk yapmış ve vaktile 10 ay kadar müs
teşarlık vekilliğinde bulunmuş olduğuna göre 
1452 numaralı kanunun (B) serisinden (A) se
risine geçmek için şart koyduğu 15 sene geç
tikten maada Devlet memurluğundaki hizmeti 
(A) serisinde iki derece terfie müsaid olacak 
surette fazlalık göstermekte bulunduğundan 
8 ııci madde mucibince 3 derece terfiine mâni 
görülmemiş ve yukandanıberi izah edilen şart
ları haiz her memurun istifade edebilmesine ve 
8 nci maddenin bu bakımdan iphamını kaldır
mağa müsaid surette bir tefsir fıkrası yazıl
mıştır. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 
Çorum 
Mustafa 
Manisa 

M. Turgut 
Srvas 

Remzi Çiner 

Reis V. 
İsparta 

M, Unsal 
Erzurum 
A. Arash 

Mardin 
R. Erten 

Tokad Yozgad 

Kâtib 
Balıkesir 
Enver 

Kayseri 
A. Hilmi 

Sivas 
Rasim 
Kırklareli 

S. Genca 8. Içöz Şevket 

Tefsir fıkrası 

1452 sayılı kanuna bağlı kadro cetvedinde 
derecesi gösterilen bir1 memuriyette evvelce 
bulunanlardan (B) serisine dahil derecelerden 
birine 1452 sayılı kanunun neşrinden evvel tayin 
edilmiş olanların, evvelce bulunmuş oldukları 
memuriyet (A) serisine dâhil derecelerden oldu
ğu ve (B) serisinden (A) serisine -terfi için geç
mesi icabeden 15 sene müddet de dolmuş bulun
duğu takdirde, (A) serisindeki dereceye olan 

kazanılmış haklan sonradan (B) serisindeki bir 
dereceye tayin edilmiş olduklarından dolâyi 
haleldar olmayacağı gibi 15 seneden fazla olarak 
geçmiş memurluk müddetlerinin kanunen mü
saadesi nisbetinde (A) serisinde evvelce bulun
dukları derecenin daha yükseğine terfi edilme
lerine ve terfi ettikleri derecenin maaşmı alma
ları mâni değildir. 

)>&<i 
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S. Sayısı: 50 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüme dair 1452 
sayılı kanunun 5 nci maddesinin son fıkrasının tadili hak
kındaki kanunun I nci maddesindeki " daimî ücretli „ tabi

rinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe 
encümeni mazbatası (3/545) 

T. C. 
'*•• Başvekâlet 29-X-l934 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı î 6)4314 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

2041 say ıh kanunun ı nci maddesindeki «daimî ücretli » tabirinin daimî mahiyette 
olmayan mekteplerde muallimlik kabul edenleri de şümulüne almış olup olmadığının tefsiri 
hakkında Maliye Vekilliğinden yazılan 28-11-934 tarih ve 163 sayılı tezkere sureti yüksek 
huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim 
" Başvekil 

İsmet İnönü 

Baş vekâlet Yüksek makamına 

2041 sayılı kanunun 1 nci maddesinde mevcud (Daimî ücretli) ta/birinin daimî mahiyette olmı-
yan mekteplerde muallimlik kabul edenleri de şümulü dahiline elmış olup olmadığının tefsiren 

tayini hakkında 
Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanunun 5 nci mad

desinin son fıkrasının tadiline dair olan 2041sayılı kanunun 1 nci maddeside (aslî vazifesi maaşlı 
olupta daimî ücretli bir muallimlik deruhte edenlerin ücretlerine de şamildir) denildiğinden, bu 
maddedeki (Daimî ücretli) kaydile daimî ımahiye haiz muallimlik deruhte edenler kastedildiği 
anlaşılmış ve bu itibarla Maliye memurlarının meslekî bilgilerini ikmal eylemek ve malî mevzu
atın yeniden ihdas edilen vergilerin bilhassa tatbikat kısımlarını memurlarımıza göstermek için 
açılmış olan ve ancak ihtiyacın devamı müddetine münhasır bir hayatı olup kurstan ibaret (bulu
nan Maliye mektelbinde deruhte edilen muallimlikler daimî mahiyeti haiz telâkki edilmemiştir. 
Esasen bu mektebin masrafları 1933 malî senesi Maliye bütçesinin 153 ncü faslmda mektep namı 
altında gösterilmiş iken 1934 senesi bütçesinin hini müzakeresinde bu mektebin muvakkat mahi
yette olduğu nazarı dikkate alınarak 1934 bütçesinde mektebin/bilûmum ücretleri ve sair masraf
ları (Muvakkat masrafları havi olan) 171 nci fasla ithal olunmuş ve muallim kadrosunu gösteren 
( D ) cetvelinde de (Muvakkat Maliye mektebi) denilmek suretile mahiyeti sarahatan izah edilmiş 
ve bu suretle salifülârz noktai nazar Bütçe encümenince de teyid olunmuştur. 

Bu vaziyet müvacihesinde adı geçen mektebin vazı aslisinde daimî bir mahiyet olmadığı tezahür 
ettiğinden 2041 sayılı kanunda yazılı (Daimî ücretli) tafbkinin bu muallimlere şümulü olmayacağı 
mütalea edilmiştir. * 

Halbuki, Divanı muhasebat riyasetince bu noktai nazara iştirak edilmemekte ve tmaddei kamı-
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niyedeki (Daimî ücretli) tabirinin hangi vaziytteki muallimlere şamil olacağının ve (binaenaleyh 
bütün ıbir senei dersiyede vazifeleri devam eden ve tatil devresile muvakkat bir memuriyetle infi-
kâ'klerinde dahi ücretlerinin itasına devam olunan muallimlerin ücretlerinin bütçelerin muvakkat 
masraflar tertibinde» verilmesi itiibarile kendilerinin muvakkat, muallim addi mümkün olup olmadığı
nın tefsiren bir karara 'bağlanmasına lüzum .gösterilmiş olduğundan 1932 senesi tediyatına teallûk 
eden bu meselenin 1932 senesi hesabı katisine aid mutalbakat beyannamesinin tanziminden evvel 
tefsiren tayini için keyfiyetin müstaeelen Büyük Meclise arzma müsaade buyuralmasmı arzeylerim. 

28-11-1934 
Maliye vekili 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
e encümeni 15 -XII * 1934 

M. No. 36 
Esas NÛ. 3/545 

Yüksek Beisliğe 

Başvekâletim, tefsir talebine dair olan 
29 - XI - 1934 tarih ve 6/4374 sayılı tezkeresi 
encümenimize verilmiş olmakla Divanı muhase
bat reisi Seyfi, Maliye müsteşarı Faik^ve Mu
hasebat umum müdürü Memet Ali bulundukları 
halde okundu ve konuşuldu. 

Mesele şudur: Devlet memurları maaşlarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı ka-
nunun 5 nci maddesinin son fıkrasındaki ücret
li muallimlerin kadrolarında gösterilen ücretleri 
tamamen alacaklarına dair olan kayid 2041 sa-
yılı kanunun birinci maddesile değiştirilerek 
madde hükmünün aslî vazifesi maaşlı olup ta 
daimi ücretli bir muallimlik deruhde edenlerin 
ücretlerine de şamil olduğuna dair yeni bir hü
küm konmuş işe de Maliye vekâleti maliye mek
tebinin vaziyetini daimî mahiyette görmeyerek 
burada muallimlik eden memurlara aid ücretle
ri eskisi gibi tam olarak vermek istemiş ve Di
vanı muhasebat bu fikri doğru bulmamış ve 
aralarında fikir ve görüş ayrılığı hâsıl olmuş-
tur. Bu sebepten dolayı maddedeki (Daimî üc
retli ) tabirinin hangi vaziyetteki muallimlere 
şamil olduğunun ve bu tabirin daimî mahiyette 
olmayan mekteplerde muallimlik kabul eden
leri de çerçevesi içine almış olup olmadığının 
tefsir yolile halli istenmektedir. 

Âmme hizmetlerini ifa eden mekteplerle üc
ret ve masrafları muvakkat müstahdemler ter
tibinden verilmekte bulunan mekteplerin vazi

yetlerinde, evvelkilerin daimî, ikincisinin mu-
vakat mahiyette olduklarında şüphe olmamakla 
beraber memurlarının seviyelerim yükseltmek 
maksadile bazı vekâletler tarafından açılmakta 
olan üçüncü nevi mektepler hakkında hususî bir 
hüküm mevcud olmadığından ve bunların vaziye
tinin tetkiki muvafık bulunmuş ve memurların 
meslekî bilgilerini arttırmak maksadile açılan 
kurs mahiyetinde bulunan bu nevi mekteplerin 
maarifin klasik mektepleri araşma sokulması 
mümkün olmadığı ve bunların hayatı ancak ih
tiyacın devamı müddetine münhasır bulunduğu 
cihetle bu mekteplerle burada muallimlik eden
lerin daimî mahiyette telâkki edilmesine imkân 
görülmemektedir. 

Binaenaleyh 2041 sayılı kanunda yazılı (da
imi ücretli ) tabirinin muallimlere şümulü ol
madığı neticesine varan encümenimiz bu fikrini 
bağlr olarak sunulan tefsir fıkrasında ifade et-

Umumi heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 
Eraurum 
A. Araslı 

Yozgat 
S. îçöz 

R. V. 
İsparta 
M. Ünal 

Kayseri 
A. Hilmi 

Ka. 
Balıkesir 

Enver 

Çorum 

Sivas 
Rasim 

Mustafa 
Sivas 

Remzi Çiner 
Kırklarelj 

Şevket 

( S. Sayısı : 50 ) 



Tefsir fıkrası 

4-VII-1932 tarih ve 204İ sayılı kanunun 
birinci maddesindeki (Daimî ücretli) tabirinin 
mevoud memurların meslekî bilgilerini arttır

mak maksadiİe açılan ve kurs mahiyetinde 
bulunan mekteplerde muallimlik edenlere şü
mulü yoktur. 

x 

( S Sayısı : 50 ) 





S. Sayısı :58 
Menkul ve gayrimenkul emval ile bunların intifa haklarının 
ve daimî vergilerin mektumlarını haber verenlere verilecek 
ikramiyelere dair kanunun I nci maddesinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (3/534) 

T. C. 
Başvekâlet }Q-X/-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 0/4262 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

26-XJI-931 tarih ve 1905 numaralı kanunun ı nci maddesinin tefsirj hakkında Maliye 
Vekilliğinden yazılan l8-XI-934 tarih ve 6200/17 sayılı tezkere sureti Yüksek huzurlarına 
sunulmuştur. 

İşin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine Yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Maliye vekilliğinin 5200/17 sayılı ve 18-11-934" tarihli teskeresi suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

Menkul, ve gayrimenkul emval ile bunların intifa haklarının ve daimî vergilerin uıektuımlarraı 
haber verenlere verilecek ikramiyelere dair olan 26 - XII - 931 tarihli ve 1905 numaralı kanu
nun birinci maddesi mucibince; 

Umumî veya hususî kanunlar ve muahedeler ahkâmına göre Devlete a id veya Hazine enirine 
mevdu olması lâzımgeldiği halde Hükümetin kayda müstenid ıttılâı haricinde kalmış olan bilû
mum menkul ve gayrimenkul emval veya bu nevi emvalin intifa hakları ile senede merbut veya 
ipotekli ve ipoteksiz alacakları ve her nevi mevduat ve emanat ile esham ve tahvilâtı ve sigorla 
matluplarını ihbar edenlere ihbar edilen emvalin veya intifa hakkınnm Hazineye aidiyeti tahak
kuk' ettikten sonra bu emvalin kıymetleri veya iki senelik intifa baliğleri üzerinden kanundu 

gösterilen nisbetlere göre ikramiye verilmesi icab etmektedir. 
Kanunun şu hükmüne göre muhbire ikramiye verilebilmesi için esaslı iki şartın tahakkuk et

mesi lâzımğelmektedir. 
Bunlardan biri ihbar edilen emval, hukuk, menafi ve alacağın. Hükümetin kayda müstenid 

ıttılâı haricinde kalmış olması diğeri de bunlarrn Hazineye aidiyetinin tahakkuk etmesidir. 
Binaenaleyh Hazineye kayitlarında meveud ve kesaıbatı mahfuz bulunan-fakat Hükümetin tak

dir ettiği her hangi bir sebeple takib edilmeyen veya mevzubaıhs hak ve alacağın zamanı if;ısı 
geldiği halde Hükümetle borçlu arasındaki hususî bazı muamelât ve münasebat dolayisile ve 
bilhassa borçlunun aynı zamanda Hükümetten alacaklı olması gibi sebeplerle (hesapların görül
mesinde ve netieei hesabiyenin tayininde Hazine için bir menfaat görülmemesi hasebile muallakta 
bırakılmış olan hesaplarda kayitli Devlet alacaklarının ihbarı Hazine için haddi zatinde bir men
faati müştekim olmamakla beraber esasen alacağın mevcudiyeti de kayde müstenid olmak iti-



barile Hükümetin kayda müstenid ittılâı halcinde de telâkki edilemeyeceğinden bu kabîl 
ahvalde vaki olan ihbarların mezkûr 19Q5 numaralıkanumm, şümulü dahiline girmemesi lâzınıgelmek-
tedir. 

Aksi hailde Devlet kayitlerinde meveud olan ve Devlet lehine lâzimülifa bir hale gelmiş ol
makla beraber henüz takibine mübaşeret edilmemiş bulunan her hangi bir Hazine alacağının takibe 
başlanımazdan, meselâ bir gün evvel ihbarı halinde dahi takibi esasen tabiî ve mukarrer bulunmuş 
olmasına rağmen muhbire ikramiye verilmesi icab edecektir ki bu tarzı tatbik kanunun vazmdaki 
maksada muhalif görülmektedir. 

