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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın üyelerden bazı lar ı and içtikten ve Sinop say
lavı Receb Zühtünün bir kadını ya ra l aya rak öldürdü
ğüne dair Başvekâlet tezkeresi okunduktan sonra çar

şamba günü toplanı lmak üzere celse ta t i l olundu 
Reisvekili Kât ib Kâ t ib 

Hasan Saka Kütahya Balıkesir 
Naşid Ulu£ Sabiha Gökçül 

2 — HAVALE EDÎLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Askerî mektebler talebesile iht iyat zabitleri 
namzet le r ine verilecek maaş hakkındaki 357 sayılı ka
nunun birinci maddesinin değişt i r i lmesine dai r kanun 
lâyihası (1 /35 ) (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenle
r ine) 

2 — Asker î ve mülkî tekaüd kanununun 2 nci mad
desinin 2 ve 3 ncü f ıkralar ının değişt ir i lmesi hakkında 
kanun lâyihası (1 /36) (Millî Müdafaa, Maliye ve Büt
çe encümenler ine) 

3 — Asker î ve mülkî tekaüd kanununun 18 nci mad
desinin değişt ir i lmesi hakkında kanun lâyihası (1 /37) 
(Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4 — 1931 yılında asker l iğe hazır l ık ders i muallim
liklerinde kul lanı lanlar ın ücret ler i hakkında kanun 
lâyihası (1 /38) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Devlet k i tablar ı mütedavil sermayesi hakkkm-
daki kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâ
yihası (1 /39 ) (Maar i f ve Bütçe encümenler ine) 

6 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri 
hakkında kanun lâyihası (1 /40) (Bütçe encümenine) 

7 — 4 teşrinievvel 1926 tar ihinden evvel mevcud 
elan vakıf lar hakkında ta tb ika t kanunu lâyihası (1 /41) 
(Maliye, Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

8 — Hayvan la r vergisi kanununun 2 nci madde
sinin ( A ) f ıkrasını değiş t i ren kanun lâyihası (1 /49) 
(Maliye ve Bütçe encümenler ine) 

9 — İh t iya t zabit leri ve iht iyat askerî memurlar ı j 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun bazı maddelerinin de- j 
ğişt ir i lmesine da i r kanun lâyihası (1 /42) (Millî Mü- i 
dafaa encümenine) | 

10 — Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki ka . j 
nuna müzeyyel kanım lâyihası (1 /43) (Gümrük ve in- i 
h isar lar , Maliye ve Adliye encümenler ine) | 

11 — Milis yüzbaşısı Rızanın karıs ı ile oğluna j 
maaş tahsis i hakkında kanun lâyihası (1 /44) (Bütçe j 
encümenine) j 

12 — Muvazene vergisi kanununun onuncu madde
sinde yazılı müddetin bir sene daha uzat ı lmasına dair 
kanun lâyihası (1 /50) (Maliye ve Bütçe encümenle
r ine) 

13 — Ordu ikramiye kanununun 1 nci maddesinin 
değişt ir i lmesi hakkında kanun lâyihası (1 /45 ) (Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenler ine) 

14 — Seferde askerî iht iyaçların temin suret i hak
kında kanun lâyihasıı (1 /46) (Millî müdafaa, Dahiliye 
ve Adliye encümenler ine) 

15 — Tuz kanunu lâyihası (1 /47 ) (Gümrük ve inhi
sa r la r , îk t ısad, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenle
r ine) 

16 — Tütün ve tü tün inhisarı hakkında kanun lâyi
hası (1 /48) (Gümrük ve inhisarlar , Ziraat , îk t ısad, 
Maliye ve Adliye encümenler ine) 

Teklifler 
17 — Bolu mebusu İsmail Hakkı Uzmaynı , avcılık 

hakkında kanun teklifi ( 2 /6 ) (Ziraat , Dahiliye ve Ad
liye encümenler ine) 

Tezkereler 
18 — Askerî memur la r hakkındaki kanunun 5 nci 

maddesinin tefsir ine dair Başvekâlet tezkeresi (3 /55) 
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

19 — Evkaf umum müdür lüğü 1341 yılı bütçe ka
nununun 5 nci maddesinin tefsir ine dair Başvekâlet 
tezkeresi (3 /56) (Bütçe encümenine) 

20 — Gümrük umumî tarifesinin 2255 sayılı ka
nunla değiştiri len 695 nci numaras ın ın ( D ) f ıkrasının 
tefsir i hakkında Başvekâlet tezkeresi (3 /57) (Güm
rük ve inhisarlar , Maliye ve Bütçe encümenler ine) 

21 — Halkevleri namına ithal olunacak radyo ve 
s inema makinelerinin muamele vergisile gümrük ve 
oktrova resimlerinden ist isnası hakkındaki kanunun 
1 nci maddesinin tefsir ine dai r Başvekâlet tezkeresi 
(3 /58) (Gümrük ve inhisarlar , Maliye ve Bütçe encü
menler ine) 

22 — 19 nisan 1341 ta r ih ve 630 sayılı kanunun 
asker î mektepler talebesine de teşmili icap edib e tme-
yeceğnin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3 /59 ) 
(Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenler ine) 

23 — 12 temmuz 1336 ta r ih ve 26 sayılı kanunla 
askerî ve mülkî tekaüd kanununun 45 nci maddesin
deki şehid kelimesinin şümulü derecesinin tayini hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3 /60) (Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

24 — Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 sa
yılı kanunun muvakka t maddesinin tefs ir i hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3 /61) ( İk t ısad, Maliye ve Büt
çe encümenler ine) 

25 — Tapu ve kadas t ro umum müdür lüğü merkez 
ve fen heyet i ile kadas t ro ve tahdid heyet ler i müs tah
demleri hakkında Devlet memur la r ı ayl ıklar ının tev-
hid ve teadülüne dair olan kanun hükümler inin ta tbiki 
hakkında kanun lâyihası (1 /51) (Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

26 — Türkiye Cumhuriyet i k a r a sular ında ba tan 
gemilerin yıkınt ı lar ından ve dışar ıya gönderilecek par
çalar ından al ınacak resmin tayini hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3 /62) ( tk t ı sad . Maliye ve Bütçe encümen
ler ine) 

Mazba ta la r 
27 — Adliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 28 900 

liralık münakale yapı lmasına dai r 1/30, Gümrük ve 
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inhisarlar vekâleti 1934 yılı bütçesinde 44 442 liralık 
münakale yapılmasına dair 1/34 numaralı kanun lâyi
haları ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

28 — Büyük Millet Meclisi 1934 yılı mayıs ayı he
sabı hakkında murakıblik raporu (5/2) (Ruznameye) 

29 — Büyük Millet Meclisi 1934 yılı haziran ve tem
muz ayları hesabı hakkında murakıblik raporu (5/3) 
(Ruznameye) 

30 — Devlet memurları maaşatmın tevhid ve teadü
lüne dair olan 1452 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/16) (Ruznameye) 

31 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 
10 700 liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyi

hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/17) (Ruzna
meye) 

32 — Kastamonu mebusu Nuri Tamaç ile Kütahya 
mebusu Ömer Dincin intihab mazbataları hakkında 
Tetkik encümeni mazbatası (5/4) (Ruznameye) 

33 — Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı kara bütçe.. 
sinde 9 000 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/21) 
(Ruznameye) 

34 — Uluslararası kadınlar birliğinin İstanbulda 
yapılacak toplantısı münasebetile bastırılacak hatıra 
posta pullarına dair kanun lâyihsı ve Nafıa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/29) (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14 

BAŞKAN — Hasan Saka 
KÂTÎBLER: Ferid Celâl Güven (îçel), Ali Zırh (Çoruh). 

BAŞKAN — Celse açıldı. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Giresun mebusu Hakla Tarık Usun, 
Dahilî nizamnamenin 22 ve 32 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Teşkilâtı 
esasiye encümeni mazbatası (2/1) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın tümü hakkında 
söz isteyen var mı? 

TEŞKİLÂTI ESASİYE E. BAŞKANI REFET 
CANITEZ (Bursa) — Dahilî nizamnamemiz mu
cibince 17 encümene 285 arkadaş tefrik edilmiş
tir. Fakat bu günkü Kamutayın üyelerinin adedi 
399 olduğu için 114 arkadaşımız açıkta kalıyor, 
yani encümen faaliyetlerine dahil olamıyorlar. 
Bunların içinde tabiî encümenlerde çalışmak is
teyen arkadaşlar ekseriyeti azimeyi teşkil edi
yorlar. 

