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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Art ı rma , eksi l tme ve ihale kanununun 46 ncı mad
desinin ( K ) fıkrasının tefsir ine da i r mazbata ile, 

Reşid kadın t icaret inin meni hakkındaki beynel
milel mukavelenin tasdikına, 

Suriyede Türk lere ve Türkiyede Suriyelilere aid 
olan emlâk hakkındaki i t i lâfname müddetinin altı ay 

Lâyihalar 
1 — Ankara şehri İ m a r müdürlüğü 1934 yılı büt

çesinde 28 000 liralık münakale yapı lmasına dair 
kanun lâyihası (1 /109) (Bütçe encümenine) 

2 — Belediye kanununa ek kanun lâyihası (1 /117) 
(Belediye kanunu muvakkat encümenine) . 

3 — 1933 yılı Hazine hesabı hakkında kanun lâyi
hası (1 /110) (Divanı muhasebat encümenine) 

4 —. Dahiliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 1 200 
liralık münaka le yapı lmasına dair kanun lâyihaRi 
(1 /111) (Bütçe encümenine) 

5 •— Deniz t icaret i kanununun 1472 nci maddesi
nin değişt ir i lmesi hakkında kanun lâyihası (1 /118) 
(Adliye encümenine) . 

6 — Denizyolları ve Akay işlet mele rile fabrika 
ve havuzlar ve kılavuzluk müdürlükleri ve Devlet Rei
sine aid deniz vas ı ta lar ı memurin, zabitan, müre t t eba t 
ve müstahdemler i hakkında tekaüd kanunu lâyihası 
(1 /119) ( lk t ı sad , Maliye ve Bütçe encümenler ine) 

7 — Devlete aid asker î ve sivil hava l imanlar ına 
inecek yerli ve yabancı hava gemilerinden alınacak 
resim hakkında kanun lâyihası (1 /112) (Millî Müda
faa, Maliye ve Bütçe encümenler ine) 

8 — Devlet memur la r ı maaşat ının tevhid ve te
adülüne dai r kanuna bağlı 2 sayılı cetvelin Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâleti kısmında bazı değişiklik 
yapı lması hakkında kanun lâyihası (1 /113) (Bütçe 
encümenine) 

9 — Eğer , semer ve hayvan koşumlarının tevhidi 
hakkında kanun lâyihası ( 1 /120 ) ) (Zi raa t , Dahiliye 
ve Adliye encümenler ine) . 

10 — Hudu t t a zuhur eden ihti lâfların tetkik ve hal
line müteall ik Türk iye Cumhuriyet i ile Sosyalist Sov
yet Cumhuriyet ler i İ t t ihadı a ras ında 6 ağus tos 1928 
tar ih inde akdolunan mukavelenamenin yeniden altı ay 
temdidi hakkındaki protokolün tasdikına dai r kanun 
lâyihası (1 /114) (Har ic iye encümenine) • 

11 — Hususî idarelerle belediyelerde çalışan bay
ta r l a r ın tayin , tebdil ve sa i r muameleler ine dai r ka
nun lâyihası (1 /121) (Vilâyetler in hususî idareleri 
kanunu lâyihası muvakka t encümenine) . 

12 — Limanla r kanununun 7 nci maddesinin değiş
t ir i lmesi hakkında kanun lâyihası (1 /122) ( lk t ısad, 
Maliye ve Bütçe encümenler ine) . 

13 — Muvazenei umumiyeye dahil baytar la r ın 
uhdesinde maaş l ı veya ücretli vilâyet ve belediye 
baytar l ık lar ın ın içtima edebileceğine da i r kanun lâ
yihası (1 /123) (Ziraa t ve Bütçe encümenler ine) . 

uzat ı lmasına dair kanun lâyihalar ı müzakere ve ka
bul edildikten sonra perşembe günü toplanı lmak üze
re inikad bitirildi. 

Başkanvekili Kâtib Kâtib 
Nuri Conker İçel Çoruh 

Ferid Celâl Güven Ali Zırh 

14 — Nalbant nıektebleri ve nalbant l ık sana t ı hak
kında kanun lâyihası (1 /124) ( Ziraat , Millî Müdafaa, 
Adliye ve Bütçe encümenler ine)! 

15 — Nebat la r ı has ta l ık ve zarar l ı böceklerden ko
ruma hakkında kanun lâyihası (1 /125) (Ziraat , Güm
rük ve İnhisar lar , Adliye ve Bütçe encümenler ine) . 

16— Posta ve te lgraf ve telefon umum müdür lüğü 
1933 yılı kat ı hesabı hakkında kanun lâyihası (1 /115) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

17 — Tahlisiye umum müdür lüğü 1931 yılı son he
sabı hakkında kanun lâyihası (1 /120) (Divanı muha
sebat encümenine) . 

18 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1932 yılı son he
sabı hakkında kanun lâyihası (1 /127) (Divanı muha
sebat encümenine)1 . 

19 — Tur is t gemilerden alınan muhtelif deniz re
simlerinden bazılarının affine ve bazı lar ından tenzi
lat yapı lmasına dai r kanun lâyihası ( J /128) ( lk t ısad, 
Maliye ve Bütçe encümenler ine) . 

20 — Vilâyetlerin hususî idareleri kanunu lâyihası 
(1 /129) (Vilâyet ler in hususî idareleri kanunu lâyihası 
muvakkat encümenine) . 

21 — Yalova arazîs inin i s t i smar ı ve paras ız arazi 
dağı t ı lması hakkında kanun lâyihası (1 /130) ( lk t ı sad , 
Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenler ine) . 

22 — Ziraat vekâleti 1934 yılı bütçesinde 10 300 
liralık münakale yapı lmasına dair kanun lâyihası 
(1 /1 Ki) (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
23 — Salihlinin Gele köyünden l raşuval ı Memedoğ-

lıı a rabacı Halil ve Maksudoğlu çapacı Sadrinin ölüm 
cezalar ına çarpı lmalar ı hakkında Bşvekâlet tezkeresi 
(3 /92 ) (Adliye encümenine) 

Mzba ta la r 
24 — Konya ovası su lama idaresinin 1931 yılı son 

hesabına aid mutabaka t beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhsebat r iyaset i tezkeresile Konya 
ovası sulama idaresi 1931 yılı son hesabı hakkında ka
nun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazba
tas ı (3 /18, 1/100) (Kuznameye) 

25 — Yüksek mühendis mektebinin 1931 yılı son 
hesabına aid mutabaka t beyannamesinin sunulduğuna 
da i r Divanı muhasebat r iyaset i tezkeresile Yüksek 
mühendis mektebi 1931 yılı son hesabı hakkında ka
nun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbata
sı (3 /19, 1/101) (Kuznameye) 

26 — Mar t : mayıs 1934 aylar ına aid raporun su
nulduğuna dair Divanı muhaseba t r iyaset i tezkeresi 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/17) 
(Ruznameye) 

27 — Halebin Abraç mahallesinden Abidinoğlu 
Hüseyin Fevzinin ölüm cezasma çarpılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/68) (Ruznameye) 

28 — Tirebolunun Arageriş köyünden Mehdiogul-
larmdan Haliloğlu Asım ve Kavgaoğullarından Emir-
oğlu Hüseyinin ölüm cezasma çarpılmaları hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/6) (Ruznameye) 

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

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTİBLER: Naşid Uluğ (Kütahya), Sabiha Gökçül (Balıkesir), 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 
3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

BAŞKAN — Başvekâletten iki tezkere var
dır, okunacaktır. 

1 — An kurada tarih - coğrafya fakültesi ku
rulmasına dair olan kanun lâyihasının geri ce-
rihnesi hakknıd-a Jiaşiukâht tezkiresi 

16 - IV - 1935 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1 - IV - 1935 tarih ve 6/843 sayılı tezkereye 
ektir: 

Ankarada bir tarih, coğrafya fakültesi ku
rulması hakkındaki kanun lâyihasının, görülen 
lüzuma binaen geri alınması Maarif vekilliğin
den rica edilmektedir. 

Adı geçen lâyihanın geri gönderilmesine 
yüksek müsaadelerini dilerim. 