Diğer taraftan alacağın Hazineye aidiyetinin tahakkuk etmesi şartının hak veya menfaatin Ha
zinece kabili istihsal olması ve filen Hazinenin eline geçmiş bulunması şeklinde imali zarurî gö
rünmektedir. 

Devlet kaydinde meveud olsun olmasın Devlete aid biç hakkın mevcudiyeti ihbar edildiği takdirde 
hakkın Devlete aidiyeti tahakkuk etmekle beraber bilfarz hiç bir mahalli istifa meveud, olmaması istir
dadı mevzubalıs olrn hak veya menfaatin teminini imkânsız kılacak maddî ve hukukî sebeplerin mevcu
diyeti, müruru zaman sebebile mütalebe hakkının sukutu gibi sebeplerle hakkın istifası imkânını gide
recek sebeplerin mevcudiyetine ve bu suretle ihbarın haddi zatinde Devlet için hiç bir* menfaati müs
tehzim olmamasına rağmen muhbire İkramiye verilmesini, tecviz etmek te keza Devlet için hiç bir men
faat temin etmeyen bir külfet mahiyetini arzeder. 

Nitekim kanunun 6 ncı maddesinde vergi mektumatmı haber verenler hakkında hesab olunacak 
ikramiyenin üçte birinin verginin kat'i tahakkukunda ve üçte ikisinin de tahsili akabinde verileceği 
tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

Vergi mektumatı hakkındaki işbu madde hükmü dahi ihbarın Devlet için bir menfaatin husulünü 
temin etmesi lâzım.geldiğini teyid etmektedir. 

Kaldı ki Devlet kayitlerinde meveud ve mahfuz bulunan Hazine alacakları esasen ınektum ad
dolunmamak iktiza eder. 

Ancak birinci maddede mevzubahs Hükümetin kayde müstenid İttılaı haricinde kalmış olan ta
birinin ifade ettiği mana bu bapta kâfi derecede vuzuh ve sarahati cami olmadığı gibi G ncı madde
de mevzuba'hs olan mektumatın ihbarı halinde verilecek ikramiyelerin zamanı tediyesi gösterildiği 
halde birinci madde «.Hazineye aidiyeti tahakkuk ettikten sonra » gibi umumî bir tabir kullanılarak 
aidiyetin tahakkukunun şartları gösterilmemiş ve bu ifade dahi müphem görülmüş olduğundan 
keyfiyetin tefsiren halli hususunun Büyük Millet Meclisi Âlisine arzına müsaade buyurulması 
rica olunur efendim. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 26-XI-193i 

Karar No. 10 
Esas No. 3/534 

Yüksek Reisliğe 

1905 sayılı kanunun birinci maddesinin tefsi
ri hakkmda Başvekaletin 19 - XI -1934 tarih ve 
6/4262 sayılı tezkeresile ona (bağlı Maliye vekâ
leti tezkeresi encümenimize havale edilmekle 
keyfiyet Maliye vekili Bay Puad hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Umumî veya hususî kanunla!* ve muahedeler 

hükümlerine göre Devlete aid veya Hazine lehi
ne mevdu olması lâzımgeldiği halde Hükümetin 
kayde müstenid ittılaı dışında kalan bütün men
kul, gayrimenkul mallarla bunların intifa hak
lanın, alacakları, mevduat, emanet, esham, tah
vilât veya sigorta matluplarını haber verenlere 
bu malların veya haklarm Hazineye aid olduğu 

( S. Sayısı : 58 ) 
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tahakkuk ettikten sonra muayyen nisbetlerde 
ikramiye verilmesi 1905 sayılı kanunun birinci 
maddesi hükmü içindedir. 

Maliye vekâleti bu mevzuda iki noktanın 
tefsirini istemektedir: 

I - Hazine kayitlerinde mevcud ve hesaplan 
mahfuz bulunan ve fakat her hangi bir sebeple 
taiab edilmeyen Devlet alacaklarım ihbar eden
ler madde hükmünden istifade edecek midir? 

I&eümenimiz maddedeki (Hükümetin kayde 
müstenit ıttılaı) tabirinin bu kabîl ihbarları ka-
nüsün şümulü dışmda bsfcktığmı ve ibarenin 
gayetsarih olduğunu görerek ayrıca tefsire ma
hal görmemiştir. 

n - Tefsiri istenilen ikinci nokta; ihbar edi
len hak ve menfaatlerin Hazineye aidiyetinin 
tahakkukunda ne kastedildiğini ve muhbirlere 
verilecek ikramiyelerin, Hazineye aidiyetinin 
hangi safhasında verilmesi ioab edeceğini ta-

Kanunun tedvininden mafesad Hazineye men
faat temini olduğuna ve tahsil mahalli olmayan 
ve kendisinden halen ve atiyen istifade edileme
yen her hangi müoerred bir haktan meydana çı-

kanlması da kastedildiğine göre encümenimiz 
aidiyetim Devlete faydalı olacak sekilisinin tef-
sil8've iasahmı lüzumlu görmüştür. 

Aidiyet, haktan taallûk ettiği şeylere göre 
değiştiğinden encümenimiz , gayrimenkullerle 
menkuller ve naMd hakkmda ayrı izahlarda bu
lunmak zaruretini duymuş ve müruruzaman, 
aidiyetten beklenen faydayı kaldırdığından bu 
ciheti tasrih etmiştir. 

NaMtlerin tahsili taksit ile kabul edildiği 
tafccErde ikramiyelerin taksit nisbetmde veril
mesi "ifade olunmuş, ihbar edildiği halde her 
hangi bir mahsub ameliyesi veya başlat menfaat
ler karşısında Hazinece takib edilmeyen hakla
rın taallûk ettiği ikramiyelerin verilmesi lüzu
mu da aynca tasrih edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Maliye En. Reisi M. M. Aza 

Gümüşane İsparta Ürfa 
H. Fehmi Kemal Ünal Behçet 

Aza Aza ' Aza 
Naşit Kâmil Zülfü 
Aza Aza Aza 

Refik Pertev Hamdı M. 

« Hazineye aidiyet; gayrimenkulde mülkiye-
tiır veya intifam Hazineye geçmesi, menkulde 
bunlara Hazinece vaziyet edilmesi, nakitte tah
sil olunması demektir, Müruruzaman, aidiyeti 
bertaraf edebilir. Tahsil taksitle yapılırsa ik-

Maliye encümeninin tefsir fıkrası 

ramiye Hazineye giren miktarla müteaasib olur. 
Haktin veya mafcn ihbar üzerine Hazineye 

aidiyeti taayyün ettikten sonra bunun her hangi 
bir takas veya hesaplaşmağa tâbi tutulması tah
sil hükmündedir » . 

Bütçe encümeni mazbatası 

T, BM. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 27 

Esas No. 3/534 

9 - XII - 1934 

Yüksek Reisliğe 

31-XII-1931 tarih ve 1905 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkındaki Başvekâ
letin 19 -XI-1934 tarih ve 6/4262 sayılı tezke
resi Maliye encümeninin bu baptaki mazbatasile 
birlikte encümenimize verilmiş olmakla Maliye 
vekili Fuad ve hukuk müşaviri Salâhattin bu-

(S. Sayısı : 

lunduğu halde okundu ve konuşuldu. 
1905 sayılı kanunun birinci maddesinde yazı

lı olduğu veçhile umumî veya hususî kanunlar 
ve muahedeler hükümlerine göre Devlete aid 
ohnası ve Hazine emrine verilmiş bulunması 
lâzımgeldiği halde Hükümetin kayde müstenid 

) 
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bilgisi dışında kalmış olan bütün menkul ve 
gayrimenkul mallar veya bunların intifa hak
larını, alacaklarını, mevduat, emanet, esham ve 
tahvilât veya sigorta matlûplarını haber veren
lere bu malların veya hakların Hazineye aid ol
duğu tahakkuk ettikten sonra ikramiye veril
mesi lâzımgelmekte ise de Hazine kayitlerin^e 
yazılı olduğu halde her hangi bir sebeple aran
mayan Devlet alacaklarını haber verenlenn bu 
kanundan istifade edip etmeyecekleri ve yuka
rıda bahsolunan mal veya haklarm hangi kerte
de iken Hazineye aidiyeti tahakkuk etmiş sayı
larak ikramiye verilmesi ioab edeceği hususla
rının kanunda pek açık yazılmamış olduğu ileri 
sürülerek bu noktaların tefsir yolile aydınlatıl
ması istenmektedir. 

Bu noktalar üzerinde yapılan konuşmalardan 
sonra encümenimiz de Maliye encümeninin dü
şündüğü gibi Hazine kayitlerinde yazılı olduğu 
halde her hangi bir sebeple aranmayan Devlet 
alacaklarını haber verenlerin bu kanundan isti
fadelerine imkân olmadığı ve (Hükümetin kay-
de müstenid ittılâı) tabirinin de tefsire muhtaç 

olmayacak kadar açık ya&taş bulunduğu neti
cesine varmıştır. 

ikinci noktaya gelince; maddenin m&t&tode 
yazılı (aidiyetin tahakkuku) tabiri gayrivazih 
ve Hükümetin bu baptaki ftereddüdü varid bu
lunmuş olduğundan bu mübhemiyetin tefsir yo
lile aydınlatılması münasib ve tefsirin mevzun
unu teşkil eden nokta (aidiyetin tahakkuktu) 
keyfiyeti olduğuna göre Maliye emcümeninin 
tefsir fıkrasının bu esasa göre degiştirÜtnesi 
muvafık görülmüştür. 

Değişik olarak yazılan tefsir fıkrası Umumî 
heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunuldu. 

B. V. 
İsparta 
M. Ünal 

Çorum 
Mustafa 
Sivas 

Remzi Çiner 

Reis 
Burdur 

Ş. Özkan 
Erzurum. 

Aziz 
Sivas 
Rasim 

Yozgat 
S. tçöz 

Bursa 
Dr ir. Kagrmnem 

Kayseri 
A. Wilmi 
Tokat 

S.Gmca 

Bütçe encümeninin tefsir fıkrası 

1905 sayılı kanunun birinci maddesinde bah
solunan aidiyetin tahakkuku; gayrimenkulde 
mülkiyetin veya intifam Hazineye geçmesi ve 
menkulde bunlara Hazinece vazıyed edilmesi.ve 
nakitte tahsil edilmesi iledir. Müruru zaman, 
aidiyeti bertaraf edebilir. Tahsil taksitle yapılır

sa ikramiye Hazineye giren miktarla mütenasib 
olur. Nakid veya malın ihbar üzerine Hazineye 
aidiyeti taayyün ettikten sonra bunun her han
gi bir takas veya hesaplaşmağa tabi tutulması 
tahsil hükmündedir. 

( S. Sayısı : 58 ) 



S. Sayısı: 55 
Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk vergisi hakkındaki 
kanunu muvakkat maddesile 2546 sayılı kanunun 3 üncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve İktısad, 

Maliye ve Bütçe encümeleri mazbataları (3/536) 

T. C. 
Başvekâlet 19-^1-1934 

Kararlar müdiiılvğü 
Sayı: '6/4264 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Muhtelif maddelerden alınan istihlâk vergisi hakkındaki 2458 sayılı kanunun muvakkat 
maddesile 2546 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin tefsiri hakkında Maliye vekilliğinden 
yazılan 18-XI-Q34 tarih ve 26603/102 sayılı tezkere sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolile bitirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Maliye vekilliğinin 26603/102 numaralı ve 18 - XI -1934 tarihli tezkeresi suretidir 

Başvekâlet yüksek makamına 

'Muhtelif maddelerden alman istihlâk vergisi hakkındaki. 2458 numaralı kanunun 5 nci mad
desinde, dahildeki imalât ve istihsalâtta verginin tarh, tahafekuk ve tahsil muamelelerinin 2430 
numaralı muamele vergisi kanununa göre cereyanı kabul edildiği halde, kanunun neşri tarihinde 
mevcud mallar için verilecek beyannameler üzerine yapılacak tarhiyatta h/mgi usule ittiba edile
ceği kanunun muvakkat maddesinde gösterilmemiştir. 2458 numaralı kanuna müzeyyel olan 2546 
numaralı kanunun 3 noü maddesinıde mezkûr muvakkat madde mucibince beyannaemsi verilmeyen 
veya eksik verilen eşyanın vergisi varidat idaresince tahakkuk ettirilerek bir misil fazl asile tah
sil olunur ve bu müzeyyel kanuna müteallik 18-VI-1934 tarihli ve 50/115/2 numaralı Maliye en
cümeni mazbatasında da (2458 numaralı kanunun muvakkat birinci maddesi mucibince verilecek 
beyannameler noksan veya hileli verildiği veya hiç verilmediği takdirde hangi hükümlerin tatbik 
edileceği kanunda tasrih edilmediğini gören encümenimiz lâyihaya bir madde ilâvesile bu gibi eşya 
vergisinin varidat idarelerince tahakkuk ettirilerek bir misil zamla tahsil edileceğini tasrih et
miştir) denilmekte ise de bu hükümlerde de stoklara aid verginin tarh ve tahakkuk şekli hakkında 
sarih bir işaret mevcud değildir. Vakıa bu tarhiyatın da kanunun ahkâmı asliyesi dairesinde ic
rası, yani istihlâk vergisi kanununun 5 nci maddesi veçhile muamele vergisi için muayyen olan iti
raz ve temyiz safahatına tâbi tutulması muktazi ve bu tarzı muamele mükelleflerin hukukunu da
ha ziyade kâfi! olacağı mütalea edilmekle beraber tatbikatta vaki olabilecek tereddüdlerin izalesi 
için keyfiyetin bir tefsir ile teyidine lüzum görüldüğünden keyfiyetin Yüksek Meclisçe tezekkür 
ve bir karara bağlanmasına müsaade buyurülması arzolunur. 
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İktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktısad encümeni 
Karar No. 12 

Esas Na. 3/538 

14 - XII - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Muhtelif maddelerden alman istihlak vergisi 
hakkındaki 2458 sayılı kanunun muvakkat mad-
desile 2540 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâletten 19 - XII - 1934 
tarih ve 4264 sayı ile yazılan tezkere encümeni
mize havale edilmekle Varidat umum müdürü 
vekili hazır olduJVL halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Tefsiri istenen muvakkat madde fabrika, 
mağaza ve depolarda mevcud istihlâk vergisine 
tâbi stok mallar için muayyen müddet zarfında 
beyânname verilmesine ve bu beyannamelere 
göre tahakkuk edecek verginin tediye şekil ve 
zamanına aid hükmü ihtiva etmektedir. 