Hakkı Tarık Us arkadaşımızın bu hususta bir 
lâyihası vardır. Encümenlere yeniden 85 azanın 
dahil edilmesi esasına müsteniddir. Arkadaşları
mızın encümenlere dahil edilmesi imkânını ver
diği için bu hususta Hakkı Tarık arkadaşımızla 
encümen müttehid kaldı ve 85 üyenin daha itha
lini kabul etti. Yalnız Hakkı Tarık Us her en
cümene seviyyen beşer aza ilâvesini teklif ediyor, 
halbuki bazı encümenler vardır ki vazifeleri ta
mamen idarî mahiyettedir. Meselâ: Kütüphane 
encümeni kanun lâyihaları hazırlamaz. İdarî 

[1] 1 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 

mahiyette bir vazifesi vardır. Bu itibarla bu en
cümene fazla arkadaş ilâvesi hatta mazarrat tev-
lid edebilir. 

Meclis hesablarının tetkiki encümeni 10 arka
daştan mürekkebtir. Bu da kâfidir. Fazla aza
ya lüzum görmez. Yalnız Yüksek Kamutayın 
iki encümeni vardır ki; bunlardan birisi ifa 
ettiği vazife dolayısile fevkalâde mühimdir. 
Bunun birisi de Bütçe encümenidir. 

Bilirsiniz ki bir defa bütçenin ihzarı dola
yısile, tetkikatı dolayısile Bütçe encümeni Dev
let makinasını bütün teferruatile tetkik ve mu
rakabe ile mükelleftir. Bu itibarla vazifesi fev
kalâde mühim ve muğlâktır. 

Sonra bir taraftan dahilî nizamname ile, bir 
taraftan da işlerin cereyanı tabiisile teamülen 
bir takım vazifeler Bütçe encümeninin uhdesin
dedir. Bunlardan maada bilhassa teşkilâtı ih
tiva eden büyük lâyihalar da umumiyetle bu 
encümenden geçmektedir. Denebilir ki Büyük 
Meclisten geçen lâyihaların ekseriyeti azimesi 
behemehal son encümen olarak Bütçe encüme
ninden geçer ve Heyeti Umumiyede bunların 
müdafaasını Bütçe encümeni deruhde eder. Şu 
halde Bütçe encümeninin Meclis dahilindeki 
vazifesi; gerek iktısad sahasında, gerek kontrol 
sahasında fevkalâde mühimdir. Bu vaziyette 
bulunan bir encümenin en kuvvetli arkadaşlarla 
bir kat daha takviyesine encümenimiz lüzum 
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gördü. Bu itibarla daha on arkadaşın Bütçe en. 
cümenine geçmesini teklif ediyoruz. 

Sonra arkadaşlar, günden güne vazifesi 
ehemmiyet kesbeden diğer bir encümen daha 
vardır ki o da tktısad encümenidir. Biliyorsu-
nuzki harbi umumîden beri hemen her Devlet 
kendi rejimlerinde tadilât yapmıştır. Devlet 
rejimleri bu asırda değişmiştir. Çünkü bir Dev
leti teşkil eden ulusun bünyesinde içtimaî ve 
iktisadî tahavvüller dolayısile her Devlet liberal 
rejimi bırakmıştır. Yeni bir rejim almak zaru
reti karşısında kalmıştır. Buna iştirak etme
yenler ihtilâlle karşılaşmıştır. Onun için bugün 
denilebilir ki dünyada liberal bir Devlet kal
mamıştır. Her Devlet muhtelif şekillerde aşağı 
yukarı etatistdir. Türkiye Cumhuriyeti de bir 
etatizm demektir. Yalnız şurası vardır ki etatizm 
demek şimdiye kadar Devletin bitaraf ve 
lâkayd kaldığı iktisadî ve sınaî sahaların Dev
letin faaliyet sahasına intikali demektir. Bu iti
barla Hükümet ne kadar müteyakkız olursa, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin de o kadar 
basiretkâr olması lâzımdır. Bu esbabı mucibeyi 
düşünerek 20 azadan ibaret olan Iktısad encü
meninin 30 azaya çıkarılmasını teklif ediyoruz. 
Bittabi karar Yüksek Meclisindir. Nasıl tensib 
ederseniz aza adedleri de ona göre olur. 

Sonra lâyiha sahibi arkadaşımız, encümen
lerde müzakere nisabı olan üçte birin dörtte 
bire tenzilini istiyorlar. Encümeniniz buna 
muvafakat edemedi. Çünkü 20 azadan mürek-
keb olan bir encümen o zaman beş aza ile içti
maını aktedecek ve üç aza ile ekseriyet kararı 
verebilecek. Buna iştirak edemedik. Nizamna
menin o kısmmı olduğu gibi bıraktık. Arkadaş
ların başka soracakları varsa cevab veririm. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Ka
bul etmeyenler . . . Maddelere geçilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi dahilî nizamna
mesinin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

nizamname 
MADDE 1 — Dahilî nizamnamenin 7 nci 

maddesindeki (Kâtibler için dörd) ibaresi (Kâ-
tibler için altı) şeklinde tashih edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde evvelce yapılmış 
bir tadilrir. Nizamnamnin heyeti umumiyesine 
alınmasından ibarettir. Yalnız bunu ayrıca reye 
koymak lâzım mıdır, bilmiyorum. (Hayır sesle
ri) Fakat nizamname tadili olmak itibarile mü
saade ederseniz evvelâ birinci maddeyi reye ko
yacağım. 

Birinci maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler Kabul edilmiştir. 

Asıl teklif ve tadil ikinci maddede geliyor. 
Onu okutuyorum. 

MADDE 2 — Dahilî nizamnamenin 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Her içtimain başİangıcmda vazifeleri ertesi iç-

ı timaa kadar devam etmek ve azası Heyeti umu-
j miyece izafî reyle intihab olunmak üzere on yedi 

encümen teşkil olunur. 
Meclis vazifelerile mütenazır encümenler: 
1 - Arzuhal encümeni (25 aza, 2 muvazzaf 

kâtib); 
2 - Divanı muhasebat encümeni (20 aza, 1 

muvazzaf kâtib); 
3 - Meclis hesablarmm tetkiki encümeni (10 

aza, 1 muvazzaf kâtib); 
4 - Meclis kütübhanesi encümeni (5 aza, 

bunlardan birinin Kiyaset divanı, îdare âmirleri 
arasından ayırır. Bu encümene kütübhane mü
dürü kâtiblik eder); 

5 - Teşkilâtı esasiye encümeni (20 aza, 1 
muvazzaf kâtib); 

Dahilî nizamname işleri bu encümene mu-
havveldir. 

Bütün Hükümet hizmetlerile mütenazır eücü-
menler: 

6 - Bütçe encümeni (35 aza, 1 muvazzaf baş -
kâtib iki başkâtib muavini, bir memur). Bu en
cümen kendine birde reisvekili intihab eder. 

Umumî bütçe mazbatasının yezılması ve mü-
dafaasile mükellef bir mazbata muharririnden 
başka bu encümen bir veya muhtelif dairenin 
Bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle 
mükellef hususî mazbata muharrirleri dahi in
tihab edebilir. 

Vekâletlerle mütenazır encümenler (Hece 
harfleri tertibile): 

7 - Adliye encümeni (25 aza, 1 muvazzaf 
kâtib); 

8 - Dahiliye encümeni (30 aza, 1 muvazzaf 
kâtib); 

Bu encümen lüzum görüldükçe bir reis ve
kili de seçer. 

İskân işleri bu encümene muhavveldir. 
9 - Gümrük ve inhisarlar encümeni (20 aza, 

1 muvazzaf kâtib); 
10 - Hariciye encümeni (20 aza, 1 muvazzaf 

kâtib); 
11 - Iktısad encümeni (30 aza, 1 muvazzaf 

kâtib); 
12 - Maarif encümeni (20 aza, 1 muvazzaf 

kâtib); 
13 - Maliye encümeni (20 aza, 1 muvazzaf 

kâtib); 
Tapu işleri bu encümene muhavveldir. 
14 - Millî Müdafaa encümeni (25 aza, 1 mu

vazzaf kâtib); 
15 - Nafıa encümeni (20 aza, 1 muvazzaf 

kâtib); 
Posta, Telgraf ve telefon işleri bu encümene 

muhavveldir. 
16 - Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni 

(20 aza, 1 muvazzaf kâtib); 
17 - Ziraat encümeni (25 aza, 1 muvazzaf 

kâtib); 
Yukarıdaki encümenlerle tenazuru bulunmı-
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yan dairelere müteallik lâyiha ve teklifler, Ma
liye umuruna aid iseler, Bütçe ve Maliye encü
menlerinde, bundan başka bütün lâyiha ve tek
lifler, Dahiliye encümeninde müzakere olunur. 

ZİYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — Bir 
şey soracağım. 

Meclisin teşkilâtı, kadrosu ve kendisine mah
sus memurinine aid kanunu olduğu halde, bu 
kanun dolayısile Bütçe encümeni için iki me
murdan, zannederim bir baskâtible iki kâtibden 
toahsolunuyor. Buna ne lüzum vardır? Mademki 
Meclisin bir kadrosu vardır, bütün memurları 
ayni kanuna tâbi olmalıdır. Burada bunun mev
zubahs edilmemesi lâzımdır. 