Başvekil 
1. İnönü 

BAŞKAN — Lâyiha geri verilecektir. 
;j — Kocaeli mebusu (esin) tfırmıın teşrii 

masuniyetinin kaldırılması hakkındaki tezkerenin 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Genel savaşta tekâlifi harbiye mazbataları 

üzerinde yapılan sahtekârlıktan dolayı yapıl
makta olan tahkikatın bu mesele ile alâkadar 
olmasından dolayı o sırada Kocaeli saylavı Sır-
rıya teşmil edilebilmesi için teşkilâtı esasiye ka
nununa göre gereği yapılmak üzere Maliye ba
kanlığından gönderilen evrak, 5 - IX - 1932 de 
6/2280 sayılı tezkere ile Yüksek Reisliğinize su
nulmuştu. Bu kez Maliye bakanlığından alman 

13 - IV - 1935 tarihli tezkerede; halen saylav 
olmayan Sırrı hakkında teşriî masuniyetinin 
kaldırılması için bir muamele yapılmasına hacet 
kalmadığından usulen kanunî takibat yapılmak 
üzere sözü geçen evrakın geri alınması istenil
mektedir. Gönderilmesine müsaadelerini dile
rim. 14 - IV - 1935 

Başvekil 
î. İnönü 

BAŞKAN — Bu da geri gönderilecektir. 
Belediye kanununa ek kanun lâyihası geldi. 

Asıl kanun muvakkat encümenden geçmişti. 
Tensib ederseniz, vekâletlerle mütenazır encü
menlerden ikişer aza almak suretile bir muvak
kat encümen teşkil edilsin. Tensib edenler lüt
fen işaret buyursun... Etmeyenler ... Muvakkat 
encümen teşkili kabul edilmiştir. 

Vilâyetler hususî idaresi kanun lâyihası gel
miştir. Bunun için de Bütçe, Dahiliye, İktısad, 
Maarif, Nafıa, Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümenlerinden üçer aza seçmek suretile bir mu
vakkat encümen tefrikini tensib buyurursanız 
bu muvakkat encümen de teşkil edilsin. 

MALİYE ENCÜMENİ BAŞKANI HASAN 
FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bütçe encümeni 
ile idarei mahalliyeler kanununun ne münasebe
ti vardır? 

BAŞKAN — Bütçe encümeninden ziyade 
Maliye encümeni alâkadardır. Bütçe encümeni 
yerine Maliye encümeninden üç arkadaş almak 
suretile encümen teşkil edeceğiz. 

Bu muvakkat encümen teşkilini reye arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerine 
2 889 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/107 
sayılı kanun lâyih asile İdare heyetinin, Hüyük 
Millet Meclisi 1934 yılı bütçesine 136 050 liralık 
tahsisat konuhmtsına dair 2/7 ve Büyük Millet 
Meclisi 1934 yılı bütçesine 70 000 liralık tahsi
sat konulmasına dair 2/10 sayılı kanun teklifleri 
re Bütçe encümeni mazbatası 111 

BAŞKAN — Lâyiha çoğaltılmış ve tevzi edil
miştir. Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var 
mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa bağ
lı bütçelere munzam ve fevkalâde tahsisat ve

rilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muvaze
nesine giren bir kısım daire bütçelerinin ilişik 
(1) sayılı cetvelde gösterilen fasıllarına 
1 366 250 lira munzam tahsisat verilmiştir. 

CETVEL [1] 

Büyük Millet Meclisi 
F. Lira 
1 Aza tahsisatı, muvakkat tazminat 

nat ve murakib ücreti huzuru 99 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Aza harcırahı 23 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Müteferrika ve doğrudan doğruya 
Riyasetin tensibine göre sarfedile-
cek gayrimelhuza „ 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Memurlar harcırahı 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Matbaa işletme masrafı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Tesisat ve demirbaş 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 îstanbulda toplanacak beynelmilel 
parlâmentolar ittihadının otuzuncu 
kongresinin masarifatı umumiyesi 850 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Geçen sene düyunu 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

69 70 000 
Başvekâlet 

Tahsisatı mesture 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti 
184 Hilaliahmer cemiyetine muavenet 675 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

[ 1 | 48 saydı matbua zaptın sonundadır. 

F. Lira 
185 Sporu himaye eden cemiyetlere 

yardım 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti 
448 Sefirler ve ecnebi misafirlerin iba

te ve izaz, ziyafet, konak ve bah
çe ve bedeli icar masrafı 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

494 İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 94 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

498 Numune hastaneleri 84 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

745 
Ziraat vekâleti 

Aygır depoları 50 000 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN VEKİLİ 
MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Buradaki 
2 nci madde 1 olacak ve faslın adı da (Haralara 
yardım) olarak düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Bu tashih ile kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
857 Devri çarh 200 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 2 — 1934 malî yılı umumî muvaze
nesine giren bir kısım daire bütçelerinde yeni
den açılan ve isimleri (2) sayılı cetvelde göste
rilen fasıllara 1 348 000 lira fevkalâde tahsisat 
verilmiştir. 

CETVEL [2] 

Büyük Millet Meclisi 
F. 
10 

A26 

Mubayaa 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İstimlâk bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
8 000 

70 000 

Maliye vekâleti 
194 Ankara belediyesine ikraz 250 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Dahiliye vekâleti 

346 İskân edilmiş ve edilecek muhacir
lerin masarifi umumiyesi ve bunun 
için dahilde ve hariçte kullanıla
cak memurların ücret, yevmiye ve 
harcırahları 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

347 tskân işlerine aid 1933 yılının tah-
sisatsız borçları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

348 İnşaat ' 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti 
460 Dahilde ve hariçte satın alınacak 

bina bedeli ^ 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

HÜSNÜ KÎTABOI (Muğla) — Efendim, 
Hariciye vekâleti bütçesine 460 numara ile yeni 
bir fasıl açılıyor, ve buna 300 bin lira tahsisat 
konuyor. Bütçe encümeni, bunu dahilde ve ha
riçte satın alınacak bina bedeli olarak yazıyor
sa da Hükümet esbabı mucibe lâyihasında da; 
Misafirini ecnebiye konağı ittihaz edilmek üze
re Ankarada satın alınacak bir bina bedeli; ola
rak kaydediyor. Eğer himmetimizi bekleyen 
bizden tahsisat isteyen birçok hayatî işlerimiz 
olmasaydı, nihayet Türklerin misafirperverliğini 
bir kat daha teyid edecek bu tahsisatı kabul 
etmekte tereddüd etmezdim. Fakat memleketin 
her tarafında bizim himmetimize muhtaç olan 
bir çok lüzumlu masrafları ihtiyar edemeyecek 
vaziyette iken bütçede biraz fazla para hâsıl ol
du diye 300 bin liranın buraya sarfı doğru de
ğildir. Şimdiye kadar senelerce gelen misafiri
ni ecnebiyeyi pek alâ konukladık. Bunlar her 
halde buradan memnunen geri döndüler Hakkı
mızda hayranlıklarını defaat ile her vesi
le ile söylediler. Binaenaleyh, bu meselede 
bence lüzumuşedid yoktur . Bütün teşek
küller bütün bu teşkilât, yalnız halkın is
tirahat ve refahını temin gayesine matuftur. 
Evvelâ bunu temin edelim ki, sonra bu gibi 
ikinci derecede masrafları yapabilelim. Onun 
için bu tahsisatın bize verimli olan yerlere sar-
fedilmesini teklif edeceğim. Meselâ, bir çok 
fedakârlıklarla vücude getirdiğimiz şimendifer
lerin randumanmı tam alabilmek için iyi şose
lere ihtiyacımız vardır. Oraya yalnız 250 000 
lira vereceğimize 550 000 lira verelim. 

Sonra getirttiğimiz bir çok ırkdaşlarımıza 
550 000 lira bırakıyoruz, 25 000 ev yapılacağını 
gazetelerde okuduk. Elbette bu tahsisat buna 
yetmez, bu parayı oraya sarf edelim. 

Hulâsa sarfedeceğimiz yerler pek çoktur. 
Fakat bir daha iyi tetkik edilmesi için encümene 
gitmesini teklif edeceğim. Daha etraflı düşü
nülsün. Bu şimdilik dursun. Paranın oraya 
tahsisini teklif ederim (Reye sesleri). 

BAŞKAN — Faslı kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Iktısad vekâleti 
F. Lira 

705 Uyuşturucu maddeler mütedavil 
sermayesi 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — (2) numaralı cetvelde yazılı 
194 ncü fasla konan 250 000 liranın vade ve fa
izi İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek üzere 
Ankara belediyesine ikraz için Maliye vekiline 
mezuniyet verilmiştir. 

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

MADDE 4 — 1525 numaralı kanunun 22 nci 
maddesine göre Nafia bütçesinde (Şoseler ve 
köprüler) adı altında açılmış olan nâzım fasla 
250 000 lira tahsisat verilmiştir. 