Ancak beyanname vermeyenler veya noksan 
verenler hakkında yapılacak muamele muvak
kat maddede meskût geçtiğinden bilâhare çıkan 
2546 sayılı kanunun 3 ncü* maddesile bu gibiler 
hakkında tatbik edilecek hüküm konmuştur, 

Varidat umum müdürü vekilinin verdiği iza
hata nazaran tatbikatta; stok mallar hakkında 
verilen beyannamelerdeki miktar ile tahakkuk 
arasında bir fark görüldüğü veya hiç beyanna
me verilmediği takdirde 2546 numaralı kanu
nun 3 ncü maddesi mucibince varidat idarelerin
ce tahakkuk ettirilecek vergi hakkında mükel
leflerin itiraz ve temyiz hakları olup olmadığın
da tereddüd hâsıl olduğundan keyfiyetin tefsir 
yolile halli istenmektedir. 

Halbuki tefsiri istenen maddenin hedefi da
ha ziyade stok mallar hakkında beyanname ve

rilmesini mecburî kılan muvakkat bir hüküm
dür. 

Kanunun esası ise daimî mahiyeti haiz oldu
ğundan encümenimiz bu hususta stoklar hari
cindeki bu gibi mallardan almacak istihlâk ver
gisinin tarh ve tahakkuku hangi usul ve mera
sim dahilinde katiyet kesbediyorsa bunları da 
ayni hüküm dairesinde muamele görmesi icab 
edeceği kanaatine vâsıl olmuştur ki bu ahkâm 
2458 sayılı kanunun 5 nci maddesinde saraha
ten yazılmıştır. 

Hulâsa; encümenimiz bu asla tebaan feri sa
yılması icab eden stok mallar için tarh ve ta
hakkuk ettirilecek vergiler hakkında da mükel
lefler için itiraz ve temyiz hakkının kabul edil
mesini 5 nci maddenin hükmü dahilinde kabili-
hal görmüş ve maddeyi tefsire zaruret hissetme
miştir. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encü
menlerine verilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

İktısad E. E. Na. 
Şebin Karahisar 

îstnail 
Aza 

Bursa 
Dr. Rasim Fer id 

Aza 
İstanbul 

Alâettin CemilTopgubc 

M. M. 

ışı 

K İ 
Afyon Karahisar 

izzet Akosman 

Aza 
Gümüşaııc 

Edib Servet 

Aza 
Ankara 

Eşref 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 19 
Esas No. 3/r>36 

3 - xn - mu 

Yüksek Reisliğe 

Muhtelif maddelerdah alınan istihlâk vergisi 
hakkındaki 2458 sayılı kanunun muvakkat mad-
desile 2546 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâletten gelen 19 - XI -
1934 tarih ve 6/4264 sayılı tezkere îktısad en
cümenince müzakereden sonra Encümenimize 
havale edilmekle Maliye Vekili Fuadın huzurile 
müzakere edilmiştir. 

Encümenimiz îktısad encümeninin mütalea-
sına iştirak ederek keyfiyetin tefsire muhtaç 

olmadığına karar vermiştir. 
Reisliğe sunulur. 

Ma. En. Reisi 
Gümüşane 

H. F. Ataç 

İzmir 
Kâmil Dursun 

Kastamonu 
Refik 

M. M. 
İsparta 

Kemal Ünal 

Diyarbekh' 
Zülfü 

Urfa 
Behçet 

Kâ. 
Aydın 
Adnan 

İstanbul 
Ilamdi Gürsoy 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 42 
Esas No. 3/r>36 

Yüksek Reisliğe 

15 - XII - um 

Muhtelif maddelerden alınan istihlâk vergisi 
hakkındaki 2458 numaralı kanunun muvakkat 
maddesile 2546 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâletten Yüksek Meclise 
sunulup îktısad ve Maliye encümenlerinin 
mazbatalarile birlikte encümenimize verilen 
19 - XI -1934 tarih ve 6/4264 sayılı tezkere 
Maliye vekili Fuad hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu: 

Mesele; muhtelif maddelerden alınan istihlâk 
vergisi hakkındaki 2458 sayılı kanunun neşri 
tarihinde mevcud mallar için verilecek beyan
nameler üzerine yapılacak tarh muamelelerinin 
hangi usule tâbi olacağı gösterilmemiş ve yal
nız 2458 sayılı kanuna ek olan 2546 sayılı ka
nunda yukarıda ismi g%eçen muvakkat madde 
mucibince beyannamesi verilmeyen veya eiksik 
verilen eşyanm vergisi varidat idarelerince ya
pılacağı söylenmekle iktifa edilmiş olduğundan 
bu suretle tahakkuk ettirilecek verginin mua
mele vergisinde olduğu gibi itiraz ve temyiz 

safhalarına tâbi olup olmıyacağının tefsir yolu 
ile halledilmesi talebinden ibarettir. 

2458 sayılı kanunun beşinci maddesinde da
hildeki istihsalât ve imalâtta verginin tarh ve 
tahakkuk ve tahsil muamelelerinin 2430 sayılı 
muamele vergisi kanunu mucibince cereyan, ede
ceği zikredilmiş olduğuna göre bu kanunun 
neşri tarihinde fabrika ve imalâthanelerle bu 
mallan hariçten getirtipte toptan satan mü
esseseler nezdinde bulunan stok mallar hak
kında da ayni esasların kabulü ve binaenaleyh 
bu kabîl mükellefler için itiraz ve temyiz hak
larının tanınması vazıı kanunun maksadına ta
mamen uygun olduğunda şüphe olmamakla be
raber gerek beşinci maddede ve gerekse 2546 
sayılı kanunun 3 ncü maddesinde sarih bir hü
küm mevcud olmadığından meselenin tefsirden 
müstağni sayılması da varid görülememiştir. 

Tatbikatta vaki olabilecek tereddütleri ön
lemek ve kanunun yanlış tatbikına mahal kal
mamak üzere meselenin bir tefsir fıkrasile ay-
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dmlatılmasmı üstün bir düşünce bilen encüme
nimiz bağlı tefsir fıkrasını hazırlamıştır. 

Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. Kâtip 
Burdur İsparta B ayazı t Balıkesir 

M. 8. Özkan M, Unsal İhsan Enver 

Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk ver
gisi hakkındaki 30 mayıs 1934 tarih ve 2458 
sayılı kanunun muvakkat maddesile bu kanuna 
ek olan 5 temmuz 1934 tarih ve 2546 sayıh ka-

+4 - ^ ^ 

Bursa Mardin Erzurum 
Dr. G. Kagraman R. Erten Aziz Akyürck 

Erzurum Manisa Sivas 
A. Aradı M. Turgut fi asim 

Sivas Yozgat 
liomzi Çinor 8. îçös 

nunun 3 ncü maddesi mucibince alınacak ver
gilerin tarh ve tahakkuk muameleleri 2458 sayı
lı kanunun beşinci maddesi hükmüne tâbidir. 

Muhtelif maddelerden almacak istihlak vergisi 
hakkındaki 2458 sayılı kanunun muvakkat mad
desile 2546 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 

tefsiri 
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, S.SayfSi:56 
"Gümrük ve inhisarlar vekAleü 1î>a4 5ıh bütçesinde 5 2 2110 liralık müna
kale yapılımısırta dair 1/111*2, Askeri laferik«Fİar wmıwn ınlidüHü^n 'IrK*4 
yılı bütçesinde 5SÖ liralık münakale yapılıwasrna d»ir 4 /110^ , MiUi Müda
faa vekâleti ii»;{4 yriı kara bütçesinde OMWt>0 liralık münakale yapılması 
hakkımla ı / t ı 7 2 , S»bbat ve içtimai muavenet vekâleii 11*^4 yılı bütçesinde 
1 3 0 0 liralık münakale yapılmasına dair 1/1173, Tapu ve kadastro u mu m 
müdürlüyü ü»;«4 yılı bütçesinde 8&6 liralık münafc&le yap*lmasH»a üair 
1/1174 numaralı kanun lâyihaiarile Mlar^ he^eUniıt> ©İva 11* muhasebat IHU4 
yılı v.bütçesiıulc.' i21t> liralık m ü n a k a l e yapılması hakkımla 2 / i a 2 tmroarair 

kanun teklifi ve flütçe eıifeümetM mazlmtası 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1934 yılı bütşestede 52 2§Ö liralık niimafcaîe yâpîhüası-
na dair kanun lâyihası (1/1162) 

T. C. " " ' '-'. '.>'. 
Başvekâlet , 4 -XII - 1934 

Kararlar mi'ıdiırlüğiı 
Sayı: û/3353-

B. M. M. Yüksek Reişî^m* 

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1934 malî yılı bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri ara
sında münakale yapılması ve yeniden bir fasıl açılması hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nan ve İcra vt-kiileri heyetince 3 - XII - 934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı '-mucibe mazbatası ve ilişiği cetvellerle birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
İsmet İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

1 - Gümrük ve İnhisarlar vekâletinin 1934 yılı bütçesinin 253 ve 282 nci tekaüd ikramiyesi 
fasıllarına konan tahsisat tükenmiştir. Bu sebeble bu. sene içinde tekaüd olanların ikramiyeleri 
verilebilmesi için 253 ncü fasla ( 11 800 ) ve 288 nci fasla ( 1 354 ) lira eklenmesi teklif edilmiştir. 

2 - 256 ve 286 nci muvakkat tezminat fasıllarındaki taihsisatlar sene sonuna kadar ihtiyaçları 
karşılayamayacağından 256 ner fasla (2 300) ve 286 nci fasla da (Î5Ö) lira eklenmesi teklif edil
miştir. ' . 

3 - 276 nci faslın 2 nci Açık maaşı maddesindeki tahsisat açıkta ve vekâlet emrinde bulunan
ların ancak ikinci kânun sonuna kadar verilecek olan maaşlarını karşılamaktadır. Bu sebeble malî 
yılı sonuna kadar verilmesi gerek olan maaşlar için (6 650) lira eklenmesi teklif edilmiştir. 

4 -.Bütçenin 277 nci geçen sene düyunu fasbna konan tahsisat tükenmiş olduğundan 1933 se
nesinde tekaüd edilen memurların ikramiyeleri, senesi bütçesinde karşılığı olduğu halde verilme
mektedir. Bütçe kanununun 11 nci maddesi mucibince bu. ikramiyeler karşılığın, 1934 malî yılı 
bütçesinin ikramiye faslından geçen sene düyunu faslına yapılacak münakale ile elde edilmesi 
gerekse de birinci madde arzolunduğu üzere bu senenin tekaüd ikramiyesi faslında karşilık kal
madığından bu yolda münakale yapılamamıştır. 

5 - Gümrük ve İnhisarlar vekâleti ile muhafaza teşkiltma bağlı memurlardan 1933 malî yılı 
içinde tekaüd edilenlerden (bazılarının ikramiyeleri senesi bütçesinde tahsisat kalmamasından 
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verilmemiştir. Karşılıksız olan bu ikramiye borçlarının ödenmesi için bütçede (Gümrük ve İnhi
sarlar vekâleti ile muhafaza umum kumandanlığının 1933 senesinde ödenemeyen tekaüd ikramiyesi kar
şılığı) adile yeniden 306 neı bir fasıl açılarak buraya (5 436) lira fevkalâde tahisisat konulması tek
lif edilmiştir. 

6 - İstanbul, Aadalar ve Akdenizde bulunan takıb vasıtaları işletme malzemesi ihtiyaçlarının 
saklanması için açılan depolarda kullanılmak üzere alınması lüzumlu görülen tartı ve ölçü alet-
lerile ıbenziıı alıp vermesinde ıkullanılacak ıkurbağa tulumbası ve teferruatı, 9 istihbarat memuru 
için alınacak yazıhane ve sandalya karşılığı olarak 287 nei fasla (3 000) lira eklenmesi teklif edil
miştir. 

7 - Kaçak takibi için karakol adetlerinin arttırılması ve fiatlerin geçen senekine nazaran çoğal
ması yüzünden 288 nci faslın birinci tenvir ve teshin maddesine konarı tahsisat yetişmediğinden bu 
tertibe (1 300) lira eklenmesi zarurî görülmüştür. 

8 - 291 nci harcırah faslına ikonan tahsisat, Millî Müdafaa emrine geçen ve bu vekâletten muha
faza tcşikiiâtma gelen zabitlerle tayin edilen ve görülen lüzum üzerine yerleri değişti
rilen ve ilişikleri kesilen memurların (harcırahlarına harcanımıştır. Yıl sonuna kadar bu gibi za
rurî değişiklikler için bu fasla (8 000) lira eklenmesi zaruridir. 

9 - 61 parça deniz takib vasıtalarının faaliyet yerleri ıgenişlettirildiğinden zabitlerle mürette
batın yevmiyeleri olarak 295 nei faslın birinci yemeklik maddesine ikonan tahsisat malî yıl so
nuna kadar olan ihtiyaçları karşılayamayacağından bu fasla (1 800) lira eklenmesi teklif edil
miştir. 