İkincisi, Hakkı Tank üs arkadaşımızın tek
lifinde nısab meselesi vardır. Encümenin bu 
mazbatasında buna dair bir şey yoktur. Nisabı 
ekseriyet nasıl olacaktır, izahını rica ederim. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BAŞ
KANI REFET CANITEZ (Bursa) — Bay Hak
kı Tarıkm teklifinde nisabı müzakere hakkın
da bir takım istekler vardı. Biz onu muvafık 
bulmadık. Teklifi, nizamnamei dahilinin bir 
maddesinin tadilini tazammun ediyordu. Dedi
ğim gibi biz öyle bir tadile lüzum görmedik. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — O 
halde nısab nasıl olacaktır. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BAŞ
KANI REFET CANITEZ (Bursa) — Nizamna
mei dahilide vardır. Üçde birdir. 

Kâtiblerin burada dahil olmasına gelince, 
nizamnamei dahilide bu kâtiblerden bahsolun-
ması tabiidir. Çünkü bir encümende vakıa encü
men azalarından da bir kâtib vardır. Fakat 
onun vazifesi başkadır. Bu aza, kâtib olan ar
kadaş mazbata yapar, muvazzaf olan kâtibin 
vazifesi de onu tebyiz eder, azalara imza etti
rir, dosyalarına yerleştirir, giden ve gelen ev
rakı kaydeder. Onun için dahilî nizamnamede 
bu muvazzaf kâtibin de mevzubahs olması gayet 
tabiidir. 

SÜREYYA TEVFİK GENCA ( Tokad ) — 
Encümenlerde muvazzaf kâtibe lüzum vardır. 
Yalnız Meclisin teşkilât kanunu vardır, teşkilât 
kanununda Meclisin kadrosunun ne kadar ol
duğu, kaç kâtib bulunduğu açık olarak göste
rilmiştir. Burada encümenlerde bir de azadan 
sonra muvazzaf kâtibi vardır demeye bilmem 
ki ne lüzum vardır. 

Doğrudan doğruya Kâtibi umumî her encü
mene birer kâtib verir, nizamnamei dahilide 
kaydetmeye lüzum yoktur. 

REFET CANITEZ (Bursa) — Bir defa ma
lûmu âlinizdir ki her Devlet dairesinin teşkilâ
tına dair kanun vardır, sonra ayrıca bir de ba
rem, teadül kanunu vardrrvBu da o kabildendir. 
Encümen kâtibi burada niçin gösteriliyor de
niyor, evet her encümende bir kâtib bulunuyor. 
Bütçe encümeninde üç kâtib bulunuyor. Bu bir 
takdir meselesidir. Burada iki şeklin birisini 

tercih etmek zarureti vardır. Bu hakkı takdir 
ya reise bırakılır veay kendiniz tensib edersi
niz. Yani hakkı takdir Riyasete bırakılırsa top
lu olarak gösterilir ve Riyaset şu encümene bir 
tane, bu encümene iki tane diye tevziat yapar. 

İkinci şekli ise, filân encümene bir tane, fi
lân encümene iki tane diye Meclisi Âlinin ken
disinin ayrrmasıdır. 

Nizamnamei dahilî yapılırken Heyeti Âliye 
ikinci ciheti kabul etmiş. Filân encümene bir, 
filân encümene iki, filân encümene üçten fazla 
kâtib verilemez diye tesbit olunur. Siz isterseniz 
bu takdiri toptan Riyasetin eline verin, Riyaset 
tevziatını yapsm. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Söz 
istiyorum Bay Başkan. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız? 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ha

yır söz söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Başka sual soracak var mı? 
DAMAR ARIK (Seyhan) — Bu kanunla 

kadro genişliyor mu? 
T. E. E. BAŞKANI REFET CANITEZ (Bur

sa) — Hayır eskisi gibidir, hiç bir fazlalık yok
tur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bir 
kere daha bu mesele ile meşgul olduğumuzu ha-
tırlayorum. Ben Divanda iken bu mesele ortaya 
konmuştu. Meclisi Âlinin kitabet işlerini gören 
mesul bir Umumî kâtibi vardır. Bütün bürola
rın bütün işleri ve muamelât Kâtibi umuminin 
emrindedir. Binaenaleyh bu büroyu da o me
sul Kâtibi umumilik emrine vererek orada top
lamak mecburiyetindeyiz, bu kâtibleri madde
de olduğu gibi kabul ederken, Kâtibi umumilik
ten ayrı bir teşkilât gibi oluyor. Malûmu âliniz 
bu Meclisin 4 senelik ömrü vardır. Bizden son
ra gelecek arkadaşların müşkülâtla karşılaşma
ları ihtimali variddir. Binaenaleyh diğer işler 
gibi bu büroyu da Kâtibi umumilik emrine ver
melidir demiştim. Bu mesele hususî olarak 
konuşulduğu için bir şey yapılamadı, öylece 
kaldı. Böyle encümene hususî kâtib verirsek 
Meclisin işi teşevvüşe uğramış olur. Hatta ge
çenlerde hususî bir kanuna konan bir hüküm do
layısile İdare âmirlerine aid olan bir vazife tâli 
derecede muvazzaf bir memura intikal etmişti. 
Halbuki o vazife içimizden seçilmiş mesul bir 
mebus arkadaşımıza aiddir. Şimdi tasavvur edi
niz ki Meclisin inzibatı hiç bir kâtib emrine veril
mezken hususî kanunla arzettiğim şekle intikal 
etmiştir. 

BAŞKAN — Meclisin teşkilât kanunu Heyeti 
aliyenizden geçmiştir. Bu mesele o kanunla 
alâkadardır. Dahilî nizamnameye taallûku yok
tur. Eğer bu kanunun tadili mevzubahs oluyorsa 
bir tadil teklifi yaparlar. Bu meseleyi şimdi bu
rada müzakere edemeyiz. Bir takrir vardır, 
okuyacağız. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Müsaade bu* 
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yurunuz, daha evvel izah edeyim. 

BAŞKAN — Takriri okuyacağız. 
Yüksek Başkanlığa 

Maliye encümeninden (Tapu işleri bu encü
mene muhavveldir) fıkrasının silinmesini dile
rim. 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

BAŞKAN — Buyurunuz Salâh Yargı! 
SALÂH YARGI (Kocaeli) — Tapu işleri 

bu gün Devlet teşkilâtı arasında Maliye bakan
lığı tarafmdan görülür. Fakat bu bağlılık 
doğru değildir. Asıl tapu işlerinin bağlı olduğu 
yer Adliye bakanlığıdır. Çünkü kanunu mede
nimiz tasarruf haklarını gösterirken, yeni aldı
ğımız esaslarla tapu işleri tamamen bir adliye 
işi halini almıştır. Tapuyu maliye ile alâkadar 
edebilecek ancak tapu harçlarıdır. Bir taraftan 
da lâyikile tahrir yapılmamış olmasına göre 
vergi toplamak için, vergi idarelerinin kayidle-
ri, tapu işlerinde yardımcı vazifesi görmektedir. 
Müteaddid defalar mevzubahs olduğu zaman 
Adliye bakanlığı da, Maliye bakanlığı da, bu 
işi kabul ve teslim etmişlerdir. Zannederim bir 
kaç senedenberi bu mesele düşünülmekte bulun
muştur. Herkese açık olması lâzımgelen tapu 
sicilleri için de sicillerin toplanmasma başlan
mıştır. 

İleride Adliyeye aid olduğu bu günden tes
lim olunmuş bulunan tapu işleri için, Maliye 
encümenine muhavveldir. diye, dahilî nizamna
meye kayid konulmasına mahal yoktur, bunun 
silinmesini istiyorum. Tapuya aid bir iş gelirse 
tasarruf haklarına aid işleri Adliye, harca aid 
bir mesele varsa Maliye encümeni meseleyi üze
rine alır. îcab ederse Bütçe encümenine de gi
debilir. Bunun için ayrıca bir tasriha lüzum yok
tur. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BAŞ
KANI REFET CANITEZ (Bursa) — Maddede 
esasen aza adedlerinin tadili mevzubahs olduğu 
için biz bunlar üzerinde düşünmedik. Yalnız 
şu cihet var ki, tapu işleri bir defa idare 
noktai nazarından Maliye vekâletine merbuttur. 
Halbuki kanunu medenî, tasarruf işlerini ta
mamen hukukî addedmiştir. Bu noktai nazar
dan oraya da şümulü vardır. Onun için encü
men bu noktada ısrar etmiyor. Yalnız tapu Ma
liyeye merbut olduğu için bu encümene mütena
zır olması esasmı kabul etmiştir. Fakat hiç bir 
zamanda bu demek değildir ki hukukî bir me
sele mevzubahs olduğu vakit aid olduğu encü
mene gitmez. Maamafih Heyeti Celileniz nasıl 
arzu ederse öyle bir karar verir. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH 
YARGI (Kocaeli) — Encümen başkanı, verdiği 
izhatta bendenizin mütaleamı teyid ediyor. Böy
le bir sarahata lüzum yoktur. Maliye encüme
nine de, Adliye encümenine de gidebilir. Fakat 

böyle bir tasrihe lüzum varsa Adliye encüme
ni diye tasrih edilmek lâzımdır. Halbuki böyle 
sarahat ifade eder bir cümle koymağa lüzum 
yoktur. Silinmesi hakkındaki teklifimin reye 
konmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — O halde takriri reye koymağa 
lüzum yoktur. 