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

MADDE 5 — 1934 malî yılı umumî muvazene 
kanununun 7 nci maddesine bağlı (G) cetve
lindeki (Muhasebei umumiye kanununun 50 nci 
maddesinde gösterilen hizmetlerden inşaattan 
maada olanları) yazısı (Muhasebei umumiye 
kanununun 50 nci maddesinde gösterilen hiz
metler) şeklinde tadil edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı ?Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

2 — Akziparıt ıtahiıp-sinin Yukarı Kürdük kö-
ÜHiulot (Jeçooğht A bdürrahmanın ölüm ecza
sına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
n A.dliıp i ncümcuı mazbatası (3/20) |1] 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? Mazbatayı kabul edenler... Etmeyenler... 
Mazbata kabul edilmiştir. 

3 — Manav yatın Karabük könünden Ilacı-
oğullarından Ahmedoğlu M em edin ölüm ecza
sına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/5) \2] 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı?.. Kabul edenler... Kabul edilmiştir 

i | -İH saydı basmayanı zaptın sanandadır. 
2 | 7.7 sandı basma ipiz ı zaptın sonundadır, 
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4 — Köy kanunmıun 13 ncü maddesine ek 

kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 
(1/32) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

17 mart 1340 tarih ve 442 sayılı köy kanununun 
13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun 
MADDE 1 — 17 mart 1340 tarih ve 442 sa

yılı kanunun 13 ncü maddesine aşağıdaki yazılı 
fıkralar eklenmiştir: 

« Her ne maksadla olursa olsun köyde otu
ranlarla arazi sahibi veya müsteciri bulunanlar 
müstesna olmak üzere evine gelib gidenleri ve
ya yanında barınmak, çalışmak, yahud misafir 
kalmak isteyenleri alâkadar köylü, köyün muh
tarına hemen haber vermeğe mecburdur. 

Çiftlik, değirmen, ağıl, hızar ve taşocakları 
gibi yerlerin sahib veya müstecirleri de bu çeşid 
kimseleri en yakın karakol kumandanına yahud 
köy muhtarına bildirmeğe borçludurlar». 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

HAKKI TARIK US (Giresun) — İzah bu
yursunlar. Bu hükümde yabancı, yerli hepsi da
hil mi? 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN 
(Çanakkale) — iyi anlryamadım, tekrar buyur
manızı rica ederim. 

HAKKI TARIK ÜS (Giresun) — Bir köy
lünün, eve gelen misafiri yakın köylerden ve-
yahud o köyden olursa yine haber vermek mec
buriyeti var mıdır? 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN 
— Onlar dahil değildir. Hatta o köyde arazi 
sahibi olanlar bu kayidden müstesnadır. Bu 
hüküm, ancak diğer köylerden gelmiş olanlara 
mahsustur. Zaten birinci fıkrada istisna edi
lenler mezkûrdur. 

HAKKI TARIK US — Meselâ Dere köyünden 
Tepe köyüne gelmiş. Haber vermekle mükellef 
midirler? 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN 
— Evet, haber vermekle mükelleftirler. 

HAKKI TARIK ÜS — O halde esbabı mu-
cibeyi izah buyursunlar. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN 
— Bu kanun köylüye emniyeti ammenin temin 
ve esayişin muhafazası için bir külfet tahmil 
ediyor. Fakat tahmil edilen külfet zannolundu-
ğu gibi çok büyük bir külfet değildir. Köylü 
köyün muhtarına köye geleni haber verecektir, 
bunun için harice gidecek değildir. 

[1] 44 sayılı basma yazı zaptın sonundadır 

Bunun esbabı mucibesi, memleket dahilinde 
bazı fesat ve kötü niyet sahihlerinin köyler ara
sında dolaşarak halkı izrar ve ifsat ettikleri bir 
takım tecrübelerle ve fiillerle zahir olmuştur. 
Bundan dolayı köy muhtarının tabiatile haber
dar edilmesi lâzımdır; Nasıl ki şehirlerde otel 
sahib ve müstecirleri, otellere gelen adamları 
24 saat zarfında zabıtaya haber vermek mecbu
riyetindedirler. Bu da onun gibi bir şeydir. 

Ol. KAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — 
Vermezse ne olacaktır? 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Vermezse kanuna riayet etmemiş 
olficfiktıiî" -*-. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Köy
lüler ile şehirlileri bir ayarda tutuyorlar. Şe
hirlerde zabıtaya yazı ile bildirilir. Köylerde ise 
söz koy muhtarına söylenecektir. Halbuki söz is-
bat edilemez. Bu yüzden köylüler birbirine dü
şer. Buna iyi bir çare bulmak lâzımdır. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN 
— Mesele, bunun behemehal tahrirî olarak ya
pılması ve defterlere yazılması değildir. Muhtar, 
köye gelib gidenlerden haberdar edilecektir. Bu 
gelenler içerisinde Hükümetin nazarı dikkatini 
celbedecek şahıslar varsa bittabi aid olduğu 
makama bildirilecektir. 

Bunun için köylünün haber vermesi kâfi gö
rülmüştür. Muhtar köye gelen adamın o gün
kü ziyaretini her hangi bir fesad niyetile yap
mış telâkki ederse onu mafevkine bildirmekle 
esasen mükelleftir. 

Muhtarlara aid olan madde ve vazife ile.. 
Mesele muhtarlıkça köye gelib gidenleri anbean 
takib edilmesindedir. Bunların civarındaki bir 
köyde bile olsa ihbar edilecektir. Günkü vazi
yet ayni olmaz. Civardaki bir adamın diğer bir 
köye gitmesi, bazı asayiş noktasından mazarratlı 
gayeler sebebile olabilir. Bunu menetmelidir. Ni
hayet köylülere tahmil edilen külfet, şehirler
deki otelcilere tahmil edilen külfetin üstünde 
değildir. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Arka
daşlar, mazbata muharririnin izahatından birşey 
anladık ki, mühimdir: Köylere bir takım fesad 
erbabı giriyormuş, dediler. Bu vahim bir itti-
hamdır. Fakat bunun tesbiti meselesi çıktığı 
zaman, ben söyledi idim, sen işitmedin, sen söyle
di idin ben işitmedim, diye muhtarla köylüler 
bir birine girecektir. Bunu basit bir şey sanıyor
lar, amma köylerin vaziyetini bilmiyorlar. 

Meselenin mazbut bir şekilde tesbiti için en
cümene iadesini teklif ediyorum. Bu hususta bir 
takrir vereceğim. 

ŞÜKRÜ YAŞIN — İşi biraz daha tevsi et
mek zaruretini hissediyorum. Ben demedim ki, 
büyük bir fesat varmış; bunun bastırılması için 
bu tedbire müracaat olunuyor. Bu, alelade za
manlarda hükümetin, cürümleri takip etmesini 
tesri edecek bir vasıtadır, tedbirdir. Bir köye 
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yarım saat ilerdeki bir köy halkından birinin 
gelmesi her vakit ayni maksatla mı olabilir? 
Hayvan hırsızlığı için, her hangi bir cürüm iş
lemek için gelir. İşte bu maksat ile gelen bir 
köylüyü takip etmek, Hükümet için kolaylaşır. 
Gaye budur. Yani şu veya bu şekilde gelen 
adamlardan vaktile malûmattar olmaktp-. Bun
da köylünün birbirine girmesini icabettirecek 
bir sey yoktur. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Encümen namına kanun lâyihasının Ad
liye encümenine havalesini istiyorum. Zaten bu 
kanunun tatbikma Adliye vekili de memurdur 
ve kanunun aslı Adliye encümeninden geçmiştir. 

BAŞKAN — Lâyiha Adliye encümenine ve
rilmiştir. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Encüme
ne verilmek için reye müracaat edilmek lâzım
dır. 

BAŞKAN — Hayır. Nizamname sarihtir. 
Doğrudan doğruya encümene veriyoruz. 

5 — Ordu ili ramiye kam ununun I nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası re 
Millî Müdafaa encümeni mazbatamı (1 .''45) | 1 | 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? 