10 - Uyuşturucu maddeler kaçakçılığının men ve takibinde istihbarat çalışmasını genişleterek 
daha şümullü (hareket etmek ve lâzımgeidiği şekilde tertibat almak lüzumlu görülmüş ve bu sebeple 
istihbarat faaliyeti ehemmiyetli bir surette arttırılmıştır. Bundan ötürü 298 nci istihbarat faslına 
(10 000) lira eklenmesi teklif edilmiştir. 

11 - Muhafaza memurlarının tahminden fazla hastalanmalarından ötürü 303 ncü faslın birinci 
tedavi ve yol masrafı maddesine ikonan tahsisatın yıl sonuna ıkadar olan ihtiyaçları ikarşılayama-
yacağı anlaşılmıştır. Bunun için bu fasla (500) lira eklenmesi zarureti vardır. 

12 - Yukarıdaki maddelerde yazılı fasıl ve maddelere eklenmesi teklif olunan (52 |290) liraya 
karşılık olarak bütçenin 252 nci memurlar maaşı faslından (17 058) lira ve 281 nci maaşatı umumi
ye faslından da (10 632) lira ve 294 ncü faslın 3 ncü işletme 'maddesinden (20 200) ve 296 nci 
faslın ıbirinci takipte ıkullanılacak vesaiti nakliyenin kira, tamir ve tazmini maddesinden (500) ve 
297 nei faslın 6 nci efradın ecza ve malzemei sıhhiyesi maddesinden (500) ve 299 ucu nakliyat 
faslından da (3 400) lira düşürülmesi teklif edilmiştir, 

Maaş fasıllarından düşürülenler birinci teşrin 1934 sonuna kadar olan eyyamı haiiye tasarrufla
rıdır. Masraf fasıllarından düşürülenler de deniz vasıtalarının motörlerinin tatil edilmesile benzin 
sarfiyatının azaltılması ve diğerlerinin de bu güne ıkadar yapılan sarfiyata nazaran yapılması müm
kün görülen tasarruflardır. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1934 malî yılı bütçesinin bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı fasıllarından (52 290) lira düşülmüştür. 

MADDE 2 — (2) sayılı cetvelde yazılı fasıl ve maddelere (46 854) lira eklenmiş ve geri kalan 
(5 436) lira da mezkûr bütçenin sonunda 306 nci (Gümrük ve inhisarlar vekâletile muhafaza* 
umum kumandanlığının 1933 senesinde ödenemeyen tekaüd ikramiyesi) adile yeniden açılan fasla 
fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

k(S. Sayxsı; 56) 
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MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet İnönü 

Mf. V. 
ÂB, özmen 

Ad. V. 
• Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
Ali Afyon 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

İk. V. 
Celâl Bayar 

Da.V. 
Ş. Kaya 
s. î.ıM. v. 

Dr. Refik Saydam 

3 - XII - 1934 
H. V. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Fuad AgraU 

G. î. V. Zr. V. 
Bana Tarkan Muhlis Erkm en 

Fi" M. 

252 
2SÎ 
293 
296 

297 
299 

3 
1 

6 

fi] Sayılı cetvel 

Muhassasatın nevi 

Memurlar maaşı 
Maaşatı umumiye 
Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi 
Takipte kullanılmak için hariçten tutulacak vesaiti nakliyenin kira, ta
mir ve tazmin masrafı 
Zabitan ve efradın tedavi ve yol masrafları 
Nakliyat 

Yekûn 

Tenzil 

17 
10 
20 

« , - • 

3 

058 
632 
200 

500 
500 
400 

5 2 290 

[2] sayılı cetvel' 

Muhassasatın nevi F. M. 

253 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüd 
ikramiyesi 

256 Muvakkat tazminat % 
276 2 Açık maaşı 
282 3 6S3 numaralı kanun mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
286 Muvakkat tazminat 
287 Mefruşat ve demirbaş 
288 1 Tenvir ve teshin 
291 Harcırah 
295 1 1615 numaralı kanunun 2 nci maddesi mucibince verilecek 

yemeklik^ bedeli 
298 İstihbarat masrafı 
303 1 Tedavi ve yol masraflarile Devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat 

edenlerin cenaze masrafı 
Yekûn 

Zam 

11 
2 
6 
1 

3 
1 
8 

1 
10 

800 
300 
650 
354 
150 
000 
aoo 
000 

800 
000 

500 
46 854 
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Âskeri fabrikalar U. M. 1934 yılı bütçesinde 580 liralık münakale yapılmasına dair kanun 
lâyihası 

T. C. ' • ' 
Başvekâlet S-XU 1034 

Kararlar müdürlüğü 
4 -.-Sayı:- 6/3399 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Askerî fabrikalar 934 malî yılı bütçesinde 580 liralık münakale yapılması hakkında Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5-XII-934 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı nmeibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
İsmet inönü 

Verilecek fasılların esbabı mucibesi 

F. M. 

905 19.34 senesi eski seneler düyunu 
942 1928 senesi harcırahı ; 

/ 1934 senesi bütçesine nıaledilmek sı.retile kıdemli yüzbaşılıktan miitekaid İzzet; 
Efendinin 1928 senesinden tmatlubu olup kendisine tesviyesi icab eden tahmini (18) 
lira (50) kuruşun cari 1934 senesi bütçesinin 905 nci eski seneler düyunu faslına vazı. 

905 1934 senesi eski seneler düyununa 
958 1 1928 senesi mevad ve malzemei iptidaiyesi 

Standard ovil kumpanyasının 1928 senesinden mahkeme ilâmına müstenid yağ bedelin
den matlubu olup 1934 senesi bütçesine jnaledilmek suretile tesviyesi icab eden 561 li
ra (50) kuruşun Ankara birinci icra memurluğuna tesviye edilmek üzere cai'i sene büt
çesinin 905 nci eski seneler düyununa vazı. 

Alınacak fasılların esbabı mucibesi 

¥. M. 

903 1 Mevad ve 'malzeme! iptidaiye : 
Cari 1934 senesi bütçesinin mevad ye malzemei iptidaiye faslındaki tahsisattan bazı mal-

. zemenin muhammen fiatlardan daha ııeuz alınmış oliması hasebile (5(51) lira (50) kuru
şun tasarruf edildiği anlaşılmıştır. 

890 1 Harcırah 
m 1934 senesi bütçesine mevzu 'memurlar harcırahı maddesinden de (18) lira (50) kuru* 

sun tasarruf edilmesi tesbit edilmiştir. 

Kanun lâyihan 

Madde 1 —- Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 senesi bütçesinin 890 nci faslının birinci 
memurlar harcırahı maddesinden 18 lira 50 kuruş, 903 neü faslın birinci, mcvad ve malzemesi iptida
iye ve müstehlike ve işletme masrafı maddesinden 561 lira 50 kuruş ki ceman 580 liranın bu fasıllar

dan tenzilile hu idare bütçesinin sonunda (Müruru zamana uğramıyan 1928 senesi düyunu karşı-
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lığı) adile yeniden açılacak fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Mddde 3 — Bu kanun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

5 -XI I -1934 
Ba. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. H. V. V. Ma. V. 

ismet înönü 8. Saraçoğlu Z. Apaydın Ş. Kaya Ş. Kaya Fuad Ağralı 
Mf; V. Na, V. îk. V. S. t M. V. G. î. V. Zr. V. 

Abidin övmen Ali Afyon Celâl Bay ar Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

F. M. 

903 
890 

Alınacak fasıl 

Tertibi 

Mevad ve malzeme 
Harcırah 

Yekûn 

Miktarı 
Lira K, 

561 
18 

50 
50 

580 00 

F. M. 

Verilecek fasıl 

905 
958 
905 
942 

Tertibi 

0 Eski sene düyunu 
1 928 sene malzeme 
0 Eski sene düyunu 
0 928 sene harcırahı 

Yekûn 

Miktarı 
Lira K. 

561 50 

18 50 

580 00 

Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı kara bütçesinde 69 000 liralık münakale yapılması hakkında. 
kanun lâyihası (1/1172) 

Başvekâlet 
Katarlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3401 

8-Xlh]934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa Vekilliği 934 malî yılı bütçesinde 69 000 liralık münakale yapılması 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5-XII-934 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına 
sunulmuştnr, 

Başvekil 
İsmet İnönü 

. . Esbabı mucibe • • . 

•Vekâletin 1934 senesi kara bütçesinin 772 nci faslının birinci tamir maddesine verilen tahsisat 
ile 785 nci Avrupa fabrikalarına gidecek memurların harcırahı -faslına verilen tailısisat sene nihaye
tine kadar yetişmeyeceğinden memuren Rıısyaya ve diğer Avrupa fabrikalarına gidecek heyetin 
harcırahı verilmemiştir, tşlbu harcırahın verilmesi ve makam otomobilinin tamiri için bu sene büt
çesinin 780 nci faslının ikinci levazımı (harbiye ve fenniye ve tahkimat ve askerî fabrikalara verile
cek sipariş maddesinden 69 000 liranın tenzili ile 772 nci vekâlet 'otomobili masrafı faslının birinci 
tamir maddesine 1 200 lira ve 785 nci Avrupa fabrikalarına memuren 'gidecek heyetin harcirahı 
faslına da 67 800 liranın nakline mecburiyet hâsıl olmuştur. 

( S. Sayısı : 56 ) 
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Millî müdafaa, vekâleti Kara bütçesinde 69 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

Madde 1 — Millî müdafaa vekilliğinin 1934 senesi Kara bütçesinin 760 faslın 2 nci levazımı 
harbiye ve fenniye tahkimatı ve askerî fabrikalara verilecek sipariş maddesinden 69 000 liranın 
ten/ili ile bundan 1 200 lirasının 772 vekâlet otomobil masrafı faslının. 1 nci tamir maddesine 
67 800 liranın da 785 nei Avrupa fabrikalarına gidecek (heyetin harcırahı masrafı faslına nakline 
izin verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden anuteiberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili ımemurdur. 

Bş. V. 
İsmet İnönü 

Mf. V. 
Abidin Özmen 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
' Na. V. 

Ali 

M. M. V. 
Z. Apaydan 

îk. V. 
Cdâl Bayar 

Da. V. 
$. Kaya 
S. 1. M. V. 

5-
H. V. V. 

Ş. Kaya 
ö. î. V. 

itana Tarkan 

• XI I -1934 
Ma. V. 

Fuad Ağralı 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1934 yılı bütçesinde 1 300 liralık münakale yapılması
na dair kanun lâyihası (1/1173) «' 

T. C. 
Başvekâlet 6X11-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6J3367 

B. MM. Yüksek Reisliğine 
Sıhhat ve içtimaî #ıuavenet vekilliğinin 1934 bütçesinde 1 300 liralık münakale yapılması 

hakkında bu vekillikçe hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5-XlI- 934 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişiği cetvel ile yüksek huzurlarına 
sunulmuştur. 

Başvekil 
İsmet İnönü 

Esbabı mucibe 

Görülen lüzum üzerine verem sanatoryumları ve su tedavisi hakkında olmak üzere iki mütehassısa 
ayrı ayrı tetkik at, yaptırılmış ve birisi kadın hastalıkları ve diğeri yüksek bakteriyoloji ihtisası için 
de Viyana, ve Berime ikmali tahsil ve staj yapmaıküzere doktorlar 'gönderilmiş 'olduğundan 1934 ma
lî sene bütçesinin 495 nci faslına mevzu para «ene sonuna kadar kifayet etmıeyeeeğinden bu fasla 
480 nci faslm 2 nci maddesinden 500 ve 488 nci fasıldan 300 ki ceman 800 liranın 495 nei fasla 
geçirilmesine ve eczacılar kanununun 55 nci maddesi mucibince vekâlette toplanan ecza tarife kıo-
tmisyonıına sarf olunması sebebile noksanlanan'491 nci faslın 3 ııcü maddesine de 498 nci faslın 2 nci 
numune hastaneleri maddesinden 500 liranın geçirilmesine zaruret ıhâsıl olmuştur. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 1934. malî senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun 

MADDE 1 — Sıbihat ve içtimaî muavenet vekâletinin 1934 malî senesi bütçesinin merbut cet
velde yazılı fasıl ve maddeleri arasında ceman 1 300 liralık münakalenin icrasına mezuniyet verh-
miştir. 

MADDE 2 —• Bu kanunun hükümlerini icraya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 56 ) 
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MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Bş. V. 
/ . İnönü 

m. v. 
A. öznten 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

N.a. V. 
Ali Afyon 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

îk. V. 
Celâl Bayar 

Da. V. 
Ş. Kaya 
S. î. M. V. 

5 -XI I -1934 
Ha. V. V. Mal. V. 
8. Kaya Fuad- Agralı 

G. İ V . Zr.V. 
Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

Cetvel 
Tenzil 
Lira 

5Û0 
300 
500 

Zam 
Tira 

800 

500 

F. 

480 
488 
408 
4 0 5 

491 

İ 300 1300 

M. Tertibi 
Müfettişler harcırahı 
Cüzzam mücadele masrafı 
Numune hastaneleri 
Sıtaj için ecnebi memleketlere gönderilecek doktor ve 
eczacıların harcırahları ve tahsil masrafları 
Yüksek sıhhat şûrası ve kavanini mahsusa ile teşekkül 
eden komisyonların azaları hakkı huzuru 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 850 liralık münakale yapılmasına 
dair kanun lâyihası (1/1174) 

Başvekâlet 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: 6/3371 
6 - XII - 1934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1934 malî yılı bütçesinden (850) lira indirilerek yeniden 
açılacak fasla fevkalâde tahsisat olarak konulması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 5 - XII-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
İsmet inönü 

Mueib sebebler lâyihası 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1926 senesinden beri Avrupada içtima «den kadastro kon
grelerine iştirak ederek verilen konferanslarla muhtelif memleketlerdeki usul ve tecrübeleri din
lemek ve muhtelif fen aletlerile yapılan işleri görüp bunları yekdiğerile mukayese ederek memle
ketimiz kadastrosu için*en uygun olanlar hakkında bir fikir ve kanaat elde etmek suretile vüeude 
getirdiğimiz kadastro sistem ve usullerimizle iftihar edilebileceği hakkında Profesör Heg tara
fından Lozan Darülfünununda bir konferans verilmiştir. 