SALÂH YARGI — Hayır, lüzum var
dır, çünkü takririmle bu kaydin silinmesini tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Encümen muvafakat ediyor 
mu? 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BAŞ
KANI REFET CANITEZ ( Bursa ) — Heyeti 
Celile nasıl arzu ederse 

BAŞKAN — O halde takriri tekrar okutu
yorum. 

Kocaeli 
( Salâh Yargmm takriri tekrar okundu ) 
BAŞKAN —- Takriri kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
İkinci madde hakkında başka söz istiyen 

var mı? 
ZIYA GEVHER ETlLl ( Çanakkale ) — 

Benim takririm vardı\ 
BAŞKAN — Sizin takririniz, teşkilât kanu

nuna muhaliftir. Teşkilât kanunu, Bütçe encü-
menindeki muvazzaf kâtibleri doğrudan doğru
ya Bütçe encümenine merbut olarak kabul et
miştir. 

ZIYA GEVHER ETlLl ( Çanakkale ) — 
Müsaade ediniz. Ben muvazzaf kâtibleri Büt

çe encümeninden çıkarınız demiyorum, bunları 
bu maddede zikretmeyelim diyorum. Neden mu
halif oluyor? Okunsun. 

Başkanlığa 
Kanundaki muvazzaf kâtiblere aid cümlenin 

çıkarılmasını dilerim. 
Çanakkale 

Ziya Gevher Etili 
REFET CANITEZ ( Bursa ) — Efnedim, 

nizamnameye taallûku itibarile, Reis de izah et
ti. Bir defa bunlar için müzakere açmadık, en
cümen aza adedlerini müzakere ederken bu mev-
zuubahs oldu. Bunları buradan çıkarmak, ni
zamname prensiblerine tâbidir. Yeri tamamen 
açık kalır. Bunu ayrıca diğer bir madde ile te
yid etmek lâzımdır. 

BÜTÇE EN. BAŞKAN V. MÜKERREM UN
SAL ( İsparta ) — Efendim, Reisin buyurdu
ğu gibi Meclisin Heyeti kalemiyesi hakkında 
bir teşkilât kanunu kabul buyuruldu. O kanun
da Mecliste, Meclis encümenlerinde istihdam 
edilmekte olan memurların nereye merbut oldu
ğu gösterildi ve hangi encümenlerde çalışacağı 
tayin edildi. Encümenimiz bu tadili yaparken 
encümen heyeti kalemiyesinden bahsetmiş olma
sı, eski nizamname hükümlerini aynen iktibas 
etmiş olmasındandır. Bendenizce Ziya Gevherin 
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teklifini kabul etmekte bir mahzur yoktur. Çün-
ki Meclisin geçenlerde kabul ettiği teşkilât ka
nunu nizamnamenin eski şekline göredir. Nizam
namenin kabulünden sonra tesbit edilmiştir. 
Bu itibarla burada heyeti kalemiyeden bahse-
dilmesine ben de tarafdar değilim. 

BAŞKAN — Benim anladığıma göre teşkilât 
kanunu ile tayin edilmiş olan irtibat, bura ile 
alâkadar değildir. Buradan çıkarılsın, çıkarıl
masın, ehemmiyeti yoktur. Öyle değil mi? 

ZIYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — Bu
rada zikrine lüzum yoktur. Teşkilât kanununda 
zikredilmiştir. Binaenaleyh buradan çıkarılma
sı lâzımdır. Buna Bütçe encümeni de, Heyeti 
Umumiye de muvafakat ediyor. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BAŞ
KANI REFET CANITEZ (Bursa) — Demin de 
arzettim. Kâtiblerin sureti istihdamı hakkında 
iki vaziyet vardır. Ya top yekûn Riyaest em
rine verilir, Riyaset istediği gibi bu kâtibleri 
encümenlerde kullanır veyahud bunu Meclisi 
Âli kendisi tesbit eder. Filân encümende bir 
kâtib, filân encümende üç kâtib istihdam edilir, 
der. Vaziyet bundan ibarettir. Meclisi Âli han
gisini tercih ederse ona göre olur. Amma mu
vafık olanı, encümenin teklif ettiği gibidir. Mec
lisi Âli kendisi tesbit etmiştir. Filân encümen 
birden fazla kâtib kullanamaz. Esas bundan 
ibarettir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Re-
fet arkadaşımızın ısrar etmesini anlamıyorum. 
Bir teşkilât kanunu yapmışız ve kâtiblerin ade
dini tesbit etmişiz. Yerlerini koymuşuz. İş bit
miştir. Esasen Divanı Riyaset denilen teşekkül, 
bu gibi işlerle meşguldür, o tanzim eder. Mec
lisin bütün umuru dahilisini Riyaset tanzim 
eder. Belki Bütçe encümeninin, bütçe zaman
larında öyle işleri olur ki iki kâtible idare ede
mez, Riyaset oraya on beş kâtib verir. Bunlar 
Umumî kâtibin vazifesindendir. Onun için Refet 
arkadaşımızın ısrar etmemesini rica ederim. De
diğim gibi bunu teşkilât kanunu zikretmiştir. 

RASIH KAPLAN ( Antalya ) — Teşkilât 
kanununun o maddesi bir okunsun. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Val
lahi. Zannederim, o madde dörd ay evvel kabul 
edildi. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BAŞ
KANI REFET CANITEZ (Bursa) — Son defa 
olarak arzedeyim. Encümen, hazırlanan şekilde 
ısrar ediyor. 

Meclisi Âlinin kâtibleri tahsis etmesine en
cümeniniz taraftardır. 

BAŞKAN — O halde teklifi okutacağım. Na
zarı itibare alınırsa encümene veririz. 

(Ziya Gevher Etilinin takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... 

Almayanlar... Nazan itibare alınmamıştır (Gü
lüşmeler). 

İkinci madde hakkmda başka söz isteyen 

yoktur. Reye koyuyorum. 
İkinci maddeyi, kabul ettiğiniz tadille kabul 

edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu nizamname hükmünü Bü

yük Millet Meclisi yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Dahilî nizamnamemize göre, nizamname ta

dilâtı, bir müzakereye tâbidir. Onun için He
yeti umumiyesini reyinize koyuyorum. Heyeti 
umumiyesini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
kabul edilmiştir. 

2 — Kastamonu mebusu Nuri Tamaç ile Kü
tahya mebusu Ömer Dincin intihab mazbataları 
hakkında Tetkik encümeni mazbatası (5/4) [1] 

BAŞKAN — Evrakı varide içinde, mazbata
ları tetkik encümeninin iki mazbatası vardır. 
Müsaade ederseniz bu gün müzakere edelim 
(Muvafık sesleri). 

Bu günkü ruznameye almarak müzakere edil
mesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(Nuri Tamaça aid mazbata okundu). 
BAŞKAN — Bay Nurinin mebusluğu hak

kındaki Mazbatalar tetkik encümeninin mazba
tasını kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ye
min etmedi ise etsin (Yemin etti sesleri). 

BAŞKAN — Henüz yemin etmeyen arkadaş
lar varsa celse nihayetinde yemine çağıracağım. 

(Ömer Davud Dinçe aid mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 

mı? (Yok sesleri). O halde mazbatayı reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. Şu halde Ömer Davud arkada
şımızın da mebusluğu tasdik edilmiştir. 

Yemin etmeyen arkadaşların isimlerini oku
tuyorum. Burada bulunanlar gelib yemin etsin
ler: 

(Bayazıd) Ubeydullah, (Çoruh) Hasan Cavid, 
(Gazi Anteb) Reşid Ağar, (İçel) Hakkı Saydam, 
(İstanbul) Abdülhak Hâmid, (İzmir) Mahmud 
Esad Bozkurd, (Siird) Mahmud, (Sivas) Nec
mettin Sadık, (Zonguldak) Celâl Sahir Erozan. 

BAŞKAN — Bu arkadalardan kimse yok
tur. Gelecek celsede ikmal ederiz. 

BÜTÇE E. BAŞKAN V. MÜKERREM ÜN, 
SAL — Arkadaşlar, nisanın ilk haftasında Ulus
lararası kadmlar birliği Türkiyede toplanacak
tır. Istanbulda yapılacak olan bu toplantı mü-
nasebetile bir hatıra olmak üzere tabedilecek 
pullar hakkmda bir kanun lâyihası vardır, 
vakit daralmıştır. Araya bayram tatili giriyor. 
Vaktü zamanile tabı teşebbüsünde bulunulmak 
üzere ruznameye almarak müstaceliyetle müza
keresini rica ediyorum. Lâyiha Başkanlığa su
nulmuştur. 