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

1493 numaralı ordu ikramiye kanununun birin
ci maddesinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 1493 numaralı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

1 - Orduda (Kara, deniz, hava): 
A) Atışlarda ve hava bombardımanlarında 

ve hava muharebe talimlerinde muvaffak olan
lara; 

B) Askere okuma, yazma öğretenlere; 
C) Vaktıhazar ve seferde müsademelerde 

fevkalâde yararlık gösterenlere; 
D) Nafi ihtiraatta bulunanlara, mevcudu ıs

lah ve tekemmül ettirenlere; 
E) Binicilik ve hayvan terbiyesinde muvaf

fak olanlara; 
F) Ecnebi dillerin tahsilinde temeyyüz ey

leyenlere ; 
G) Meslekine aid faydalı telif ve tercümede 

bulunanlara; 
H) Harita ve kroki yapmasında ve hava fo-

toğrafisinde muvaffakiyet gösterenlere; 
İ) Talim ve terbiyede temeyyüz eden bö

lüklere ve uçuşlarda teker veya grup halinde 
ulusal ve uluslar arası irtifa ve mesafe ve sürat 
ve paraşüt rekorları yapanlara. 

2 - Askerî fabrikalarda (Kara, deniz, hava): 

[1] 43 numaralı basmayazı zaptın sonundadvr. 

ı J) Müteamil usul ve imalâtı ıslah ve tevsi 
| edenlere; 
j K) Tehlikeli ve müşkül imalât ve tecaribi 
I icra edenlere; 
j L) Fabrika ve imalâthanelerde imalât ve 

sarfiyatta tasarruf temin edenlere. 
I 3 - Harita umum müdürlüğünde: 
I M) Harita kalıplarının tersim ve ihzarında 
ı ve litoğraf ve kartografi işleri ile sair haritacı

lık işlerinde fevkalâdae muvaffakiyet gösteren
lere; 

İkramiye ve kıta hediyesi verilmek üzere M. 
I M. vekâleti kara, deniz ve hava bütçelerile As-
j kerî fabrikalar ve Harita umum müdürlükleri 

bütçelerine birer fasıl olarak ikramiye vazedilir. 
I BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
| meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

| MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Millî 
i Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun ikinci müzakeresi, zamanında ya-
ı pılacaktır. 
! Tahsisat kanununa rey vermeyen var mı dır? 

Rey alma muamelesi bitmiştir. 
I 6" — Zabitan ve askerî memurların maaşları 
| hakkındaki kanunun bazı maddelerile 2617 sa-
; yüı kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ı dair kanun lâyihası ve Bütçe enenmeni mazba-
| tası (1/52) [1] 
| BAŞKAN — Tevzi edilmiştir. Heyeti umu-
; miyesi hakkmda mütalea var mı?.. 
i Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme-
I yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1453 numaralı kanunun bazı maddelerile 1 nu-
| maralı cetveli ve mezkûr kanunun 6 nci madde

sini tadil eden 2617 numaralı kanunun 1 nci 
maddesini tadil eden kanun 

MADDE 1 — 1453 numaralı kanuna merbut 
1 numaralı cetvel merbut şekilde tadil edilmiş
tir. 

Maaş 
D. Asılları 

1 Birinci ferikler 150 
2 Ferikler 125 
3 Fırka kumandanlığı yapmış olan mir

livalar 100 
4 Mirlivalar, Divanı temyiz müddeiu

mumisi ve vekâlet hukuk müşaviri 90 

[1] 49 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Maaş 

D. Asılları 
kumandanlığı yapmış olan mirlivalarla kanunu 
mahsusuna tevfikan kıdemli sıfatını iktısab et
miş olan yüzbaşılar cetveldeki maaşlarını alır
lar. 

Fırka kumandanlığı kıta kademesi olmayan 
muavin sınıf mirlivalarından ehliyet ve iktidar
ları sicillen musaddak olanlar usulü mevzuası-
na tevfikan fırka kumandanı mirliva muadili 
addedilerek baremin üçüncü derece maaşını alır
lar. 

Zabitan ve askerî memurlar için vekâletten 
dolayı maaş usulü cari değildir. Ancak vazifei 
asliyesinden maada bir muallimlik deruhde eden 
zabitan ve askerî memurlar Devlet memurları 
maaşatınm tevhid ve teadülü hakkındaki kanu
nun beşinci maddesine tabidirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmitir. 

MADDE 4 — Bu kanun 30 ikinci teşrin, 1935 
tarihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmitir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmitir. 

Kanunun, müddeti sırasında ikinci niüzakere-
si yapılacaktır: 

Beylerin neticesini arzediyorum: 
Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerine 

2 889 000 liralık tahsisat konulmasına dair ka
nuna (252) arkadaş rey vermiştir. Bir red reyi 
vardır, kanun (251) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka 
madde yoktur. Cumartesi g-ünü saat 15 te iç
tima etmek üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15,40 

5 Miralaylar, Divanı temyiz azaları, bi
rinci sınıf askerî memurlar 80 

6 Kaymakamlar, ikinci sınıf askerî me
murlar ve vekâlet kalemi mahsus mü
dürü 70 

7 Binbaşılar, üçüncü sınıf askerî me
murlar 55 

8 Kıdemli yüzbaşılar, 4 ncü sınıf askerî 
memurlar 45 

9 Yüzbaşılar, beşinci sınıf askerî me
murlar 40 

10 Birinci mülâzimler, altıncı sınıf aske
rî memurlar 35 

11 Mülâzimler, yedinci sınıf askerî me
murlar 30 

12 Zabit vekilleri, sekizinci sınıf askerî 
memurlar 25 

13 Askerî memur muavinleri 20 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber reye 

arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1453 numaralı kanunun 1 nci 
maddesinde gösterilen on dörd derece, on üç de
rece olarak tesbit edilmiş ve mezkûr kanunun 
3 ncü maddesinde gösterilen on dördüncü dere
ce emsali kaldırılmıştır. 

MAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — 1453 numaralı kanunun 6 nci 
maddesini tadil eden 2617 numaralı kanunun 1 
nci maddesi aşağıda gösterildiği veçhile tadil 
edilmiştir: 

Zabitanda rütbe maaşa esastır. Ancak fırka 
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Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerine 2 889 OOO liralık tahsisat konulmasına 

dair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanım kabul edilmiştir) 

Afyon KarahÂsar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
İzaet Akoeman 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araş 
Şakır Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 

Ay dm 
Abidin özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Bürzü 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayamd 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

Aza ac ledi : 390 
Reye iştirak edenler : 252 

Kabul edenler : 251 
Reddedenler l 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler 145 
Mûnhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Boht 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uznıay 
Mitad Kuzay 

Burdur 
İbrahim Neemi Dilmen 

Bursa 
Asaf Dura» 
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali ZıA 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Rıza özenç, 

— u 

Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 

Denizli 
Emin Aslan Tokadlı 
General Şefik 
Haydar Rüştü Öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Kügüka 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Rüştü Bekit 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Meanik 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzü 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdüühak Frrat 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Naf i Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 

)5 — 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstemat özdamar 
Osman İşin 

Gaei Antob 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
Memed Şahin 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümûşanc 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakin Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe Öymen 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Hayrullah Ergin 



Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karaınursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
İbrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
General Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif tiden 
Tahsin Coşkun 
Vcled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Hasan Perid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
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Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzraı Okay 
Mustafa Hal i d Ün er 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
İbrahim Dalkılıç 
Naşid Uluğ 
Ömer dinç 
Reeeb Peker 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
srel 
Mahmud Nedim Zabct 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Akeken 
Kâzım Namî Duru 
Osman Erçîn 
Tahir î t î t 
Turgud Türkoğlu 
Yasar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tanknd 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

1935 C : 1 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Perid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
E tem Tuneel 
Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 

Sinob 
Cevdet Kerîm îneedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 

Hüsamettin Okan 
Sivas 

İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

ürfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Buya 

Yozgad 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altıok 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

[Reddedenler] 
Muğla 

Hüsnü Kitabcı 
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[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahişar 
Ali Çetin kaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
Mebrure Günenç 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas (İzinli) 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan (İzinli) 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayaztd 
Übeydullah 

Büecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Denli 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran (İzinli) 
Dr. Sadi Konuk 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
(İzinli) 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asım Us 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar 
(î. A.) 