Kadastro işlerimizin bir kıymeti haiz olması hususunda, bu ilim heyetlerine iştirakimizin bü
yük faideleri olmuştur. 

( S. Sayısı : 56) 
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Arazide tatbikini düşündüğümüz Potogrametri işine girişilmezden evvel bu usullerle çalışmak

ta olan Hükümetlerin tecrübelerinden istifade etmek ve vüeude getirilen eserleri görüp onlar 
üzerinde tetkiklerde bulunularak memleketimizde tatbiki uygun olacak usul hakkında bir fikir ve 
malûmat elde edebilmek için bu kere Pariste toplanan Fotogrametri kongresine iştirak etmek-
liğimiz münasib olur. Harita umum müdürlüğü bu kongreye dört memur göndermiştir. Hem kadas
tro ve hem de takdiri kıymet işleri hakkında Bakanlığımızın da iştiraki halinde büyük istifade
ler temin edileceğine şüphe yoktur. Bu cihet: tasvib buyurulduğu takdirde Yüksek Meclisin ta
tilinden evel kanuniyet iktisab etmesi lâzım gelen lâyihaların encümenlerde müzakerelerinde bu
lunmak mecburiyetinde olduğundan dolayı umum müdürlük namına yalnız baş fen müfettişi Halid 
Ziyanın memuren gönderilmesine ve yol harcırahı ile yevmiyesine karşılık olmak üzere de umum 
müdürlük bütçesine mevzu tahsisattan sene sonuna kadar tasarruf edileceği anlaşılan 243 ncü fasıl
dan 300 ve 245 nci faslın birinci maddesinden 550 lira düşülerek yeniden açılacak fasla fevkalâde 
tahsisat olarak ilâvesine lüzum hâsıl olmuş ve ilişik kanun lâyihası bu maksadın tanzimi için ha
zırlanmıştır. 

Tapu ve kadastro uiftmm müdürlüğü bütçesinde, 850 liralık münakale yapıl -
ması hakkında kcrnun lâyihası 

MADDE 1 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1934 senesi bütçesinin 243 ncü (İskândan 
müdevver muamelâtın ... ilâh) faslından 300 ve 245 nci faslın birinci (Tedavi vo yol masrafı 
ilâh ...) maddesinden 550 lira ki ceman 850 lira bu tertiplerden düşülerek (Pariste toplanacak fotog
rametri kongeresine gideceklerin harcırah ve yevmiyeleri ) adile yeniden açılan 248 nci fasla fev
kalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

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

5 - XII - 1934 
Bs. V . Ad. V. M. M. V. Da. V. H. V. V. Mal V. Mf. V. %a, V. 

1. İnönü Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat Agrah A. Özmen Ali Afyon 
îk. V. S. t. M. V. G. t V. Zr. V. 

Celal Bayar Rana Tarhan Muhlis Erkmm, 

îdare Heyetisin, Divanı muhasebat 1934 yılı bütçesinde 1 216 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/132) 

Yüksek Başkanlığa 

1934 senesi Divanı muhasebat (bütçesinin 36 nci tekaüd ikramiyesi faslına konulan (6 200) lira 
tahsisatın tamamen harcandığı giibi sonradan tekaüd olan Muraknb Memet Eminin ikramiyesine 
(1 216) liranın daha verilmesinden ıbaihsile Ibu sene bütçesinin 40 nci faslının 1 nci tenvir madde
sinden (356) ve 43 ncü ıharcırah faslından (860) lira ki ceman (1 216) liranın çıkarılarak tekaüd 
ikramiyesine konulması Divanı muhasebat reisliğinin 5 - XI -1934 tarih ve 230 numaralı tezkeresile 
istenildiğinden aşağıdaki yazılı kanunun kabulünü dileriz. 

İdare Âmiri tdare Amiri idare Amiri 
B. O. 

/. Ferid Halid 

MADDE 1 — 1934 senesi Divanı muhasebat bütçesinin 40 nci faslının 1 nci tenvir maddesinden 

( S. Sayısı : 56 ) -
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(356) ve 43 neü iİıarcırah faslmdan (860) lira ki toplu olarak (1 216) lira çıkarılarak 36 rıoı tekri-
üd ikramiyesr faslına konmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun çıktığı tarihten sayılır. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından iera olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B,M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 41 
1/1162, 1169, 1172, 1173, 1175. 

15-XII-1934 

2/132, 
Yüksek Reisliğe 

1934 malî senesi muvazene kanununa bağılı 
bazı daire bütçelerinde münakale yapılmasına 
dair olup muhtelif tarihlerde encümenimize ha
vale edilen 5 aded kanun lâyihası ile bir aded 
kanunî teklif alakadar memurlar hazır oldukları 
halde birer, birer okundu ve konuşuldu: 

Münakale istenen tertiplere konacak pahaların 
meveud tertiplerdeki paraların yetişmemesinden 
ve Hükümetçe ihtiyaç Hissedilen bazı hizmetle
rin yapılabilmesini temin maksadile teklif 
edildiği verilen izahattan anlaşılan bu lâyihalar 
encümenimiace olduğu gibi onay bulunmuş ve 
hepsi birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan 
kanun lâyihası umumî Heyetin tasvibine arzedil-

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur." 
Bü. En. Rs. 
Burdur 

M Ş. Özkan 
kâ. 

Balıkesir 
Enver 
Erzurum 

A. Akyürek 
Manisa 

T. Türkoğlu 
Sivas 

Rasim 

Rs. V. 
İsparta 
M, Unsal 

Bursa 
Dr. G. Kagraman 

Erzurum 
A. Arasli 

Kırklareli 
M. Nahid 
Sivas 

Remzi Çiner Faik 

M. M. 

îhsan 

Çorum 
Mustafa 
Kayseri 

A. Hilmi 
Mardin 
R. Erten 

Edirne 
Kaltakktran 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

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

bütçelere fevkalâde tahsisat verilmesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muvaze
nesine giren bütçelerin (1) sayılı cetvelde yazılı 
fasıllarından 125 237 lira indirilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince indi
rilen paralardan 118 370 lirası (2) sayılı cetvel
de gösterilen tertiblere ilave edilmiş ve 6 867 
lirası da (3) saydı cetvelde gösterilen daire 

bütçelerinde yeniden açılan fasıllara fevkalade 
tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe Maliye* vekili memurdur. 

( â. Sayısı • 56 ) 
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î*. M. Muhassasatm #evl tea 

DÎVANİ MUHASEBAT 

40 1 Tenvir 356 

43 Harcırah ' 860 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

243 İskândan müdevver muamelâtın tapu kayitlerini çıkartmak için istihdam edi
lecek muvakkat memurların harcırahla rile yevmiyeleri, ücret ve sair mas
rafları 300 

245 1 Tedavi ve yol masrafı ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat federitetm 
cenaze masrafı 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

252 Memurlar maaşı 

281 Maaşatı umumiye 

294 3 Vesaitin işletme, tahliye ve nakliyesi 

296 1 Takibte kullanılmak için hariçten tutulacak vesaiti nakliyenin kira, tamir 

ve tazmin masrafı 

297 6 Zâbitan ve efradın tedavi ve yol masrafta 

299 Nakliyat 

SIHHAT VE ÎÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

480 2 Müfettişler harcırahı 

488 Cüzam mücadele masrafı 

498 2 Numune hastaneleri 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KAMA KISMİ) 

780 2 Miadlı talim ve terbiye malzemesi ve leva^ımî haıM^ ^ İMiBİye ve tah* 
kimat ve askerî fabrikalara verilecek sipariş masrafları 69 000 

m 

17 ö&§ 
10 632 
âOMO 

500 
âÛO 

3 400 

500 
300 
500 

MKEBÎ MBnmALAR uMm mmmüĞü 
890 1 Memurlar harcırahı 19 

903 1 Mevad ve malzemei iptidaiye ve müstehlike (mamul ve gayrimamul) ve 
işletme masrafı 562 

UMUMÎ YEKÛN 125 237 

(S. Sayına 56) 
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0BT1ŞEL.:{Q 

Muhassasstm neri 

DİVANI MUHASEBAT 

1683 numaralı ıkanunun 58 nci «maddesi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

263 1683 mımaralr (kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekrüd ikra
miyesi . " 

256 Muvakkat tazminat 

276 2 Açık maaşı 

282 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikra

miyesi 

286 Muvakkat tazminat 

287 Mefruşat ve demirbaş 

288 1 Tenvir ve teshin 
291 Harcırafh •-- • 
295 1 1615 numaralı kanunun 2 nci maddesi mucibince yerilecek yemeklik bedeli 

298 İstihbarat masrafı 

303 1 Tedavi ve yol masrafları ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat eden
lerin cenaze masrafı 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

491 3 Yüksek sıhhat şûrası ve kavanini mahsusa ile teşekkül eden komisyonların 
azalan hakkı huzuru 

495 Staj için ecnefei memleketlere gönderilecek doktor ve eczacıların harcı
rahları ve tahsil masrafları 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMİ) 

772 1 Tamir 

785 Avrupa fabrikalarına gidecek heyetin harcırah masrafları 

UMUMÎ YEKÛN 

Lira 

1 216 

11 800 
2 300 
6 650 

1 354 
150 

3 000 
1 300 
8 000 

1 800 
10 000 

500 

500 

800 

1 200 

67 800 

118 370 

(S. Sayısı : 56) 
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CETVEL [3] 

Muhassasatın nevi 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Pariste toplanacak Fotogrametri kongresine gideceklerin harcıralı ve yev
miyeleri 

GÜMRÜK VE İNjItSARLAR VEKÂLETİ 

Gümrük ve inhisarlar vekâletile muhafaza umum kumandanlığının 1933 
yılında ödenemeyen tekaüd ikramiyesi 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1928 yılına akl toahkûmünibih 'ifoorc karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

( S. Sayısı : 56 ) 



S. Sayısı: 52 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1934yılı bütçesinde 50 000 lira

lık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (l/l 163) 

T.C. 
Başvekâlet 4~XI 1-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3355 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

% İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1Ç34 senesi bütçesinin fasılları arasında münakale yapılması 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3-XII-Q34 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiği cetvel ile birlikte yüksek 
huzurlarına sunulmnştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Mucib sebebler 

1000 Paris sergisinden beri Uluslar arasında açılmış olan sergilerin en büyüğü olarak 
bu sene Bürükselde Uluslararası bir sergi açılacak, buna büyük küçük bir çok Devletler 
iştirak edecektir. Türk tütün ve sigaralarının en ziyade satıldığı memleketlerin ortasınd; 
bulunan bir şehirde kurulacak ve milyonlarca insan tarafından gezilecek olan bu sergide ida
remiz mamulâtının teşhirinden madiî ve manevî bir çok faideler umulur. Ancak bütçenir 
sergilere iştirak ve propaganda tertibindeki muhassasat bakiyesi iştirak masarifine tekabü 
etmemektedir. 

8 nci eenebi mütehassıslar ücret ve harcırahlarile mütercimleri ve daktiloları ücret ve 
harcırahı tertibinden 30 000 liranın tenzili ile 9 uncu faslın 4 ünc*Ü sergilere iştirak v 
propaganda maddesine zammına mecburiyet vardır. 

İnşaat ve tamirat tertibindeki muhassesat bakiyesinin yeni yapılmakta olan binaların keş' 
ilâvesinden doğan farklarile diğer tamirat masraflarına kâfi gelıniyeceği anlaşıldığından 7 ne 
faslın ikinci yaprak tütün depo ve imalâthanelerile fabrikalar kirası maddesinden 20 00 
liranın indirilmesi, 6 ncı faslın birinci inşaat ve tamirat tertibine zammı zarurî görülmüştür 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 15 - XII - 1934 

M. No. 40 
Esas No. 1/1163 

Yüksek Beisliğe 

İnhisarlar umıum müdürlüğü 1934 malî yılı hakkında olup Başvekâletin 4 - XII - 1934 tar: 
bütçesinde 50 000 liralık münakale yapılması ve 6/3355 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise gc 



2 
derilen kanun lâyihası encümenimize havale edil
miş olmakla Gümrük ve inhisarlar Vekili hazır 
ibuhmduğ'iı hakle okundu ve konuşuldu. 

Kanun lâyihasına bağlı mucit) sebeblerc ve 
vekilden alınan malûmata göre hakikî bir ihtiyaç 
neticesi teklif edildiği anlaşrlan bu kanun lâyiha
sı encümenimizce olduğu gibi onay bulunmuştur. 

Müstacelen müzakere edilmesi dileğile Unıunıî 
heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek ilcisi iğe 

sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M. Ş. Özkan 

Bursa 
Dr. G. Kagraman 
Mardin Manisa 

R. Erteyi M. Turgut 
Tokat Yozgat 

M. M. 
İsparta 

M. Unsal 
Erzurum 

A. Ar aslı 
Sivas 

Rasim 
Erzurum 

Kâ. 
Balıkesir 

Enver 
Kayseri 

A. Hilmi 
Sıvaıs 

Remzi Çiner 
Kırklareli 

S. Oenca S. Içöz A. Akyürek Şevket 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1934 malî yılı İnhisarlar umum müdürlüğü büt
çesinde 50 000 liralık münakale yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 —İnhisarlar umum müdürlüğü 
1934 malî yılı bütçesinin bağlı cetvelde yazılı 

fasılları arasında 50 000 liralık münakale ya
pılmıştır. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet İnönü 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
A. Özmen 

S. î . M. V 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

H. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali Afyon 
G. İ. V. 

3 - XII -1934 
M. M. V. 

Z. Apaydın 
Ma. V. 

Fuat Agrah 
ÎK. V. 