[1] 8 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 
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BAŞKAN — Lâyihanın ruznameye alınarak 

müstaceliyetle müzakeresi teklif ediliyor. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 —• Uluslar arası kadınlar birliğinin İstan-
bulda yapılacak toplantısı münasebetile bastırıla
cak hatıra posta pullarına dair karnın lâyihası ve 

Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/29) [1] 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesini okutuyo

rum. 
(Kanunun heyeti umumiyesi okundu.) 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresine karar 
verdiğiniz lâyiha budur. Heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Bey
nelmilel mahiyette görülen bu gibi toplantı-
larda başka memleketlerde de böyle pullar ya
pılıyor mu 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN V. MÜKER-
REM UNSAL (İsparta) — Bu suali bizde lâyi
hanın müzakeresi esnasında encümende Hari
ciye ve Nafıa mümessillerine sorduk. Buna ne
den lüzum görüldü dedik. Vakıa başka memle
ketlerde bu gibi toplantılarda bu yoİda bir pul 
bastırılmamıştrr. Fakat Hariciye vekâletinin ver
diği izahata göre siyasî cebheden hiç bir mah
zuru yoktur. Fakat pul, Türkiye Cumhuriyeti 
unvanını taşıyacağı ve bu toplantı Istanbulda 
yapılacağı için yabancı memleketlerde de istimal 
edilerek koleksiyonerler eline geçmesi itibarile 
de faydalı olacağı düşünülmüştür. Pulun tabı 
masrafı, bir yerden diğer yere gönde
rilmesi meselesi ve Hükümetin tabı ve satış iş
lerindeki murakabesinden mütevellid masraf 
üçüncü maddede gösterildiği veçhile pulun sa
tışından ödeneceği için malî noktadan da zarar 
yoktur. Bunun için pulun bu şekilde tabında 
encümenimiz bir mahzur görmemiştir. (Muvafık 
sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
delere geçilmesini reye koyuyorum. Kabul eden
ler Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

Uluslararası kadınlar birliğinin Istanbulda 
yapılacak toplantısı münasebetile bas

tırılacak hatıra posta pullarına 
dair kanun 

MADDE 1 — Uluslararası kadınlar birliği
nin bu yıl içinde Istanbulda yapılacak toplan
tısı münasebetile bağlı listede yazılı 8 222 500 
aded (127 855 000) kuruşluk hatıra posta pulu 
çıkarmak için Nafıa vekâletine salâhiyet veril
miştir. 

Her pul üzerindeki kıymetin yarısı posta kıy
meti, diğer yarısı da munzam kıymettir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is
teyen var mı? (Yok sesleri). Maddeyi kabul 

[1] 9 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 

edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Birinci maddede yazılan pullar 

Hükümet namına ve Hükümetin murakabesi al
tında Uluslar arası kadınlar birliği tarafından 
bastırılacaktır. 

Bu pulların basma, murakabe, bir taraftan 
diğer tarafa yollama ve diğer her türlü masrafı 
birliğe aiddir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Basılacak pullardan: 
A - 1500 serisi posta idaresine, 
B - Basma, yollama ve sair masraflara teka

bül edecek miktarı Uluslararası kadmlar birli
ğine verilir. 

C - Geri kalanı da Posta idaresile Uluslarara
sı kadmlar birliği tarafından Isviçrede Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin tayin edeceği bir 
bankaya yatırılır ve posta idaresile kadmlar 
birliği tarafından lüzum görüldüğü miktarca 
alınarak satışa çıkarılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — (C) fıkrasındaki pullar satılın
ca asıl posta kıymeti üzerinden tutarı posta ida
resine ve munzam kıymetin tutarı da Uluslar
arası kadmlar birliğine verilecektir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu pulların müraselâtta kulla
nılması gönderenin isteğine bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu pullar en geç 1935 takvim 
senesi sonuna kadar satılabilir. Bu tarihe kadar 
satılmamış pullar Nafıa vekâletinin seçeceği 
bir heyet huzurunda yok edilecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Nafıa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tayini esami ile reye konulmasına 
lüzum yoktur. Heyeti umumiyesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde başka bir şey yoktur. 21 mart 
perşembe günü saat 14 te toplanılmak üzere cel
se tatil edilmiştir. 

Kapanma saati: 14,50 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 1 
Giresun mebusu Hakkı Tank Usun, dahilî nizamnamenin 
22 ve 32 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek

lifi ve Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası (2/1) 

3 -II-1935 
Yüksek Reisliğe 

Nizamnamemizin 22 nci maddesine göre, Kam/utay, adı belli 17 encümen karar. Bunların biri
ne 5, birine 10, öbürlerinden kimine 15, 20, kimine de 25 saylav yeri verir; böylece 285 saylav top
lantı yılları başmda encümenlere ayrılmış olur. 

Zaten 25 saylav Başkanlık Divanı üyeliği ve Bakanlık gibi ödevlerle encümenlere girmedikle
rinden, encümene giren ve girmesi caiz olmayan saylav sayısı 310 u buluyor demektir. Saylav sa
yısı 317 olduğu zaman hemen hemen her saylav bir encümende vazife alıyor sayılabilir. 

Kamutay 399 saylavdan toplanınca 114 arkadaş hiç bir encümene mal edilmemiş ve vaktile 
saylavların 317 olduğuna göre tesbit edilmiş olan encümen üyelikleri şimdi görülüyor ki darlaşarak 
bir çjok ihtisas sahihlerini, encümen dışında bırakmış olacakta*. Her ne kadar her saylav dilediği 
encümenin açık müzakerelerine gelmekte söz söylemekte serbest bulunuyor ve böyle olduğu zaman
lar da görülüyorsa da arkadaşların kendi ihtisaslarına göre ayrılacakları encümenlerde rey sahibi 
kılmak kendilerini bu encümenlerin çalışmalarına dana yakından alâkalandırmak olacağından ve 
üçde bir mevcud,ile müzakere ve Karar -nisabı muhafaza edildiği takdirde encümen toplantılarının 
daha çok kolaylaşacağında şüphe edilemez. 

îşte bu düşünce ile nizamnamemizin 22 ve 32 nci maddelerinin değiştirilmesini teklif ediyorum, 
Böylece encümen üyeliklerinin sayısı en az beşten ona, en çok yirmi (beşten otuza çıkmış, ancajc 

mHizakere ve karar nısaibr gine üçde başlayrb sekizde kalmış olacaktır. 
Kabulünü dilerim. 

Giresun 
H. Tarik, Vs 

C1İRE8UN MEBUSU HAKKI TARIK USUN TEKLÎFÎ 

1 — Kamutay nizamnamesinin 22 nci mad-
desinde sayılı encümenlerin üyelikleri beşer art
tırılır. 

2 — Gine bu nizamnamenin 32 nci madde
sindeki müzakere ve karar nisabı dörtte bire 
indirilir. 

SimdiM Teklif 
«ayısı Nısaib edilen 
. 

1-Arzuhal Encümeni 20 7 25 
2 - Divanı Mu. » 
3 - Hesabları tetkik » 
4 - Kütüphane » 
5 - Teşkilâtı E. » 
6-Bütçe » 

15 5 20 
10 4 15 
5 2 10 

15 5 20 
25 9 30 

Nısab 

7 
5 
4 
3 
5 
8 

7-Adliye 
8 - Dahiliye 
9 - Gümrük 

10 - Hariciye 
11 - tktısad 
12-Maarif 
13-Maliye 
14-Millî Müdafaa 
15-Nafıa 
16 - Sıhhat 
17-Ziraat 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

ŞiımdiM 
sayısı 

20 
25 
15 
15 
20 

• 15 
15 
20 
15 
15 
20 

285 

Nısab 

7 
9 
5 
5 
7 
5 
5 
7 
5 
5 

"' 7 

Teklif 
edilen 

25 
30 
20 
20 
25 
20 
20 
25 
20 
20 
20 

370 

Nısab 

7 
8 
5 
5 
7 
5 
5 
7 
5 
5 
5 

_ — 



Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. Encümeni 

Karar No. 1 10 - III - 1935 
Esas No. 2/1 

I . Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi dahilî nizamnamesi
nin 22 ve 32 nci maddelerinin değiştirilmesi 
için Giresun saylavı Hakkı Tarık Usun yaptığı 
teklif Yüksek reislikçe encümenimize verildi
ğinden okundu ve gereği düşünüldü. 

Dahilî nizamnamemizin, encümenlerin üye 
adedini gösteren 22 nci maddesi saylav adedi
nin 317 olduğu zamana göre yapılmış olub İm 
gün saylav adedinin 399 a çıkarılmış olmasından 
dolayı encümenler üyelerinin de çoğaltılarak 
ihtisas sahihlerinden gereği gibi istifade edilmesi 
pek yerinde ve gerekli görülmüş ve teklif pren-
sib yönünden onanmıştır. 