Çorum 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Nebi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
(İzinli) 
Dr. Kâzım Samanlı 
Yusuf Başkaya (İzinli) 

Diyarbekir 
Huriye öniz 
Tevfik Bilge 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 
Tahsin üzer 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
Remzi Görer 
Reşid Ağar (İzinli) 

Giresun 
Hakkı Tank Us 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Fikri Mutlu (İzinli) 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (İzinli) 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
General Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kamâl Ünal 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan (1-
zinli) 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
İbrahim Karantay 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Veli Yaşm (İzinli) 

Kocaeli 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
(İzinli) 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Behire Bediz 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Naim Hazım Onat 
Tevfik Fikret Sılay (0-
runtak) 

Kütahya 
Dr. Lutfi Kırdar 
Besim Atalay 
Memed Somer (İzinli) 
Muhlis Erkmen (Bakan) 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kenan Örer 
Refik İnce (İzinli) 
Sabri Toprak (İzinli) 

Maraş 
Mitad Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (İzinli) 
Şevki Çüoğlu 

Niğde 
Ahmed Vef ik Uluçay 
Dr. Abravaya (İzinli) 

Ord/a 
Ali Canib Yönten 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Meliha Ulaç 
Memed Güneşdoğdu 

• Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydın (İzinli) 
Mahmud Soydan (İzinli) 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 
Sabiha Gürkey 

Tekirdağ 
Faik özteak 
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Şakir Keaebir 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Daniş Eytiboğlu 

Hasan Saka (Oruntak) 
Süleyman Sim Gedik 
(îzinli) 

Ur fa 
Ali Sait> Ursavaş (İzinli) 
Fuad Gökbudak 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Eve* 

Zonguldak 
Celâl Sabır Erozan 
(tzinU> 
Eead Çakmakkaya 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtf Soyak 
(îzinli) 

»*«Kt 

T. B. M. M. Uribasn 



S. Sayısı: 48 
Sazı dairelerin 1034 yılı bütçelerine 2 889 000 liralık tahsisat konunlmasma dair 1/107 sayılı 
kanun lâyihasile idare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1934 yılı bütçesine 136 050 liralık tah
sisat konulmasına dair 2/7 ve Büyük Millet Meclisi bütçesine 70 000 liralık tahsisat konulma

sına dair 2/10 sayılı kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası 

Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerine 2 889 000 liralık tahsisat konulmasına dair kanun layihası 
(1/107) 

T. C. 
Başvekâlet W - IV - 1035 

Kararlar müdürlüğü ' 
Sayı: 6/987 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bazı dairelerin 1934 malî yılı bütçelerine 2 889 000 liralık tahsisat ilâvesi hakkındaki kanun lâ
yihası esbabı mucibe ve tahsisat cetvelleri ile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur, 

Başvekil 
t. İnönü 

Esbabı mucibe 

Büyük Millet Meclisi, Başvekâlet, Maliye, Hariciye, Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maarif, Zi
raat ve Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı bütçelerinin ilişik (1) numaralı cetvelde yazılı tertib-
lerindeki tahsisat bu sene zarfında ifasına lüzum görülen hizmetlere kifayet etmemekte ve bu tertib-
lerden yapılması zarurî bulunan bazı işlerin de bu sene içinde behemehal ifası zararı bulunmakta 
olduğundan mezkûr tertiblere ilişik cetvelde gösterildiği veçhile 1 619 000 liranın munzam tahsi
sat olarak ilâvesine, Ankara belediyesinin bütçesi merkezi hükümetin çok mühim ve mübrem ihti
yaçlarını karşılayamamakta olduğu anlaşıldığmdan şehrin bu zarurî ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
umumî bütçeden vade ve faizi'İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek üzere Ankara belediyesine 
250 000 liranın ikzarı muvafık görülmüş olduğundan bunun için de Maliye bütçesinde açılacak ye
ni bir fasla 250 000 liranın konulmasına ve Balkan memleketlerinden hicret edib Trakyaya yer
leştirilecek muhacirlerin bilûmum masraflarını karşılamak üzere Dahiliye vekâleti bütçesinde ye
niden bir fasıl açılarak bu fasla 450 000 liranın eklenmesi zarurî görülmüş ve polis karakolları 
inşası için Emniyet işleri umum müdürlüğü bütçesine 20 000 lira ve misafirini ecnebiye konağı 
ittihaz edilmek üzere Ankarada satın alınacak bir bina için Hariciye bütçesine 300 000 ve 2253 
numaralı kanun mucibince teşkil ' edilen Uyuşturucu maddeler inhisarı mütedavil sermayesi için 
İktısad bütçesine 250 000 liranın ilâvesine lüzum göıülmüştür. 

Gerek munzam ve gerek fevkalâde tahsisat olarak teklif edilen ihtiyaçların karşılığı 2 889 000 
liranın 1934 bütçesinin masraf fasıllarından karşılık gösteriknek suretile ve münakale tarikile te
minine imkân bulunamamıştır. Ancak 9 aylık varidat tahsilatında muhammenata nazaran bir te-
zayüd ve inkişaf görülmüş ve bu tezayüde göre sene nihayetinde varidatı umumiye tahsilâtmm ta-
leb olunan munzam ve fevkalâde tahsisatı karşılayacağı anlaşılmıştır. 

Bu itibarla varidat bütçemizde masraf bütçesine nazaran artacak olan mablâğ karşılık tutul
mak suretile yukarıda yazılı ihtiyaçlar için 2 889 000 liranın fevkalâde ve munzam tahsisat olarak 
1934 bütçesine eklenmesi ve bu suretle Devlet hizmetlerinin temini ifası muvafık ve yabancı eller-
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den yurcMiraza gelen muhaeirlerin yerleştirilmesi zımmnda yapılması muktazi inşaat için gelecek 
seneye sari taahhüdata girişilmesi zarurî ve bu sebeble 1934 senesi muvazanei umumiye kanunu
nun 7 nci maddesine bağlı (G) cetvelinden 1050 numaralı muhasebei umumiye kanununun 50 nci 
maddesinde gösterilen hizmetler, ibaresinden sonra gelen (den - inşaattan maada olanları) kay-
dinin çıkarılması muktazi bulunmuş olduğundan bu maksatla merbut kanun lâyihası tanzim kılın
mıştır. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devairin 1934 malî yılı bütçelerinin merbut (1 ) numaralı cetvelde yazılı fasıl ve 
maddelerine 1 619 000 lira munzam tahsisat olarak eklenmiştir. 

MADDE 2 — Devair bütçelerinde merbut (2) numaralı cetvelde yazılı olduğu üzere yeniden 
açılan fasıllara 1 270 000 lira fevkalâde tahsisat olarak konmuştur. 

MADDE 3 — (2) numaralı cetvelde yazılı 194 ncü fasıldan Ankara belediyesine vade ve faizi 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek üzere 250 000 liranın ikrazı için Maliye vekiline mezuniyet ve
rilmiştir. 

MADDE 4 — 1934 malî yılı muvazene! umumiye kanununun 7 nci maddesine merbut (G) cet
velindeki 1050 numaralı muhasebei umumiye kanununun 50 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
ibaresinden sonra gelen (den - inşaattan maada olanları) kaydi çıkarılmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

4-IV-1935 
Bş. V. Ad. V. • * M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 

/ . înönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp Ş. Kaya F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. î. M. V. G. î. V. 

Ab. özmm A. Çetinkayu C. Bay ar Dr. B. Saydam Bana Tarkan 
Z P . V . 

Muhlis Erkmen 

( S. Sayısı : 48 ) 
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184 
185 

69 

448 1 

494 
498 2 

632 2 

745 2 

857 2 
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[1] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatın nevi 

B. M. Meclisi 
Maliye vekâleti 

Hilali ahmer cemiyetine yardım 
Sporu himaye eden cemiyetlere yardım 

Başvekâlet 
Tahsisatı mesture 

Hariciye vekâleti 
Sefirler ve ecnebi misafirlerin ibate, izaz, ziyafet, konak, bahçe ve 
bedeli icar masrafı 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 
Numune hastaneleri 

Yollar ve köprüler masrafı 
Nafıa vekâleti 

Aygır depoları 

Devri çarh 

Ziraat vekâleti 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz) 

Lira 

136 000 

675 000 
25 000 

700 Q>00 

70 000 

35 000 

Umumî yekûn 

94 000 
84 000 

178 000 
-„ - - m -ı , -.4f l T f v .•; 

250 000 

50 000 

200 000 
1 619 000 

F. M. 

194 

346 

393 

460 

705 

[2] NUMAHALI CETVEL 

Muhassasatın nev'i 

Maliye vekâleti 
Ankara Belediyesine ikraz 

Dahiliye vekâleti 
Trakyada iskân edileeek muhacirlerin masarifi umumiyesi 

Emniyet işleri 
Polis karakolları inşası 

Hariciye vekâleti 
Satın alınacak bina bedeli 

Iktısad vekâleti 
Uyuşturucu maddeler mütedavil sermayesi 

Lira 

Yekûn 

250 

450 

000 

000 

20 000 

300 000 

250 000 
1 270 000 

( S. Sayısj : 48 } 
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İdare Heyetinin, B. M. M. 1934 yılı bütçesine 136 050 liralık tahsisat konulmasma dair ka

nun teklifi (2/7) 