Celâl Bayar 
Zv. V. 

Dr. Refik Saydun Rana Tarkan Muklis Erkmen 

CETVEL 

F. M. Muhassasatm n evi 

7 2 Yaprak tütün depo ve imalâthaneleri ve fabrikalar kirası 

8 Ecnebi mütehassıslar ücret ve harcırahlarile mütercimleri ve 
daktiloları ücret ve harcırahla rı 

6 1 İnşaat ve tamirat 

9 4 Sergilere iştirak ve propaganda 

Tenzil 

Yekûn 

Zam 

20 000 

30 000 

50 000 

20 000 
30 000 
50 000 



S. Sayısı: 51 
Ziraat vekâleti 1934 yrlı bütçesinden yüksek ziraat ensti
tüsüne yardım olarak verilen 50 980 liranın fasıllara dağr-

tılması ve 34 500 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası • (1/1167) 

T. C. 
Başvekâlet -4-XII-193 i 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3351 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisüğiae 

Ziraat vekâleti bütçesinden Yüksek ziraat enstitüsüne yardım olarak verilen 50 980 liranın fa
sıllara' dağıtılması ve (34 500) liralık münakale yapılması hakkında Ziraat vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2 -XI I -1934 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
mın lâyihası esbabı mucibe ve cetvellerle birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
• İsmet İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yüksek enstitülerin gerek -geçen senei maliye ve gerekse geçmekte olan 934 malî senesi mas
rafları nıüfredatile beraber ileride yapılması katiyetle muhtemel ve zarurî masraflarının tesbiti 
için yapılan tetkikatta: 

Fasıl 9 — Yüksek enstitülerin hemen, hemen bütün sarfiyatını, karşılayacak olan 9 ncu fas
lında kalan bakiyei tahsisatın senei maliye nihayetine kadar kifayetsizliği anlaşılmış ve bir ta
raftan talebe kadrosunun tezayüdile bu fasddan temini lâzımğelen masraflar da artmış bulun
maktadır. Diğer taraftan yeniden tesisi derpiş edilip peyderpey vüeude getirilmekte olan bazı 
enstitülerin tesis masraflarını karşılayacak olan bu fasıldan senei maliye nihayetine kadar bütün 
ihtiyaçları temin edememek; o enstitülerden beklenen faidelerin elde edilmesinin bir sene dâiıa 
gecikmesine sebebiyet vermek demek olacağı da müstağnii izah görülmüştür. Bu itibarla bu fas
la (20 500) liralık bir ilâvenin yapılması lâzım bulunmuştur. 

Fasıl 10 — Talebe kadrosunun yükselmesi; dershane, yatalkfhane, ımıtaleahane ihtiyacını da 
artırmış bulunmaktadır. Ziraat vekâleti emrinde bulunan Meteoroloji enstitüsü binasının nısfı, bu 
ihtiyaçları karşılamak maksadile, enstitülerimize tahsis edilmiş bulunmaktadır. Gerek alelade ve 
hiç bir fennî vasıta ve taksimatı ihtiva etmeyen bu binanın ve gerekse enstitü dahilinde diğer bir 
mahalde ibateleri lâzrmjgelen kız talebe ikametgâhlarının, bu maksatlara müsait ve hadim bir 
şekle ifrağı için mühim müktarda masarif ihtiyarına zaruret hissedilmeikte bulunmuştur. Yüksek 
enstitünün ilik tesis (kadrosunun umumî rağbet karşısında bir kanunu mahsusla yarım misli ar
tırılmış ve buna mülga Yüksek orman mektebi talebesinin mühim bir kısmının da inzimam etmiş 
bulunması bu tamirat ve tadilâtın bir an evvel yapılması zaruretini katiyet ve müstaceliyetle 
hissettirmekte bulunmuştur. Buna ibinaen fasdda 14 000 liralık zamma mecburiyet görülmüştür. 

9 ncu ve 10 ncu fasıllara ilâvesine şiddetle lüzum ve zaruret hissolunan (bu tahsisatın; cetveli 
mahsusunda yazılı olduğu veçhile bir taraftan bütçemizin muhtelif fasıl ve maddelerindeki se-



nei maliye nihayetine kadar kabili tehir bir takım masrafların senei atiye bütçesine konulacak 
tahsisatla temini suretile ve diğer taraftan numaralan muharrer fasıl ve maddelerde, daha sıkı 
bir tasarrufa riayet ederek yapılacak tasarruflardan temini imkânı elde edilmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla bir taraftan sarfına zarureti katiye hissolunan 9 ve 10 ncu fasıllara; daha az şiddetle 
ihtiyaç bulunan diğer fasıl ve maddelerden muktazi 35 500 liralık münakalenin ifası temini mak
sada kâfi görülmüştür. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 39 
Esas No, 1/1167 

15 - A7/ -1934 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat vekâleti 1934 malî yılı bütçesinden 
Ankara Yüksek ziraat enstitüsüne yardım ola
rak verilen 50 980 liranın fasıllara dağıtılma
sına ve 34 500 liralık münakale yapılmasına 
dair olup Başvekâletin 4 - X I I -1934 tarih ve 
6/3351 sayılı tezkeresi encümenimize havale 
edilmiş olmakla, okundu ve konuşuldu: 

2524 sayılı kanun mucibince Ankara Yüksek 
ziraat enstitüsüne yardımı olaraik verilen 
50 980 liranın mezkûr enstitü bütçesinin muh
telif tertiplerine dağıtılmasını ve yine bu bütçe
nin bazı tertipleri arasında münakale yapılma
sını teklif eden bu lâyiha encümeni m izce sekle 

ait bazı değişiklikle onay bulunmuştur. 
Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük

sek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur • 

M. Ş. Özkan 

Erzurum 
A. Arash 

Mardin 
R. Erten 

Sivas 
h'emzi (Jiner 

Reis V. 
İsparta 

M. Unsal 

Erzurum 
A, Akyürek 

Manisa 
M. Turgut 

Kâtib 
Balıkesir 

Enver 

Kayseri 
A. Hilmi 

Srvas 
Rasim 

Tokad Yozgad Kırklareli 
S. Genca 8. îçöz Şevket 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ziraat vekâleti bütçesinden Yüksek ziraat ensti
tüsüne yardım olarak verilen (50 980) liranın 
fasıllara dağıtılması ve (31 500) liralık münakale 

yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2524 numaralı kanunun 3 ncü 
maddesi mucibince Ziraat vekâleti bütçesinden 
Yüksek ziraat enstitüsü bütçesine yardım olarak 
verilen (50 980) lira ilişik bir numaralı cedvelde 
gösterilen tertiplere tevzi edilmiştir. 

MADDE 2 — Yüksek ziraat enstitüleri 1934 
bütçesinin ilişik iki numaralı cedvelde gösterilen 
tertipleri arasında (34 500) liralık münakele ya
pılmıştır. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanun ahkâmım icraya Ma
liye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

2-XII-1934 

Bş. V. 
ismet İnönü 

Da. V. 
*Ş'. Kaya 

Mf. V. 
A. Özmen 

S. t. M. V 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

H. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali Afyon 
G. 1. V. 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

Ma. V. 
Fuat Agralt 

IK. V. 
Celâl Bayar 

Zr. V. 
Dr. Refik Saydım Rana, Tarhan Muhlis Erkmen 

( S. Sayısı : 51 ) 
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F. M. 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
7 
9 
11 
13 

1 
2 
3 
4 
5 
9 
3 
1 
0 
0 
0 

(1) numaralı cetvel 

Tahsisatın nevi 

Heyeti tedrisiye maaşı 
İdare memurları maaşı 
Müstahdemini daime ücreti 

y> muvakkate ücreti 
Kırtasiye 
Defatir ve evrakı matbua 
Muhtaç talebeye muavenet 
Tedavi ve yol masrafı 
Masarifatı umumiye 
Geçen sene düyunu 
Mülga Orman Mektebinin haziran iptidasından 29 teşrine vvel 934 
tarihine kadar yapılan masrafları olup 2524 numaralı kanunun 
3 üncü maddesi mucibince nakit yerine devredilecek senedat 
karşılığı ( Bu fasıl yeniden açılacaktır). 

Lira 

10 000 
50 980 

F. M. 

4 
4 
5 
9 

10 

( 2 ) numaralı cetvel 

Nevi 
Talebe ve müstahdemini iaşe masrafları 
Talebe melbusatı, yatak, yorgan ve emsali 
Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
Masarifatı umumiye 
Tamirat 

Tenzil Zam 

7 500 
9 000 
18 000 

20 500 
14 000 

34 500 34 500 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1934 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinden 
Ankara Yüksek ziraat enstitüsüne yardım 
olarak verilen 50 980 lirimin fasıllara da
ğıtılmasına ve enstitü bütçesinde münakale 

yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2524 sayılı kanunun 3 üncü 
muvakkat maddesi mucibince 1934 malî yılı Zi
raat vekâleti bütçesinden yine bu yılm Ankara 
Yüksek Ziraat enstitüsü bütçesine yardım ola
rak verilen 50 980 liradan 40 980 lirası mez
kûr enstitü bütçesinin ilişik (1) sayılı cetvelde 
gösterilen tertiplerine dağıtılmış ve 10 000 lira
sı da (Mülga yüksek orman mektebinin haziran 
iptidasından 29 teşrinievvel 1934 tarihine kadar 
yapılan masraflarının mahsubu karşılığı ) adı 

altında yeniden açılan 13 ncü fasla konmuştur. 

MADDE 2 — Ankara yüksek ziraat enstitü
sünün 1934 malî yüı bütçesinin ilişik (2) nu
maralı cetvelde gösterilen fasılları arasında 
34 500 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

(S. Sayısı : 51) 
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Muhassasatın nevi 

Maaşlar ve ücretler 
Tedris heyeti maaşları 

0 idare memurları maaşları 
Müstahdemini daime ücreti 
Müstahdemini muvakkate ücreti 

Kırtasiye 
Defatir ve evrakı matbua 

Mulhtaç talebeye muavenet 

Tedavi ve yol masrafları 

Masarif atı umumiye 

Geçen sene düyunu 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEK0N 

Lira 

7 252 
5 868 
7 860 
1 000 

21 980 

1 000 
1 000 

2 000 

560 

300 

14 140 

2 000 

40 980 
mmSmmmmmmm 

CETVEL [2] 

Muhassasatın revi 

Talelbe ve müstahdeminin iaşe masrafları 
Talebe melbusatı, yatak, yorgan ve emsali 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

Masarif atı umumiye 

Tamirat 

Fasıl yekûnu 

Tenkil 

7 500 
9 000 

16 500 

18 000 

Zam 

20 500 

14 000 

UMUMÎ YEKÛN 34 500 34 500 

»>€>•« 

( S . Sayısı : 51 ) 



S. Sayısı: 54 
Adapazarı Türk ticaret bankasının tezyid olunan sermaye
sine Hazinenin iştiraki hakkında kanun lâyihası ve İktısad, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları ( l / l 117) 

T. C 
Başvekâlet 6-XI-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayr 6!3065 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Adapazarı Türk ticaret bankası sermayesine Hazinece iştirak edilmesi hakkında Maliye 

vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 31-X-934 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Mevduat sahihlerinin birdenbire ve toplu bir surette paralarını çekmeleri üzerine sıkıntıya 

duçar olan Adapazarı Türk Ticaret bankasının vaziyeti ve bu suretle memleket iktisadiyatında 
yer tutmuş olan bir kredi müessesesinin yıkılması neticesinde Millî tasarruf hareketinin duçar 
olacağı sarsıntı ve aynı zamanda diğer Millî bankalarımıza yapacağı fena tesir nazarı itibare 
alınarak mezkûr bankanın kuvvetli bir yardımla bu sıkışık vaziyetten kurtarılması lüzumJu 
görülmüş ve bu sebeble ittihaz edilen tedbirler meyanında Millî bankaların ve Hazinenin 
iştirakile bu banka sermayesinin ( bir milyon lira ) tezyidi takarrür eylemiştir. 

Böylece halkımızın Millî bankalara karşı inkişaf etmekte olan itimadı ve tasarruf fikri 
takviye ve Millî sermayenin emniyet ve muhafazası temin edilmiş olacağından bu maksatla 
Hazinenin hisseî iştiraki olan ( iki yüz elli bin ) lira hakkında merbut kanun lâyihası hazır
lanmıştır, 

iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M . 
ÎMtsad encümeni 

Karar No. 10 
Esas No. 1/1117 

Yüksek Reisliğe 

Adapazarı Türk ticaret 'bankasının tezyid olu- kere olundu. 
nan sermayesine Hazinenin iştiraki hakkında Ba,ş- Verilen izahata nazaran bu müessese ilk te-
vekâletten gönderilip encümenimize havale edi- şekkülünden itibaren son senelere kadar az çok 
len kanun lâyihası Maliye vekâleti Nakid işleri iyi denilecek ıbir şekilde çalışmış ve millî mües-
müdürü de hazır olduğu halde tetkik ve 'muza- seseler arasında yine en çok tutunan 'bir teşekkül 
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mahiyetini muhafaza etmiş ise de son buhranlı 
senelerin hususiyetlerini nazarı dikkate alarak 
Bankacılığın icaib ettirdiği teknik çalışma tarzına 
intibak kabiliyetinde bulunımjadığrndan vaziyeti 
sarsılmağa başlamıştır. Bu vaziyeti vaktinde gö
ren Hükümetimiz bankanın umutmî vaziyetini tet
kik etmiş ve bıı müessesenin sermayesini bir mil
yon lira tezyid etmek ve bu tezyid edilecek ser
mayeye millî müesseselerle beraber iştirak etmek 
suretile kurtarılabilmek imkânı olduğunu gör
müştür. 