Teklifte encümenlerin her birinde 5 er üye 
artırılması yoluna gidilerek madde ona göre kı
saca yazılmış ise de; artırılacak üye adedi tek
lifte olduğu gibi 85 olarak onanmış ve fakat 
bu aded encümenlere ayrılırken her encümenin 
bu gün daha iyi anlaşılmış olan ihtiyaçları göz 
önünde tutularak ona göre kuvvetlendirilmesi 
daha uygun görülmüştür. Bunun için nizamna
menin eski maddesinin tamamen değiştirilerek 
Arzuhal, Divanı muhasebat, Teşkilâtı esasiye, 
Adliye, Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar, Hariciye 
Maarif, Maliye, Millî Müdafaa, Nafıa, Sıhhat ve 
içtimaî muavenet, Ziraat encümenlerinde 5 şer 
ve Bütçe, tktısad.encümenlerinde 10 nar üye ar
tırılmış ve Meclis hesablarmı tetkik encümen ile 
Meclis kütübhanesi encümeni üyeleri eskisi gibi 
birakılmıştır. Son zamanlarda Nafıa vekilliğine 
bağlanmış olan Posta, Telgraf ve telefon işle
rinin bu değiştirme sırasında Dahiliye encüme
ninden alınarak Nafıa encümenine verilmesi de 

( S. Sayısı : 1 ) 

eneümeniınizce gerekli görülerek madde metni 
ona göre düzeltilmiştir. 

Teklifte 32 nci madde hükmünün dahi de
ğiştirilmesi istenilmiştir. .Bu madde müzakere 
nisabını (üçte bir) olarak gösterekte ve tek
lif ise bunu (Dördde bir) e indirtmektedir. Her 
ne kadar üye adedinin çoğalmış olması dola-
yısile İm teklif, ile eski müzakere nisabı ne ise 
yine o nisabın adeden eksiltilmemiş olacağı ne
ticesine varılır ise de, üye sayısının çoğaltıl
ması uisbetinde reylerin de adetçe çoğalması 
daha faydalı olacağı şüphesiz bulunduğundan 
bu maddenin değiştirilmeyerek olduğu gibi bı
rakılması gerekli görülmüştür. 

Nizamnamenin İ3 nci maddesinin 27 nisan 
1933 tarihli değiştirilmesinde Kiyaset divanı kâ
tibi erinin 6 ya çıkarılmış olmasına göre 7 nci 
maddede yazılı bulunan (Kâtibler için dörd) 
ibaresinin de (Kâtibler için altı) olarak düzel
tilmesi gerekli olarak düşünülmüştür. 

Yukarıda yazdı düşüncelere göre söz birli
ği ile hazırlanan değiştirme lâyihası Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Teş. Es. E. Ks. M. M. N. Kâtib 
Bursa Mardin Mardin 

11. C anıt ez Kdilt Ergin Kdib Kryiıt 
Aza, Aza 

Konya Muğla 
. 1 / / Fuad Ccbcsofj V. Nadi 

Aza Aza 
Tokad İzmir 

R. Friskcn M. Fmd Bozknrd 
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TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTİBİŞI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi dahilî nizamna
mesinin bazı maddelerinin değiştii'Umesinc 

dair nizamname lâyihası 

MADDE 1 — Dahilî nizamnamenin 7 nci 
maddesindeki (Kâtibler için dörd) ibaresi (Kâ-
tibler için altı) şeklinde tashih edilmiştir. 

MADDE 2 — Dahilî nizamnamenin 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Her içtimain başlangıcında vazifeleri ertesi iç
timaa kadar devam etmek ve azası Heyeti umu-
miyece izafî reyle intihab olunmak üzere on yedi 
encümen teşkil olunur. 

Meclis vazifelerile mütenazır encümenler: 
1 - Arzuhal encümeni (25 aza, 2 muvazzaf 

kâtib); 
2 - Divanı muhasebat encümeni (20 

muvazzaf kâtib); 
3 - Meclis hesablannın tetkiki encümeni (10 

aza, 1 muvazzaf kâtib); * 
4 — Meclis kütüphanesi encümeni (5 aza, 

bunlardan birini Riyaset divanı, îdare âmirleri 
arasından ayırır. Bu encümene Kütüphane mü
dürü kâtiblik eder); 

5 - Teşkilâtı esasiye encümeni (20 aza, 1 mu
vazzaf kâtib); 

Dahilî nizamname işleri bu encümene muhav-
veldir. 

Bütün Hükümet hizmetlerile mütenazır en
cümenler : 

6 - Bütçe encümeni (35 aza, 1 muvazzaf baş-
kâtib iki başkâtib muavini, bir memur). Bu en
cümen kendine bir de reisvekili intihab eder. 

Umumî bütçe mazbatasının yazılması ve mü-
dafaasile mükellef bir mazbata muharririnden 
başka bu encümen bir veya muhtelif dairenin 
Bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle 
mükellef hususî mazbata muharrirleri dahi in
tihab edebilir. 

Vekâletlerle mütenazır encümenler (Hece 
harfleri tertibile): 

7 - Adliye encümeni (25 aza, 1 muvazzaf 
kâtib); 

8 - Dahiliye encümeni (30 aza, 1 muvazzaf 
kâtib); 

Bu encümen lüzum görüldükçe bir reis ve
kili de seçer. 

îskân işleri bu encümene muhavveldir. 
9 - Gümrük ve inhisarlar encümeni (20 aza, 

1 muvazzaf kâtib); 
10 - Hariciye encümeni (20 aza 1 muvazzaf 

kâtib); 
11 - îktısad encümeni (30 aza, 1 muvazzaf 

kâtib); 
12 - Maarif encümeni (20 aza, 1 muvazzaf 

kâtib); 
13 - Maliye encümeni (20 aza, 1 muvazzaf 

kâtib); 
Tapu işleri bu encümene muhavveldir. 
14 - Millî Müdafaa encümeni (25 aza, 1 mu

vazzaf kâtib); 
15 - Nafıa encümeni (20 aza, 1 muvazzaf 

kâtib); 
Posta, Telgraf ve telefon işleri bu encümene 

muhavveldir. 
16 - Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni 

(20 aza, 1 muvazzaf kâtib); 
17 - Ziraat encümeni (25 aza, 1 muvazzaf 

kâtib); 

Yukarıdaki encümenlerle tenazuru bulunmı-
yan dairelere müteallik lâyiha ve teklifler, Ma
liye umuruna aid iseler, Bütçe ve Maliye encü
menlerinde, bundan başka bütün lâyiha ve tek
lifler, Dahiliye encümeninde müzakere olunur. 

MADDE 3 — Bu nizamname hükmünü Bü
yük Millet Meclisi yürütür. 

>se^< 

( S. Sayısı : 1) 





S. Sayısı: 8 
Kastamonu mebusu Nuri Tamaç ile Kütahya mebusu Ömer 

Dincin fntihab mazbataları hakkında Tetkik encümeni 
mazbatası ( 5/4 ) 

Mazbataları tetkik encümeni mazbatası 

T. B. MM. . . . . . . . . 
Mazbataları tetkik encümeni 

Karar No. 2 
Esas No.S/4 ' 

Yüksek Reisliğe 

Tetkik edilmek için encümenimize verilmiş 
olub, dahilî nizamname hükümlerine uygun 
olarak ihzari encümene tevdi ve o encümence de 
tetkik edilen Kastamonu saylavı Nuri Tamaca 
müteallik intihab mazbatası ile şikâyetname ve 
ihzarı encümen mazbatası okundu ve gereği ko
nuşuldu. 

Şikâyetname: Nuri Tamaçın intihab edilmiş 
olduğu Kastamonuda lise müdürü bulunduğu 
halde intihab neticesine kadar vazifesinden is
tifa etmemiş olduğunu beyandan, İhzarı encü
men mazbatası da, şikâyet olunan vaziyet say-
lavlığı mucib olamıyacağı kararından ibarettir. 

Şikâyetnamede mesned tutulan; intihabı me
busa» kanununun bazı maddelerini değiştiren 
3 nisan 1339 tarih ve 330 numaralı kanunun 
maddesi: 

«Muallimin müstesna olmak üzere merkez
den mansub memurin ve ilâh » tabirini kullan
maktadır. Maarif teşkilâtı kanununun 12 nci 
maddesine göre ise maarif hizmetinde asıl olan 
muallimlik olub muallimlerden her hangi biri
ne tevcih olunan orta ve lise müdürlükleri mun
zam bir vazife olmasmdan ötürü şikâyet mev
zuu, encümenimizce dahi haddi zatinde intiha
bın talilini icab edecek ve tasdikına engel olacak 

hukukî bir mahiyette görülmemiş ve mtıhab 
mazbatasının Umumî Heyetin tasdikına arzedil-
mesine müttefikan karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
En. R. M. M. Kâtib 
Çorum Bursa Seyhan 

Münir Çağıl Sadettin Ferid Talmj Esma NaynUm 
Aza Aza Ağa. 