Yüksek Başkanlığa 

Bu beşinci intihab devresi için yapılacak mebus seçiminde bidayeten mebus adedinin 350 olaca-
ğı tahmin kılınarak 1934 malî senesi Büyük Millet Meclisi bütçesine ona göre munzam tahsisat alın
mış ve muvakkat tazminat ile aza harcırahı bu miktar üzerinden hesab edilmiş olduğu ve murakıb 
ücreti huzuruna zikrolunan malî sene martından mayıs nihayetine kadar tediyesi lâzımgelen üç 
aylık tahsisatın da ve bu yeni içtima hasebile de bazı fasıl ve maddelere mevzu tahsisatın sene ni
hayetine kadar kâfi gelmeyeceği bittetkik anlaşılmış olduğundan Büyük Millet Meclisi 1934 senesi 
bütçesinin aza tahsisatı, muvakkat tazminat, murakıb ücreti huzuru, aza harcırahı, müteferrika, 
Riyaset otomobili masrafı, memurlar harcırahı, matbaa işletmesi, tesisat ve demirbaş, Beynelmilel 
parlâmentolar konferansının istanbulda otuzuncu içtimai masarifi umumiyesi ve geçen sene düyu
nu tertiblerine yeniden munzam tahsisat ilâvesi için aşağıdaki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz 
ve teklif eyleriz. 

idare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
E. Bayrak 1.F. Alpaya M.A.Okar 

MADDE 1 — 1934 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci faslının ikinci aza tahsisatı 
maddesine (67 900), dördüncü muvakkat tazminat maddesine (26 900), beşinci murakıb ücreti hu
zuru maddesine (450) ve ikinci faslının birinci aza harcırahı maddesine (23 500), sekizinci faslın 
birinci müteferrika maddesine (2 000), sekizinci Riyaset otomobilleri masarifi faslına yeniden açı
lacak üçüncü otomobil mubayaası maddesine (8 000), on ikinci memurlar harcırahı faslma (450), 
on beşinci matbaa işletme faslına (1 500), on dokuzuncu tesisat ve demirbaş faslına (1 500), yirmi 
birinci Beynelmilel parlâmentolar konferansının İstanbulda otuzuncu içtimai masarif atı umumiyesi 
faslına (850) ve yirmi üçüncü faslm geçen sene düyunatı tertibine (3 000) lira tahsisat zam ve 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1934 yılı bütçesine 70 000 liralık tahsisat konul
masma dair kanun teklifi (2/10) 

Yüksek Reisliğe 

1934 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesine istimlâk bedeli namile yeniden ıbir faslı mahsus 
açılarak (70 000) lira tahsisat konması için aşağıdaki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif 
eyleriz. 

İdare âmiri İdare âmiri İdare âmiri 
' M . Ali Okar 1. F. Alpaya 

MADDE 1 — 1934 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesine istimlâk bedeli namile bir faslı 
mahsus açılarak (70 000) lira tahsisat konmuştur. 

.. MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

( S. Sayısı : 48 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 15-TV -1935 
Karar No. 3Ü 

Esas No. 1/107, 2/740 
Yüksek Reisliğe 

1934 malî yılı umumî muvazenesine giren 
daire bütçelerinin bazı tertiblerine munzam ve 
fevkalâde tahsisat verilmesine dair olub (muh
telif tarihlerde encümenimize havale edilmiş olan 
bir tane kanun lâyihası ile iki tane kanunî tek
lif Maliye vekili Fuad Ağralı ve Dahiliye veki
li Şükrü Kaya hazır oldukları halde okundu ve 
konuşuldu: 

Hükümet tarafından teklif olunan lâyiha ile 
1934 malî yılı umumî muvazenesine, ilâvesi is
tenilen tahsisat miktarı 2 889 000 lira olub bu
nun 136 000 lirası ayıı bir kanunî teklif ile 
Meclis bütçesine istenilen tahsisat karşılığına ve 
diğer kısmı ise muhtelif daire bütçelerine aittir. 

Meclis ihtiyaçlarına aid olan 136 000 lira 
hakkındaki kanun teklifinde bu miktar 50 lira 
fazlasile 136 050 lira olarak gösterilmiş olduğu 
gibi Meclis bütçesinde (İstimlâk bedeli) adı al
tında yeniden açılacak bir fasla da 70 000 liralık 
tahsisat konulması ayrıca teklif edilmiş ve bunla
rın encümende müzakeresi sırasında idare âmirle
rinden irfan Ferid Alpay a tarafından, vefat eden 
azalarm aile tazminatını karşılayabilmek için aza 
tahsisatı tertibine 4 200 ve mübrem bazı ihti
yaçlar için müteferrika tertibine de 1 000 lira
nın ilâvesi teklif edilmiş ve bu suretle istenilen 
munzam ve fevkalâde tahsisat tutan 2 964 250 
liraya çıkmıştır. 

istenilen bu tahsisatın mübrem ve müstacel 
ihtiyaçlara teallûk ettiği ve bu senenin varidat 
fazlasının bu munzam ve fevkalâde tahsisatı kar

şılamağa müsaid bulunduğu gerek Hükümetin 
esbabı mucibe lâyihasının tetkikinden ve ge
rek Maliye bakanının encümenimize verdiği iza
hattan anlaşılarak teklifler esas itibarile kabul 
edilmiş ve yalnız gösterilen lüzuma binaen 
bazı fasıl unvanlarında değişiklikler yapılmış
tır. Bundan maada Nafıa bütçesinin 632 nei fas
lının ikinci maddesini teşkil eden yollar ve köp
rüler masrafı tertibine konması istenilen 250 000 
liranm 1522 numaralı kanunun 22 nci maddesi 
mucibince Nafıa vekâleti bütçesinde (Şose ve köp
rüler) adı altında açılmakta olan hususî fasla 
konulması daha muvafık görülmüş ve bu sebehle 
encümenimizce lâyihaya bir madde eklenmiştir. 

Lâyihalar birleştirilmek suretile yeniden ha
zırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine 
konmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M, 
Burdur İsparta Trabzan 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal S^rr^ Day 
istanbul Bayazıd Çorum 

F. öymen İhsan Tav Eyub Sabri 
Çorum Diyarbekir Edirne 

M. Cantekin B. Bekit F. Kal1ıakk\ran 
Öümüşane istanbul izmir 
D. Sakarya 8. TJraz H. Çakır 
Kastamonu Kırklareli Malatya 
T. Coşkun Ş. ödül O. Taner 

Manisa Srvas Tokad Yozgad 
Türkoğlu Remzi Çiner 8. Genca 8. tçH 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1934 malî yth umumî muvazene kanunu
na bağlı bütçelere munzam ve fevkalâde 
tahsisat verilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muvaze
nesine g|ren bir kısım daire bütçelerinin ilişik 
(1) sayılı cetvelde gösterilen fasıllarına 
1 366 250 lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — 1934 malî yılı umumî muvaze
nesine giren bir kısmı daire bütçelerinde yeni
den açılan ve isimleri (2) sayılı cetvelde göste
rilen fas|llara 1 348 000 lira fevkalâde tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 3 — (2) numaralı cetvelde yazılı 
194 ncü fasla konan 250 000 liranm vade ve faizi 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek üzere An
kara belediyesine ikrazı için Maliye vekiline me
zuniyet verilmiştir. 

MADDE 4 — 1525 numaralı kanunun 22 nci 
maddesine göre Nafıa bütçesinde (Şoseler ve 
köprüler ) adı altmda açılmış olan nâzım fasla 
250 000 üra tahsisat verilmiştir. 

MADDE 5 — 1934 malî yılı umumî muva
zene kanununun 7 nci maddesine bağlı (G) cet
velindeki (Muhasebei umumiye kanununun 50 
nci maddesinde gösterilen hizmetlerden inşaat
tan maada olanları) yazısı (Muhasebei umumiye 
kanununun 50 nci maddesinde gösterilen hiz
metler) şeklinde tadil edilmiştir. 