Yerinde ve zamanında yapılan bir yardımla 
müllî ıbir müessesenin kurtarılmasını istihdaf eden 
bu lâyihayı encümenimiz çok yerinde ve faydalı 
bularak aynen kabul etmiş ayni zamanda ileride 

yine böyle bir vaziyete ' düşmemesi için mezkûr 
müessesenin kuruluş ve işleyiş ve »murakabe şe
killerinin teknik esaslara göre tanzim ve tetkikine 
çalışılması mütaleasını ilâveyi faydalı bulmuştur. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encümen
lerine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat E. Reisi Na. M. M. Kâ. 

Şebin Karahisar Afyon Karahisar 
îsmail 
Aza 

Bursa 
Dr. R, Ferid 

Aza 
İzmir 

Aza 
Gümüşane 

Edîb Servet 
Aza 

İstanbul . 

Akosman 
Aza 

Bursa 
Büstü 
Aza 

Ankara 
M. Sadettin Alâettin Cemil Topcubaşı Eşref 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 

Karar No. 18 
Esas No. 1/1117 

3 - XII - 1934 

T. B.,M. M. Reisliğine 

Adapazarı Türk ticaret bankasının sermaye
sinin arttırılmasına Hazinenin de iştiraki hak
kında Başvekâletten gönderilip Îktısad encüme
nince müzakereden sonra encümenimize havale 
olunan kanun lâyihası Maliye vekili Fuadın 
huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Hükümetin ve îktısad encümeninin ımıcib «e-
beblerile Maliye vekilinin encümende verdiği 
izahlar üzerine Hazinenin bankaya iştiraki esas 
itibarile tasvib edilmiştir, maddelerin müzake
resinde daima hususî sebeblerle satın alınan 
©süıamın böyle bir mevzuda, ve mutlak bir şe: 

kilde satışına salâhiyet verilmesi doğru görül

mediğinden ve esasen buna da zaruret olmadı
ğından maddeden bu kelime çıkarılmıştır. Diğer 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Reisi 

Gümüşane 
II. T. Ataç 

Aza 
Kastamonu 

M. M. 
İsparta 

Kemal Ünal 
Aza 
İzmir 

% Refik Kâmil Dursun 
Aza 

İstanbul 
Ilamdi (lursoy 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Kâ, 
Aydın 

Adnan 
Aza 

Urfa 
Behçet 

Aza 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 4.3 
Esas No. 1/1117 

Bütçe encümeni mazbatası 

15 - A7/ -1934 

Yüksek Reisliğe 

Adapazarı Türk ticaret bankası sermayesi- ne Hazinece iştirak edilmesine dair olup Başve-

( S . Sayısı : 54) 
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kâletin 6 -XI -1934 tarihli ve 6/3065 sayılı tez
keremle gönderilen kanun lâyihası Iktısad ve 
Maliye encümenlerinin bu işe 'dair olan mazba
taları/Maliye ve Iktısad vekilleri hâzır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu: 

Son 'zamanlarda sıkıntılı bir vaziyete düş
tüğü anlaşılan Adapazarı Türtk ticaret bankası
nın hususî bir yardımla bu vaziyetten kurtarıl
ması, memleketin iktisadiyatında yer tutmuş 
olan bir kredi müessesesinin yaşamasını temin 
etmekle (kalmayıp bu müessesenin yıkılması ba-
linde diğer millî tasarruf hareketlerinin duçar 
olacağı sarsıntının ve ayni zamanda diğer millî 
/bankalarımız üzerinde Ihâsıl edeceği fena tesir
lerin de önü alınmış olacağı göz önüne alınarak 
Hükümetçe böyle bir yardıma ihtiyaç görüldü
ğü haibkındaki izalhat eneümenimizce de tasvi
be değer görülmüştür. 

Bu bankanın sermayesini arttırmak nıaksa-
dile millî bankaların ve Hazinenin iştirakile 
verilecek olan bir milyon lira için hiç bir tehli
ke mevcud olmadığı, çünkü nizamnamenin de-

HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Adapazarı Türk ticaret bankasının tezyid olunan 
sermayesine Hazinenin iştiraki hakkında kanun 

lâ/yihası 

MADDE 1 — Adapazarı Türk ticaret ban
kasının tezyid olunan bir milyon liralık serma
yesine iki yüz elli bin lira ile Hazine namına işti
rak etmeğe Maliye vekili mezundur. 

MADDE 2 — Bu iki yüz «İli bin lira Hazi
nede mevcud millî esham ve tahvilât karşılık 
gösterilerek bulunacak kredilerle veya bu meb
lağı karşılayacak miktarı satılmak suretile temin 
edilerek bir taraftan varidat bütçesinde hususî 
bir fasla irad diğer taraftan Maliye bütçesinde 
(Adapazarı Türk ticaret bankası sermayesine 
Hazinenin hissesi iştiraki) namile açılacak bir 
fasla tahsisat kaydi suretile sarf olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşr tarihinden mu
teberdir. 

ğiştirilen beşinci -maddesile sermayenin bu kıs
mı için bazı fark ve imtiyazlar kabul edilmiş 
olduğu ve bankanın bundan sonra daha iyi ça
lışabilmesi için icab eden bütün tedbirlerin 
alındığı Iktısad vekillinin izahatından anlaşıl
mış olmakla ismi •geçen bankanın arttırılaıı bil 
milyon liralık sermayesine 250 bin lira ile Ha
zinenin iştiraki eneümenimizce de muvafık bu
lunmuş ve bu husustaki kanun lâyilhasını oldu
ğu gibi ıkabul etmiştir. 

Müstaeelen (müzakeresi dileğile Umumî he
yetin tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Bay azıt 

M. Ş. Özkan M. Unsal İhsan 
Kâtip 

Balıkesir Bursa Çorum 
Enver Dr. G. Kagraman Mustafa 
Kayseri Sivas Sivas 

A. Hilmi Rasim Remzi Çiner 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Adapazarı Türk ticaret bankasının tezyid 
olunan sermayesine Hazinenin^ iştiraki hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu iki yüz elli bin lira Hazine
de mevcud tahvilât karşılık gösterilerek bulu
nacak kredilerle veya bu meblâğı karşılayacak 
miktarı satılmak suretile temin edilerek bir ta
raftan varidat bütçesinde hususî bir fasla irad, 
diğer taraftan Maliye bütçesinde (Adapazarı 
Türk tivcaret bankası sermayesine Hazinenin 
hissei iştiraki ) namile açılacak bir fasla tah
sisat kaydi suretile sarf olunur. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 4 -- Bu kanunun hükümlerini icra-

L Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

$ Kaya 
Mf. V. 
Abidin 

S. t. M. V. 
Dr, Refik 

Ad. V. 
Ş. Sarcoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Ali 
G. I. V. 

Ali Rana 

31 -X-1934 
M. M. V. 

Zekâi 
Ma. 
Fuat 
îk. V. 

M. Celâl 
Zr. V. 

Muhlis 

MADDE 4 

• 

Aynen kabul edilmiştir 

» © - « 
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S/Sayısı:57 
Adliye hare tarifesi kanununda dej^şîklîk yaprlmasma dair 

kanun lâyihası ve Adliye ve Sütçe «ncümenler? 
mazbataları (1/II57 ) 

re. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 3-^11-1934 
Sayı : 6/3333 

B. M. M. Yta»elc BsMsl^ıe ' / . ' . . 
Adliye Hare tarifesi kanununda derişikler yapılmasına dair Adliye vekilliğince hasırlanan 

ve İcra Vekilleri Heyetinin 2-XH-l934 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
ismet İnönü 

Yüksek Başvekâlete 
16 haziran 934 tarih ve 2303 sayılı Adliye hare tarifesi kanununun ceza davalarında 

alınacak harçlara dair olan 51 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 50 nci maddeye atf yapılmak 
lâzımgeHrken 54 rakkamı yazıldığı, 

53 ncü madde de ( hükmü veren mahkemece ) denilmek iâzımgeldiği halde (Asliye 
mahkemesinde) yazıldığı, 

SQ jıci maddenin 2 nci fıkrasında birinci fıkraya atf yapılarak ( yüzde bir ) denilmek 
lâzımgelirken ( beşte bir ) denildiği, 

84 üncü madde de ( kilitleme ve mühürleme ) denilecek iken ( kilitleme veya mühürleme) 
denildiği görülmüş olmakla bu maddî yanlışlıkların düzeltilmesi, 

Ticarî şirketlerin mevcudlarımn paraya çevrilmesi suretile tasfiyesinden hare- alınması 
Adliye encümeninde kararlaştırılmış olmasına göre 26 nci maddenin başına (ticarî şirketlerin 
ve.) ibaresinin ilâvesi suretile noksan kalmış olan bu cihetinde tamamlanması 4-7-934 tarihli 
yazı ile Adliye encümenine bildirilmiştir. , 

Meclisin tatili münasebetile başarılmasına imkan kalmamış olan bu maddî yanlışlıkların 
düzeltilmesi ve eksiklerin tamamlanması ile beraber: 

Kanunun 7-5 nci maddesinde şikâyet hususlarından başka tetkik mercilerinden verilen 
kararların harca tâbi tutulmuş olmasından ötürü şikâyet üzerine verilecek cezaî kararlarden 
hare alınmasına imkân kalmamış olduğundan bu gibi kararlardan hare alınmasına dair bir 
fıkra, Yine bu maddede tetkik mercilerile ticaret mahkemelerinden verilecek ilâm suretlerinden 
ne kadar hare alınacağı gösterilmemiş ve esası yüz kuruş harca tâbi bulunan bir ilâm suretinin 
hukuk ilâm'arı gibi harca tâbi tutulması da ihtiyaca uygun gösterilmemiş olduğundan tetkik 
merciinden verilecek karar suretlerinden elli kuruş alınması lâzımgeldiğine dair bir kayid 
eklenmesini, 

14 ve 15 nci maddeler mucibince alınacak celse v,e ara kararları harçlarının derhal alına
cağına dair bir kayid ve hemen verilmemesi halinde gıyâb karan harçlarında olduğu gibi bîr 
müeyyide konmasını ve icra ve iflâs kanununun 97 nci maddesi mucibince istihkak davası 



üzerine mahkemece takibin talikina dair verilen kararlardan da ara kararlan gibi hare alına
cağının gösterilmesini, 

Nafaka davalarına aid ilâmlardan ne esas ve ne nisbet dairesinde hare alınacağının tasrihini, 
Nizasız işlerdeki veraset i lamlarından pre esas dairesinde hare alınacağmm ve vasi tayhıve 

azline dair kararlardan hailin ne suretle ve alınacağının gösterilmesini, 
Sulh teşebbüsü talebleri üzerine verilecek kararlardan 50 kuruş hare alınacağına dair bir 

fıkra ilâvesini, 
İadei muhakeme istidasının kabulü üzerine dava evvelce reddedilmiş olupta bilâhare hüküm 

altına alınmış ise binde yirmi nisbetinde hare alınacağının tasrihini, 
Kadastro mahkemelerinde de Adliye hare tarifesi kanununun meri olduğuna dair bir kayid 

konmasını tatbikatta görülen lüzuma binaen dilerim, 2-12-934 
Adliye Vekili 

Adliye enoftmeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 13 - XII -1934 

Karar No. 12 
Esas No, 1/1151 

Yüksek Banşkanlığa ' 

2503 sayılı Adliye hare tarifesi kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanun lâyihası En-
cümeniımize verilmekle okundu ve gereği görü
şüldü. 

Kanunun 16 ncı maddesinde yapılan deği
şiklikler Adliye bakanlığının mucip sebebleri 
yazılı olan lâyihasında gösterildiği üzere tatbi
katta zorluk çıkaran işlerle suLh mahkemeleri 
ve sair basit kararlarda daha az hare alınması 
maksadile tertib edilmiş olan lâyihanın encü
mence bazı yerleri düzeltilerek kabul edilmiştir, 

Adliye harç tarifesi kanununda değişiklikler 
yapılması hakkında Başvekâletin 3-XII—1934 
tarih ve 6/3333 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
ısunulmuş olan kanun lâyihası, Adliye encüme
ninin buna aid maztoatasile birlikte eneümenimi-

Lâyiha Bütçe encümenine verilmek üzere 
Başkanlığa sunulmuştur. 

Ad. En. Bs. M. M. < Kâ. 
Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Salâh Yargı Eaif 

Kocaeli Konya Erzincna 
liagıb Ah;,a S. Höcek A. Fırat 

Tokat Balıkesir 
S. Azmi Nâzım Poroy Vasfi 

Numan Haydar 

ze verilmiş olmakla Adliye hukuk işleri müdürü 
Kemal bulunduğu halde okundu ve konuşuldu: 

16 haziran 1934 tarih ve 2503 sayılı adliye 
hare tarifesi kanununun 16 maddesinde bazı de
ğişiklikler yapılmasına dair olup Adliye encüme-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Bütçe enuümeni 15 - XII - 1931 

M. No. 44 ' i 
Esas No. 1/1157 ' • .? ' 

Yüksek Beisliğe 
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nince bazı yerleri düzeltilmek suretile onaylan
mış olan kanun lâyihasında 100 neü maddenin 
kadastro mahkemelerinde de bu kanun hükmüne 
göre hare alınmasına dair bir fıkra ilâve etmek 
suretile değiştirilmesi istenilmekte ise de umumî 
heyete sunulmuş olan kadastro tahrir kanununda 
kadastro mahkemelerince hare almmıyaeağına 
dair bir hüküm konmuş ve bu hüküm, bütün en
cümenler tarafından kabul edilmiş, olduğundan 
yekdiğerine aykırı iki hükmün kanun halini al
ması doğru olmıyaeağından lâyihadan bu madde
nin çıkarılması ve diğer maddelerin aynen kabulü 
encümenimizce onay bulunmuştur. 

Müstaeelen müzakere edilmesi dileğile umumî 
heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe 

sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M. S. Özkan 

Kâ. 
Balıkesir 
Enver D. 