Afyon Ankara Aydın 
İzzet Ulvi Aykurt E. Demir el N. Gökbepe 

Aza Aza A|za 
Efrzincan • Gümüşaııe İstanbul 
A. Fırat Ş. öndersev Rana Tarh an 

Aza Aza Aza 
İstanbul İzmir Kayseri 

Hamdı Gürsoy Dr. T. R. Araş 8. Turgay 
Aza Aza Aza 

Malatya Manisa Muğla 
Dr. H\. Ortaç Osman N. Tuna 

Aza * Aza Aza 
Sivas Sivas Sivas 

//. Gerede V. Raşid Seviğ S. Görkey 
Aza 
Bursa 

Dr. Galib Kahraman 



Mazbataları tetkik encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Mazbataları tetkik E. 

Kârai- No. 3 
Esas No. 5/4 

Yüksek Reisliğe 

Tetkik edilmek için encümenimize verilmiş 
olub, dahilî nizamname hükümlerine uygun ola
rak ihzari encümene tevdi ve encümende de tet
kik edilen Kütahya saylavı Ömer Davud Dincere 
mütealik intihab mazba/tası ile şikâyetname ve 
ihzari encümenin mazbatası okundu ve görüşüldü: 

Şikâyetname: Ömer Davud Dincin kendi
sine ve. köye aid hayvanların sayım vergilerini 
kaçırdığım ihbardan ve ihzari encümenin mazba
tası da şikâyet mevzuunun saylavlığa mâni ola
mayacağına. karar verildiğini boyandan ibarettir. 

Mücerred bir isnad derecesini geçemeyen şi
kâyet mevzuu, encümenimizce dahi haddi zatinde 
intihabın talilmi icab edecek ve tasdikına engel 
olacak hukukî bir mahiyette görülmemiş ve inti
hab mazbatasının Umumî heyetin tasdikına arze-
d ilmesine müttefikan karar verilmiştir. 

En. R. M. M. Kâtib 
Çorum Bursa Seyhan 

Münir Çağıl Sadettin Ferid Talay Emıa Naymmı 

>m< 

X 
Aza 

Afyon 
hzet Ulvi Aykurt 

Aza 
Erzincan 
A. Fırat 

Aza 
İstanbul 

Hmndi Gürsoy 

Aza 
Malatya, 

Dr. B. Ortaç 
Aza 

Srvas 
/ / . Gerede V 

Aza 
Bursa 

Aza 
Ankara 

E. Demirel 

Aza 
Gümüşane 

Ş. öndersev 

Aza 
İzmir 

Aza 
Aydın 

N. Göktepe 

Aza 
İstanbul 
Rana Tarh a 

Aza 
Kayseri 

Dr. T. R. Araş S. Turgay 

Ajza 
Manisa 
Osman 

Aza 
Sivas 

. Raşid Ssviğ 

Dr. Galib Kahraman 

Aza y 

Muğla 
N. Tuna 

Aıza 
Sivas 

S. Görkey 

( S. Sayısı : 8 ) 



S. Sayısı: 9 
Uluslararası kadınlar birliğinin İstanbulda yapılacak top 

lantısı münasebetile bastırılacak hatıra posta pullarına 
dair kanun layihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (fi/29) 

TC 
Başvekâlet 2-1/1'1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı. 6/429 

B; M. M. Yüksek ReisKğine 
^ ' - ' • . . . 

Uluslararası Kadınlar Birliğinin İstanbulda yapılacak toplantısı münasibetiyle basdırılacak 
hatıra posta pullan için Nafıa Vekilliğince hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetince 28-11-935 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Yüksek katlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü r 

Esbabı mucibe lâyihası 
Uluslararası kadınlar birliğinin 935 yılının Nisan ayı içinde istanbulda yapılacak toplantısı 

münasebetile hatıra posta pulları çıkarılması iltimas edilmiş ve isviçre elçimiz ve Cenevrede Uluslar-
kurumu nezdindeki murahhas heyetimiz daimi azası Cemal Hüsnü ile yapılan muhabere neticesinde 
bu pullardan, mütamil olduğu üzere Uluslararası posta idarelerine gönderilecek üçer seri ile ileride 
toplanacak posta kongresi azasına ve diğer icab edenlere verilecek birer seri ve aynı zamanda posta ida
resi müzesinede saklanacak kâfi miktar seri karşılığı olmak üzere ceman bin beş yüz seri ayrılıp pos
ta idaresine tahsis edildikden ve isviçre elçiliğimizle isviçre para basım idaresinin nezareti altında bir 
lik tarafından Cenevrede bastırılacak olan mezkûr pulların basış masraf ile bu pullardan postaneleri-
anizce satılmak üzere posta idaremize gönderileceklerin nakliye masrafını kapayacak miktarı birliğe 
ayrılıp verildikden sonra mütebaki pulların posta idaresile birlik tarafından isteyenlere satılması ve 
bu satışdan elde edilecek mebaliğin posta idaresile birlik arasında mütesaviyen taksimi v̂e posta idare
sinin bu hususta hiç bir masraf ihtiyar etmemesi şartlarının birlikçe kabul edildiği anlaşılmıştır. 

Yukarda yazılı şartlara göre posta idaresince bu hususta hiç bir masraf yapılmadıktan ve satışı da 
tamamen ihtiyara tâbi olarak müraselâta yapıştırılacak pulların bedeli de idareye terkedilecek nısıf 
miktarla kapatılmak imkânı elde bulunduktan sonrahundan Hükümetimiz için hiç bir zarar melhuz ol
mayıp bilâkis gerek dahilde ve gerek hariçte pul meraklılarının satın alacakları serilerin idareye 
verilecek nısıf bedelleri dolayısile açıktan bir kâr dahi temin edilmiş olacağı cihetle ayni zamanda 
mezkûr birliğe karşı bir cemile gösterilmek ve bu birliğin, sözü geçen pulların satılması için Avru-
pada ve Amerikada yapacağı propoganda dolayısilememleketimiz için bu, yoldan dahi bir menfaat hu
sulüne vesile teşkil eylemek üzere birlikçe vaki olantaleb ve iltimas veçhile mezkûr pulların çıkarılması 
onay görülmüş ve bu yolda bir kanun lâyihası yapılarak takdim kıbnınıştır. 
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Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 
Karar No. 2 
Esas No. 1/29 

12 - III - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Uluslararası Kadınlar birliğinin îstanbulda yapılacak toplantısı münasebetile bastırılacak hatıra 
posta pullarına dair encümenimize verilen kanun lâyihası müzakere ve tetkik edildi. 

Bu kanunun tatbiki halinde Hükümetçe maddî, manevî fayda olduğuna Hariciye ve Nafıa vekâ
letleri namına gelen memurların verdikleri izahat üzerine kanaat hasıl olmuş ve kanunun esaslan 
kabul edilmiştir. Yalnız daha açık yazılmış olmak üzere yazılarda bazı değişiklikler yapılmış ve fazla 
maddelere ayrılmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuludu. 

Nafıa En. reisi 
Samsun 

Etem Tuncel 
Aza 

îçel 
Fikri Mutlu 

Aza 
Çoruh 

ö. Fehmi 

M. M. 
Erzincan 

Aza 
Niğde 

Kâtib 
Manisa 
Osman 

Aza 
İsparta 

H. Menği Hüsnü özdamar 
Aza 

Kastamonu 
Sami Erkman 

Aza 
Samsun 

Dr. A. Sirel 
Aza 

Kütahya 

Aza 
Kars 

Aza 
A. Karahisar 

Baha öngören Cemal Akçvt 
Aza 

Afyon K. 
/. Dalkılıç Mebrure Güvenç 

Aza 
İzmir 

Sadettin Epikmeı 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No- 7 
Esas No. 1/29 

13 - III -1935 

Yüksek Reisliğe 

Uluslararası kadmlar birliğinin bu yıl ni
sanda îstanbulda yapılacak toplantısı münase
betile bastırılacak hatıra posta pullan için Nafıa 
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 
2 - III - 1935 tarih ve 6/429 numaralı tezkeresile 
Büyük Meclise sunulan kanun lâyihası Posta 
umum müdürü Nazif ve Hariciye 4 ncü daire 
müdürü Müşfik Selâmi bulunduğu halde okun
du ve konuşuldu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında beyan 
ve encümende sözle de izah edildiği üzere ismi 
geçen birliğin teklifi Hükümetin alâkadar ve-
kâletlerince inceden inceye tetkik ve kabule şa
yan görülerek bu lâyihanın tanzim edildiği an
laşılmış ve Nafıa encümenince de bu teklifin 

kabulünde maddî ve manevî f aide mülâhaza edi
lerek lâyihanın yalnız yazılış tarzı değiştirilmiş 
ve Hükümetçe değişikliğin muvafık görüldüğü 
anlaşılmıştır. Encümenimiz bu noktaları da göz 
önünde bulundurarak lâyihayi malî ve bütçe 
noktasından tetkik etmiş ve basılacak 1 278 500 
lira kıymetindeki pulların her türlü masrafı 
birlik tarafından sarf edilerek mukabili pul ola
rak alınacağına ve 1 500 serisi parasız olarak 
posta idaremize verildikten sonra artacak mik
tardan gerek Türkiyede ve gerek yabancı mem
leketlerde satılacak pullarm bedellerinin yarısı 
Hazinemize aid olacağına ve bunların bilhassa 
birlikçe yabancı memleketlerde pul koleksiyon
cularına satılacağı anlaşılmasına göre bu işte 
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' îîazine için bir zarar görülmemiş ve bilâkis fai-

de ümid edilmiştir. Bu pulların üzerindeki kıy
metlerle memleketimizde ihtiyarî olarak satıl
masında ve gönderenlerin isteğile posta mürase-
lâtmda kullanılmasında dahi Hazine için bir za
rar görülmemiştir. 