MADDE 6 — Beşinci madde aynen kabul 

MADDE 7 — Altmcı madde aynen kabul 

V 
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CETVEL [İ3 
Muhassasatın nevi Lira 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

Aza tahsisatı 

Muvakkat tazminat 
Mıırakıb ücreti huzuru 

! Fasıl yekûnu 

Aza harcırahı 

Müteferrika ve doğrudan doğruya Riyasetin tensibin© göre sarf edilecek gay-
rimelhuza 

Memurlar harcırahı 

Matbaa işletme masrafı 

Tesisat ve demirbaş 

Istanbulda toplanacak Beynelmilel parlâmentolar ittihadının otuzuncu 
kongresinin masarifatı umumiyesi 

Geçen sene düyunu 

BAŞVEKÂLET 

Tahsisatı mesture 

MALİYE VEKÂLETİ 

Hilâliahmer cemiyetine muavenet 675 000 

72 100 
26 900 

450 
99 450 
23 500 

3 000 
450 

1 500 
1 500 

850 
3 000 

70 000 

Sporu himaye eden cemiyetlere yardım 25 000 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

Sefirler ve ecnebi misafirlerin ibate ve izaz, ziyafet, konak ve bahçe ve 
bedeli icar masrafı 35 000 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 94 000 

Numune hastaneleri , 84: 000 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Aygır depolan ' 50 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

Devri çarh 200 000 

YEKÛN 1 366 250 
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CETVEL [2] 

F. M. Muhassasatm nevi Lira 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

10 3 Mubayaa 8 000 

A 26 istimlâk bedeli 70 000 

MALİYE VEKÂLETİ 

194 Ankara belediyesine ikraz 250 000 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

346 İskân edilmiş ve edilecek muhacirlerin masarifi umumiyesi ve bunun için 
dahilde ve hariçte kullanılacak memurların ücret, yevmiye ve harcırahları 400 000 

347 İskân işlerine aid 1933 yılının tahsisatsız borçları 50 000 

348 İnşaat ' 20 000 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

460 Dahilde ve hariçte satm alınacak bina bedeli 300 000 

İKTISAD VEKÂLETİ 

705 Uyuşturucu maddeler mütedavil sermayesi 250 000 

YÜKÜN î 348 00(T 

• > e - « 
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S.Sayısı: 46 
Akziyaret nahiyesinin Yukarı kürdük Köyünden Çeçooğlu 
Abdurrahmanın ölüm cezasına çarpılması hakkında Baş

vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/20) 

r. c. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayu 4/6340 

5-yJI-lQ34 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Taammüden adam öldürmekten suçlu Çaçooğlu 315 doğumlu Abdurrahmanın idamı hak
kında Urfa Ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik 
edilen ve Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi 
ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 4*XII-I934 tarihli ve 424/325 numaralı tezkeresile 
tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur, 

Gereğinin yapılmasını ve sonunun bildirilmesini dilerim. 
Başvekil 
/. inönü 

Adliye encümeni mazbatası 

f. B. M. M. 
Adliye encümeni 

K. M 11 
Esas A; . 3J20 

13'IV*1935 

Yüksek Başkanlığa 
Urfanın Akziyaret nahiyesinin Yukarı Kürdük 

köyünden Osmanoğlu Bekiri taamütle ve yaşı
nın küçük olmasından ağır hapse mahkûm 
olan Abidin ile birlikte öldüren o köyden 
Çeçooğlu 315 doğumlu Abdürrahman hak
kında Urfa Ağır ceza mahkemesinde yapılan 
muhakemede öldürülenin oğlunu Abdurrahma
nın, bahçesinden badem toplamasından dolayı 
dövüldüğü ve bir kaç gün sonra da öldürü
lenin başka küçük oğlunun kardeşinin dövül
mesinden korkarak öldüğü zannedilmesinden 
öldürülen Mustafanın bu sebeblerden öldürene 
karşrkin ve düşmanlık beslediği inancı ile 
kendisini bir gün bu yüzden öldüreceği ihti
mali ile daha evvel kendisinin onu öldürme
sine karar vererek arkadaşının yardımı ile •• 

Bekiri evinin önünde uyurken mavzer ile öl
dürdüğü subut bulmasından ölüm cezasına 
mahkûmiyetine dair mahkemece verilen hüküm 
Temyiz mahkemesinin 4-Xl-i934 tarih ve 
3193 sayılı kararile tasdik edilmiştir. 

Bu kararı havi ilâm Başvekâletin 5-XII-934 
tarih ve 4/6340 sayılı tezkeresile Adliye en
cümenine verilmekle ilâm ve dosyası okunarak 
gereği gürüşüldü: 

Abdurrahmanın mahkûm olduğu ölüm ceza
sının hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini ge
rekli kılacak sebep görülmediğinden Teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince 
bu cezanın infazına karar verilmesini Umumi 
Heyetin tasvibine arzına encümence oybirliği 
ile karar verilmiştir. 



— 2 
Yüksek Beşkanl)ga sunulur. 

Adliye En. R. M, M. 
Çorum Kocaeli 

Münm Ça0l Salâh yargı 
Aza Aza 

Ankara- Balıkesir 
Mütnta& Öhmem 0- Ni^tm Burm A&f*AfcgMç 

Aza 
Trabzan 

& Kmajtmiz 
Aza 

Bursa 

Aza 
Bursa 

Sa. Ferid Talay 
A«a-

Mardin 
O.Dfoçer 

Aza 
Erzurum 

Fuad Sirtnen 

kız 
Kocaeli 
R. Akça 
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S. Sayısı: 45 
Manavgatın Karabük köyünden Hacıoğullanndan Ahmed-
oğlu Memedin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başve

kâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/5) 

T C. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri Müdürlüğü 3./j/m f QŞ5 

Sayı: 4/866 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hırsızlık için adam öldürmekten suçlu Hacıoğullanndan Ahmedoğlu Memedin idamı 
hakkında Antalya Ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik 
edilen ve Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi 
ifa edilmek üzere Adliye vekâletinin 2-M-1935 tarihli ve 70/50 numaralı tezkeresile tevdi 
olunan evrak ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar Duyurulmasını rica ederim. 
Başvekil 
/. İnönü 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 13-IV-1935 
K- M 10 

Esas JP 3İ5 
Yüksek Başkanlığa 

Aksekinin Şahaplı köyünden Manavgatta 
3aşkonak nahiyesinde ayak satıcılığı yapan 
'ara Osmanla birlikte yola Çıkan Karabük 
:öyünden Hacıoğullanndan Ahmedoğlu 317 
îoğumlu Mehmed yolda birbirlerinden ayrıl
dıktan sonra Kara Osmanın parasını ve eşya
sını ele geçirmek üzere öldürmeğe karar ve
rerek yolunu değiştirip Kara Osmanın arka
sından giderek iki el silâh atıp yere yıktıktan 
sonra ip ile boğazını sıkıp] öldürmüş ve cese
di ormana gizlemiş ve eşya ile para cüzdanı
nı da saklamış olduğu Antalya ağır ceza mah
kemesince yapılan muhakemede anlaşılmakla 
Memedin ölüm cezasına mahkûm edilmesine 
iair hükmün tasdikim havi Temyiz mahkemesi 
birinci ceza dairesinden verilmiş olan 14-H-935 
tarih ve 540 sayılı ilâm Başvekâletin 3-HI-935 
târih ve 4/866 sayılı tezkeresile Adliye encü
menine verilmekle tetkik olunarak gereği gö

rüşüldü: . ' > 
Memedin yukarıda yazılı surette işlediği 

suç için mahkûm olduğu ölüm cezasının de
ğiştirilmesini ve hafifleştirilmesini gerekli kı
lacak sebeb görülmediğinden teşkilâtı esasiye 
kanununun 26 ncı maddesine göre bu cezanın 
infazına karar verilmesini Umumî Heyetin tas
vibine crzına encümence oybirliğile karar ve
rildi. 

Yüksek başkanlığa sunulur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum . Kocaeli Trabzon 
Münür Çağıl Salâh Yargı R. Karadeniz 

Aza Aza Aza 
Balıkesir Bursa Bursa 

O. Niyazi Burcu AtıfAkgüç Sadettin FeridTalay 
Aza Aza Aza 

Erzurum Kocaeli Mardin 
Fuad Sirmen R. Akça O. Dinçer 





S. Sayısı: 44 
Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun lâyihası ve 

Dahiliye encümeni mazbatas (1/32) 

TC 
Başvekâlet 9-111-1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı 6İ601 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

442 sayılı Köy kanununun 13 ncü maddesine eklenmek üzere Dahiliye vekâletince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince 5-III-935 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbsbı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . İnönü 

442 sayılı köy kanununun 13 ncü maddesinin mecburiyetler faslma bir frkranm ilâvesi 
hakkındaki esbabı mucibe 

Pasaportlu veyahud pasaportsuz olarak bazı kimselerin hudud karakollarımıza gözükmeksizin 
smırlanmızdan geçtikleri vakidir. 