Aza 
Erzurum 

A. Akyürek 
Aza 

Kayseri 
A. Hilmi 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

Bek V. 
İsparta 
M. Unsal 

Aza 
Bursa 

M. M. 
Bayazıt 

İhsan 
Aza 

Çorum 
G. Kagratnan Mustafa 

Aza 
Erzurum 

A. Araslı 
Aza 

Kayseri 
' M. Nahit 

Aza 
Srvas 
Rasim 

Aza 
Edirne 

Faik 
Aza 

Kırklareli 
R. Erten 

Aza 
Sivas 

Remzi Çiner 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİBMESİ 

2503 sayılı Adliye hare tarifesi kanununda deği
şiklikler yapîlnmsına dair kanun lâyihası 

Adliye harç tarifesi kanuncunun 14 ncü mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Celse harcı ertesi tahkikat ve muhakeme 
celsesinde her türlü muameleden evvel mahke-' 
me veznesine tevdi olunmak gerektir. 

15 nci madde aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Gıyab, keşif, hesab görülmesi, tatbik ve is-
tiktab icrası, icra ve iflâs •kanununun 97 nci 
maddesi mucibince istihkak davası üzerine mah
kemece takibin taliki ve 158 nci maddesine göre 
boreun ifa veya depo edilmesi, ticaret kanunu
nun 638 nci maddesi mucibince zıyaa uğrayan 
senedler hakkında verilecek kararlarla mezkûr 
kanunun 1270 nci maddesi hükmünce dispeçei 
tayini ve muhakeme yapılmaksızın mallannm sa-
ıtlmasma izin verilmesi hakkında verilen karar
lardan her biri için elli kuruş harç alınır. 

19 ncu maddenin sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir: 

Ayda 2 500 kuruşa kadar nafaka verilmesi
ne dair ilâmlardan 100 ve 2 500 kuruştan fazla 
ilâmlardan maktuan 200 kuruş hare alınır, 

20 nci maddeye aşağıdaki fıkralar eklen
miştir: 

Nizasız işlerdeki veraset ilâmlarından mak-
'tuan 100 kuruş harç alınır. 

Resen veya ihbar üzerine vasi tayin veya 
azline dair kararlar harca tâbi değildir. 

Sulh teşebbüsü üzerine verilecek kararlar
dan 50 kuruş hare alınır. 

2503 sayılı adliye harç tarifesi kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Adliye hare tarifesi kanunu
nun 14 ncü maddesi aşağıda yazılı şekillerde 
değiştirilerek numaralan hizalarında gösterilen 
maddelerin yerine konmuştur: 

MADDE 15 — Gryab, keşif, hesab görülme
si, tatbik ve istiktab icrası, icra ve iflâs kanunu
nun 97 nci maddesi mucibince istihkak davası 
üzerine mahkemece takibin taliki ve 15S nci 
maddesine göre borcun ifa veya depo edilmesi, 
ticaret kanununun 638 nci maddesi mucibin
ce zıyaa uğrayan senedler hakkında verilecek 
kararlarla mezkûr kanunun 1270 nci maddesi 
hükmünce dispeççi tayini ve muhakeme yapıl
maksızın izin verilmesi hakkmda verilen k ırar-
^lardan her biri için elli kuruş hare alınır, 

MADDE 19 — Miktar veyfr kıymeti iki bin 
beş yüz Jraruşu geçen davalar için verilen ilâm
lardan hüküm altma alman miktar veya kıy
metin binde yirmisi nisbetinde hare alınır 

Ayda bin kuruşa kadar nafaka verilmesine 
dâir olan ilâmlardan hare alınmaz. 

Bin kuruştan iki bin beş yüz kuruşa kadar 
olan nafaka ilâmlarından yüz ve bundan fazla 
lan için iki yüz kuruş hare alınır. 

MADDE 20 — Kıymet takdiri mümfcün ol
mayan davalarda ilâm harcı dört liradır. 

Boşanma davasından evel * yapılan sulh te
şebbüslerinde taraflann banştrnlamadığına dair 
verilecek hükümlerden elli kuruş harç alınır. 

Nizasız veraset işlerinde verilecek hükümler
den yüz kuruş hare alınır. 

Doğrudan doğruya veya haber verilmek su-
retile vasi tayin veya azline dair verilen karar
lardan harç alınmaz. İstek üzerine verilecek hü
kümler yüz kuruş harca tabidir. 

MADDE 22 — Red hakkmda verilen ilâmın 
bozulmasından sonra dava olunan hüküm altma 
alınırsa miktar ve kıymet üzerinden 19 ncu 
maddeye göre hare alınır. 

Yukanki fıkranın dıştnlda kalan işlerde tem
yiz mahkemesince bozulduktan sonra verilen 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Adliye ncümeninin birinci mad
desi olduğu gibi onaylanmıştır. 

MADDE 15 — Adliye encümeninin 15 nci 
maddesi olduğu gibi onaylanmıştır. 

MADDE 19 .— Adliye ecümeninin 19 neu 
maddesi olduğu gibi onaylanmışta*. 

MADDE 20 — Adliye encümeninin 20 nci 
maddesi olduğu gibi onaylanmıştır. 

MADDE 22 — Adliye encümeninin 22 nci 
maddesi olduğu gibi onaylanmışta, 

(S. Sayafr:57) 



m. 

26 nci maddenin ilk fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Ticarî şirketlerin ve mirasın resmî tasfiyesi 
ve resmen idaresi emri binde yarım harca tâbi
dir. 

45 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Dava evvelce reddedilmiş olupta bilâhare hü
küm altına alınmış ise binde yirmi hare alınır. 

51 nci maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Bir ceza kararnamesi aleyhine yapılan itiraz, 
dava suçlunun isbatı vüeud etmemesi sebebile bir 
kararla reddedilmiş bulunursa bütün muhakeme 
için 50 nci maddede yazılı harelarm yarısı alı
nır. 

Ad. E. 

ilâmlardan maktuan iki yüz elli kuruş harç alı
nır. 

Davadan vaz geçme ve davayı kabul veya 
sulh halinde ilâm haremin yarısı alınır. 

Sulh mahkemelerine aid işlerde 19, 20, 21 ve 
22 nci maddelerde yazılı harçların yarısı alınır 

MADDE 26 — Ticarî şirketlerin ve mirasın 
resımî tasfiyesi ve resmen idaresi emri binde 
yanm harca tâbidir. 

Mühür konması ve kaldırılması ve defter tut
ma işlerinde yüz kuruş hare alınır. 

Elli lirayı geçmeyen hususlarda hare alınmaz. 

MADDE 43 — Temyiz mahkemesinin hukuk 
ve ticaret dairelerile Hukuk umumî heyetince 
bir ilâmın tasdikında temyiz olunan ilâmın veril
diği mahkemenin almış olduğu miktarda hare 
alınır. 

Temyiz istidasının reddi halinde dört yüz ve 
bozulmasında beş yüz kuruş harç alınır. 

Sulh mahkemelerine aid işlerde bu harçların 
yansı alınır. 

Temyiz mahkemesinden icranın geri bırakıl
masına dair verilen kararlar beş yüz kuruş har
ca tâbidir. Sulh mahkemelerine ait işlerde bu 
kararlar için yüz kuruş hare alınır. 

Tashihi karar talebinde bulunanlardan dört 
yüz kuruş peşin hare alınır. 

Tashihi karar arzuhali reddedilir veya asıl 
temyiz olunan ilâm tashih üzerine tasdik veya 
nakzolunursa yukarıki fıkra hükmüne göre harç 
almır. 

MADDE 45 — İadei muhakeme talebinin 
reddi halinde maktuan dört yüz kuruş hare alı
nır. 

istidanın kabulünden sonra verilecek karar
lar beş yüz kuruş harca tâbidir. 

Dava evvelce reddedilmiş olupta bilâhare hü
küm altına alınmışsa binde yirmi hare alınır. 

MADDE 51 — Sulh hâkimleri tarafından V6K 
rilmiş olan ceza kararnamesi duruşma yapılmak
sızın katileşirsıe 50 nıci maddede yazılı harsların 
onda ikisi alınır. 

Bir ceza kararnamesi aleyhine yapılan itiraz, 
dava suçlunun isbatı vücut etmemesi sebebile 
bir kararla reddedilmiş bulunursa bütün muha
keme için 50 nci maddede yazılı harçların yarısı 
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B. E. 

MADDE 26 — Adliye, encümeninin 26 ncı 
maddesi olduğu gibi onaylanmıştır. 

MADDE 43 — Adliye encümeninin ' ; 
maddesi olduğu gibi onaylanmıştır. 

MADDE 45 — Adliye encümeninin 45 nei 
maddesi olduğu gibi onaylanmıştır. 

MADDE 51 — Adliye encümeninin 51 nci 
maddesi olduğu gibi onaylanmıştır. 
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53 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Temyiz mahkemesince, temyiz istidası redde
dilirse maktuan 400 ve temyiz olunan h$kftm 
bozulduğu takdirde nıaktuan 500 kuruş ve fcük-
mün tasdiki halinde hükmü veren mahkemece 
kaç kuruş ilâm harcı alınmışsa o miktar harq 
almır. 

80 nci madde aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

îcra ve iflâs kanunu mucibince alacaldarm 
devri için yapılan muamelelerden yüzde bir hare 
almır. Bu alacak icra marifetile tahsil olunur
sa peşin alman yüzde bir hare almacak tahsil 
harcına mahsub edilir. 

84 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

îflâs zabıt varakasının tanzimi» defter tu
tulması, kıymet takdiri ve kilitleme ve mühür
leme işlerinden yüzer kuruş haro almır. 

100 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

Kadastro mahkemelerinde görülen davalarda 

Ad. E. 

almır. 

MADDE 53 -—Temyiz mahkemesince temyiz 
istidası reddedilirse'maktuan dört yüz ve temyiz 
olunan hüküm bozulduğu takdirde maktuan beş 
yüz kuruş ve hükmün tasdiki halinde hükmü 
v«ren mahkemece kaç kuruş ilâm harcı alın
mışsa o miktar hare almır, 

MADDE 75 — îcra ve iflâs muamelelerime 
dair şikâyet hususlarından başka tetkik mercile-
rüe Ticaret mahkemeleri tarafından verilen ka
rarlardan maktuan yüz ve suretlerinden elH 
kuruş hare almır. 

TeÜkik mercilerinin cezaî hükümlerinden 50 
Bici madde hükmüne göre here almır. 

Bunlara müteallik temyiz ilâmları da aynı 
harca tâbidir, 

MADDE 80 — tera ve iflâs kanunu mucibin
ce alacakların devri için yapılan muameleler
den yüzde bir hariç alınır. Bu alacak icra ma
rif etile tahsil olunursa peşin alınan yüzde bir 
hare almacak tahsil harcına mahsup edilir, 

MADDE 84 — îflâs zabıt varakasının tanzi
mimden, defter tutulup kıymet takdirinden ve 
mühürleme işlerinden yüzer kuruş hare almır. 

MADDE 97 — Bu kanuna göre hukuk ve ce
za işlerinde Devlete aid olan ilâm hardan ile 
ödenmeyen celse harçları ve mahkeme masraf
larının alâkalıları tarafından kararın verilme
sinden itibaren iki ay içinde ödenmesi mecburi
dir. Aksi takdirde-hükmü vermiş olan mah
keme ve makamların Maliye dairelerine gönde
receği müzekkere üzerine tahsili emval kanunu 
hükümlerine göre bu harçlar kendilerine yük
letilmiş olanlardan tahsil olunur. 

MADDE 100 — Şûrayi devlete açılacak ida
rî davalardan bu kanunda yazılı hukuk işlerin
denalman peşin harç ile kaydiye, tebliğ, tezke
re ve ilâm harcı almrr. 

(S. Sayış r 57 ) 
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MADDE 53 — Adliyf ensümsraniıı 5S neti 
maddesi olduğu gibi onayiajanaştır. 

MADDE 75 ..*?- Adliye «Mâneninin 75mci 
maddesi olduğu gibi ûnaylanatfştn*. 

MADDE €0 — Adliye encümeninin 80 nci 
maddfcsi tjldrağti gibi onaylaam^bır. 

MADDE 84 — Adliye encümeninin 84 ncü 
maddesi olduğu gibi onaylanmıştır. 

MADDE 97 — Adliye encümeninin 97 nci 
maddesi olduğu gibi onaylanmıştır. 

MADDE 100 — Adliye encümeninin 100 neti 
maddesi kaldırılmıştır. 

(S.-Sayan-:. 57) 



— 10 — 
Hü. 

da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

t 
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Muhlis Erkmen 

Ad.E. 

Vergi ve resimlere aid bulunan davalar, kıy
meti muayyen olmayan davalardan aUnacak 
maktu harca tâbidir. 

Memurin muhakematı kanununa göre yapıla
cak itirazlarla bu itiraz üzerine verilecek karar
lardan ceza işlerinden alınacak harçlar alınır. 

Askerî mahkemelerin Türk ceza kanunile 
askerî ceza kanununun 3 neü babının 8 nci faslı
na tevfikan hükmettiği cezalarla her hangi bir 
karara karşı yapılacak itiraz veya kanun yol
larına müracaat hallerinde ceza işlerinden alı
nacak harçlar almır. 

Askerî efradtan hiç bir hare alınmaz. 
Askerî ihtisas mahkemelerinde görülen da

valar için bu kanunun ceza işlerinde alınacak 
harçlar alınır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri günlemecinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ile Adliye, Millî Müdafaa, Maliye 
ve Dahiliye bakanları memurdur. 

(S. Sayısı-1,57 V 
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MADDE 2 — Adliye encümeninin 2 nci 
maddesi olduğu gibi onaylanmıştır. 

MADDE 3 — Adliye encümeninin 3 ncü 
maddesi olduğu gibi onaylanmıştır. 

** m » ı« 
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