Yâlnız birliğe masraf mukabili olarak posta 
resmini de ihtiva eden pullardan verilecek mik
tar kanunda tasrih edilmemiş ise de Hükümetçe 
lüzumsuz masraflara meydan verilmeyeceği ve bu 
cihetin birlikle müzakere ve tesbit edileceği ta
biî görülmüştür. 

Bu sebeble lâyiha encümenimizce kabul edil
miş ve yalnız Nafıa encümeninin tadilen kabul 
ettiği son metin üzerinde tavzih mahiyetinde 
bazı ilâveler yapılmış ve Hükümetin lâyihanın 
acele olarak müzakeresi hakkındaki teklifi de 

encümenimizce yerinde görülmüştür. 
Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umti* 

mî heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunuldu. 

Reis ReisV. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Ş. Özkan Mükerrem Unsal Sırrı Bay 
Kâtib 

îstanbul Bayazıd Çorum 
İhsan Tav Mustafa 

Edime îzmir Kastamonu 
F. Kaltakkıran K. înanç T. Coşkun 

Manisa Mardin Sivas 
Türkoğlu E. Erten Remzi Çiner 

Tokad 
Süreyya Genca 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uluslararası Kadınlar birliğinin îstanbulda ya
pılacak tjoplantısı münasbetile bastırılacak 
hatıra posta pullarına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Uluslararası kadmlar birliği
nin bu yıl içinde îstanbulda yapılacak toplan
tısı münasebetile bağlı listede yazılı 8 222 500 
aded 127 855 000 kuruşluk hatıra posta pulları 
çıkarılacaktır. 

Bu kıymetin yarısı asü posta kıymeti diğer 
yansıda munzam kıymettir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı pullar 
Kadmlar birliği tarafından Oenevrede bastırıla
cak ve 1 500 serisi posta idaresinin ihtiyacına 
karşı hesab harici olarak ayrılıb mezkûr idare
ye gönderildikten sonra mütebakisinden basış ve 
nakliye masrafına tekabül eden miktarı Uluslar
arası kadmlar birliğine terkedilecektir. Kala
cak pullar posta idaresile birlik namına îsviçre-
de bir bankaya tevdi olunacak ve satış için ica-
beden miktar zaman zaman bu bankadan alına
caktır. Bu pullarm satışı ilk kânun 1935 sonuna 
kadar devam edecektir. Satılacak pullarm 
asü posta kıymeti üzerinden tutarı posta idare
sine ve munzam kıymeti tutarı da Kadınlar 
birliğine aid olacaktır. 

Bu pullarm mevcud posta pulları yerine 
müraselâta yapıştırılması mürsillerin ihtiyarma 
bağlıdır. 

4 -
NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Uluslararası Kadınlar birliğinin îstanbulda 
yapılacak toplantısı münasebetile bastırıla

cak hatıra posta pullarına dair kanun 
Lâyihası 

MADDE 1 — Uluslarrası kadmlar birliğinin 
bu yıl içinde îstanbulda yapılacak toplantısı 
münasebetile bağlı listede 8 222 500 aded 
127 855 000 kuruşluk hatıra posta pulu çıkar
mak için Nafıa vekâletine salâhiyet verilmiştir: 

Bu kıymetin yarısı asıl posta kıymeti diğer 
yarısı da munzam kıymettir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılan pul
lar Hükümet namma ve Hükümetin murakabesi 
altında Uluslararası kadmlar birliği tarafından 
bastırılacaktır. 

MADDE 3 — Basılacak pullardan: 
A - 1 500 serisi posta idaresine, 
B - Basma, yollama ve sair masraflara teka

bül edecek miktarı Kadmlar Birliğine verilir. 
C - Geriye kalanı da posta idaresi ile Ka

dmlar birliği taraf mdan zaman zaman almrr, sa
tışa çıkarümak üzere îsviçrede Türkiye Cum
huriyetinin tayin edeceği bir bankaya yatırılır. 

MADDE 4 — G fıkrasındaki pullar satılınca 
asü posta kıymeti üzerinden tutarı posta idare
sine ve munzam kıymetin tutarı da Kadmlar 
birliğine verilecektir. 

MADDE 5 — Bu pullarm müraselâtta kul
lanılması gönderenin istediğine bağlıdır. 

(S. Sayısı: 9 ) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Uluslararası Kadınlar birliğinin îstanbuldâ 
yapılacak toplantısı münasebetile bastırı
lacak hatıra posta pullarına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Uluslararası kadmlar birliği
nin bu yıl içinde Îstanbuldâ yapılacak toplan
tısı münasebetile bağlı listede yazılı 8 222 500 
aded (127 855 000) kuruşluk hatıra posta pulu 
çıkarmak için Nafıa vekâletine salâhiyet veril
miştir. 

Her pul üzerindeki kıymetin yarısı posta kıy
meti, diğer yansı da munzam kıymettir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazdan pullar 
Hükümet namma ve Hükümetin murakabesi al
tında Uluslar arası kadmlar birliği tarafmdan 
bastırılacaktır. 

Bu pullarm basma, murakabe, bir taraftan 
diğer tarafa yollama ve diğer her türlü masrafı 
Uluslararası kadmlar birliğine aiddir. 

MADDE 3 — Basılacak pullardan: 
A - 1500 serisi posta idaresine, 
B - Basma, yollama ve sair masraflara teka

bül edecek miktarı Uluslararası kadmlar birli
ğine verilir. 

C - Geri kalanı da Posta idaresile Uluslarara
sı kadmlar birliği taraf mdan tsviçrede Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin tayin edeceği bir 
bankaya yatırılır ve posta idaresile kadmlar 
birliği tarafından lüzum görüldüğü miktarca 
alınarak satışa çıkarılır. 

MADDE 4 — (C) fıkrasındaki pullar satılın
ca asıl posta kıymeti üzerinden tutan posta ida
resine ve munzam kıymetin tutan da Uluslar
arası kadmlar birliğine verilecektir. 

MADDE 5 — Bu pullarm müraselâtta kulla
nılması gönderenin isteğine bağlıdır. 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeğe Nafıa vekili memurdur. 

28 - H -1935 
M. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. B. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. I. V. 

Bana Tarkan 

Bş.V. 
î. înönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mİ V. 

A. B. özmen 
S. î. M. V. 

Dr. B. Saydam 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
C. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MADDE 6 — Bu pulların satışı 1935 sonu
na kadar sürecektir. Bu tarihten sonra satıl
mamış pullar Nafıa bakanlığının seçeceği bir he
yet huzurunda yok edilecektir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Nafıa bakanlığı memurdur. 
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MADDE 6 — Bu pullar en geç 1935 takvim 

senesi sonuna kadar satılabilir. Bu tarihe kadar 
satılmamış pullar Nafıa vekâletinin seçeceği 
bir heyet huzurunda yok edilecektir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Nafıa vekili memurdur. 

LÎSTE 
Uluslararası kadınlar birliğinin 1935 yılında İstanbulda akt edeceği kongre 

münasehetile çıkarılacak hatıra posta pullarının listesidir. 
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Basılış miktarı 
Aded 

1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

v 500 000 
500 000 
500 000 
500 000 
300 000 
300 000 
300 000 
100 000 
100 000 
100 000 

8 200 000 

22 500 

8 222 500 

D e ğ e r i 
K. 

500 000 
1 000 000 
2 000 000 
2 500 000 
4 000 000 
2 500 000 
3 750 000 
5 000 000 
6 250 000 
4 500 000 
6 000 000 
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3 000 000 
5 000 000 

10 000 000 
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2 000 000 
2 500 000 
4 000 000 
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4 500 000 
6 000 000 
7 500 000 
3 000 000 
5 000 000 

10 000 000 

63 500 000 = 

427 500 = 

127 000 000 

855 000 

127 855 000 
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