Memleketin emniyetine taallûk eden bu hâdisenin önüne geçebilmek ve bunların arasmda bulun
ması, mümkün olan zararlı ve şübheli kimseleri yakalamak maksadile hudud vilâyetlerimizce ve 
hudud krtalarrmızca alman tedbirler, sınırlarımızın genişliği hasebile her noktada kapama imkânsız
lığı yüzünden ehemmiyetli bir netice vermemektedir. 

Bundan istifade eden bazı kimselerin smırlarımıza civar olan köylerimize girmeğe fırsat bul
dukları ve kısa bir müddet buralarda sığındıktan sonra mûnasib görecekleri yollardan jandarma 
ve polis devriyelerinin gözünden sıyrılarak şehirlerimize kadar sokuldukları ve izlerini kaybetmeğe 
muvaffak oldukları gibi aynca ve mühim bir meselede kaçakçı, hırsız, soygunculuk yüzünden ta-
kib edilen şahısların köylerde yatak ve koruyucu bulmalarıdır. Gerçi şehirlerimizde 1704 numa
ralı kanunun kasdettikleri yerlerde oturan ve çalışan kimselerden alınacak hüviyet varakaları üzeri
ne tesbitü hüviyet imkânı mevcud ise de bunlardan kanunun şümulü haricinde kalan yerlere giden
leri bulmak için pek çok müşkülât çekmekte ve bazan yapılan tetkikler ve tasnifler de tamamen 
neticesiz kalmaktadır, \ 

Bundan başka köylerimize gelib gidenlerin niçin gelib gitmekte olduklarını anlamak ve bunla
rın içinde şübheli olanların veyahud ecnebilerin görülmesi halinde hemen en yakm karakola ha
ber verilmesi maksadile 442 numaralı köy kanunile köy muhtarları mecbur tutulmuş ise de köylü
lere bu mecburiyet tahmil edilmediği için muhtarlar bir çok ahvalde zabıtayı vaktinde haberdar 
edememektedirler. 

îşte bu sebeblerle elâmansız kalan zabıta, bazı ahvalde en mühim vazifelerini ifa edebilmek 
için günlerce uğraşmakta olmasına rağmen istediği neticeye varamamaktadır. 

Memleketin emniyetine taalluk eden bu iş için bilhassa hudud vilâyetlerimizden bazılarının vu
ku bulan işarları (tesbiti hüviyet) hakkındaki mevzuatm daha sıkı bir çerçeve içine aimması et-
rafmda toplanmakta ve Trakya umumî müfettişliğinin kanaati ve mütaleası da bunları müeyyed 
bulunmaktadır. 



Bu setyeble köy kanununun (13) nci maddesinde yazdı mecburiyetlerjden maada köylerimizin 
her ne maksadla olursa olsun köyde oturan veya arazi sahib veya müsfeciri olan köy halkından 
bîişkş köye gelib gidenleri veyahud yanlarmda çalışmak veyahud misafir kalmak için gelenleri ve 
gidenleri köy muhtarına hemen haber vermeğe mecbur tutulmaları İâzaadıf; 

Bu maksadla köy kanununun (13) ncü maddesinin mecburiyetler faslına yukarıda yazılı olduğu 
gibi bir fıkranın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.BİM. M. 
DahMiyç encümeni 
Karar fîo. 3 
Esas No. î/32 

u-rv~ım 

Yüksek Başkanlığa 

442 sayılı köy kanununun 13 ncü maddesine 
eklenmek üzere Dahiliye vekâletince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 5 - III -1935 te Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
nın esbabı mucibesile birlikte sunulduğunu bil
diren Başvekâletin encümenimize verilmiş olan 
9 mart 1985 tarih ve 6/601 sayılı tezkeresi Da
hiliye vekilinin de bulunduğu 21 - III -1935 te
ki toplantımızda okundu ve iş konuşuldu: 

Memleket asayişinin devamı ve fena fikir ve 
niyetle köylerde dolaşan kimselerin takibi ga
yesini güden kanun lâyihası encüımenimizce ye
rinde görülmüş ve köyler dışmda bulunan yer
lerde de bu tedbirin alınması lüzumlu sayılmış 
olmîtkla lâyihanın o kılıkta yazılarak Ulu heye
te sunulmasına karar verilmiştir» 

Da, En. Rs. Rs. V. M. M. 
Tekirdağ Çanakkale 
C.Uybatim Ş.Yaştn 

Kâtib 
Siird 

M. Mayakon 

Aza 
Antalya 

R. Kaplan 

Aza 
Çorum 

/. Kemal Alpsar 

Aza 
Samsun 

Aza 
Çoruh 

Ât%f Tüzün 

Aza, 
Bursa 

F. Gwwnâirtn 

Aza. ?. 
Srvas 

S. Görkey 

Zühtû Durıtkan 

Aza, 
Tokad 

G.Pehel 

Aga 
Sivas 

M. Ş. Bleda 

Aza. 
Kars 

Mbto&fikûğva 

Aza 
Erzurum 
M. Mgün, 

Aza, 
Çanakkale 

H. JSrgeneU 

AlBIr 

Zonguldak 
& Vardar 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 
— 3 — 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİŞİ 

442 sayılı köy kanununun 13 ncü mad
desine İlâve edilmesi teklif olunan 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 442 sayılı kanunun 13 neti 

maddesine aşağıdaki yazılı fıkra ilâve olunmuş
tur. 

« Her ne maksadla olursa olsun köyde oturan 
veya arazi sahibi veya müsteciri olan köy hal-
kmdan başka evine veya nezdine gelib giden
leri veya köyde kendi yanmda barmmak iste
yenleri yahud yanlarında çalışmak veya misa
fir. kalmak için gelenleri ve gidenleri , alâkadar 
olan köylü köyün muhtarına hemen haber ver
meğe mecburdur ». 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yap
tırmağa Dahiliye, Adliye vekilleri memurdur. 

5 - m -1935 
M.M.V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

C. Bayar 
S. 1. M. V. G. Î.V. 

Dr. B. Saydam Bana Tarhan 
ZT. V. 

Muhlis "Erkmen 

Bş. V. 
/ . înönü 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Ab. özmen 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. Büstü Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

17 mart 1340 tarik ve 442 sayûı köy kanununun 
13 ncü maddesine tir fıkra eklenmesine dair 

hanım lâyihan 
MADDE 1 — 17 mart 1340 tarih ve 442 sa

yılı kanunun 13 ncü maddesine aşağıda yazılı 
fıkralar eklenmiştir: 

« Her ne maksadla olursa olsun köyde otu
ranlarla arazi sahibi veya müsteciri bulunanlar 
müstesna olmak üzere evine gelib gidenleri ve
ya yanmda barmmak, çalışmak, yahud misafir 
kalmak isteyenleri alâkadar köylü, köyün muh
tarına hemen haber vermeğe mecburdur. 

Çiftlik, değirmen, ağıl, hızar ve taşocaklan 
gibi yerlerin sahib veya müstedrleri de bu çeşid 
kimseleri en yakm karakol kumandanına yahud 
köy muhtarma bildirmeğe borçludurlar ». 

MADDE 2 — Olduğu gibi 

MADDE 3 — Olduğu gibL 

-K-
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S. Sayısı f 43 
Ordu İkramiye kanununun î ncı maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafa ve Bütçe encü

menleri mazbataları (1/45) 

T. a 
Başvekâlet \ 23-K-1934 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 412909 / 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1493 sayılı ordu ikramiyesi kanununun birinci maddesinin tadili hakkında Millî Müdafaa 

vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 7l-X-934 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmeİ 

Esbabı mucibe lâyihası 
1493 numaralı ordu ikramiyesi kanununun birinci maddesinde yazılı <t İmalâtı Harbiye » 

ibaresi halen <t Askerî Fabrikalar » suretinde kullanılmakta olduğundan mezkûr ibarenin 
« Askerî Fabrikalar » şeklinde yazılması ve işbu fabrikalar deniz ve havada da mevcut oldu
ğundan bu ibarenin yanına « kara, deniz, hava » kelimelerinin ilâvesi suretile bunun mezkûr 
maddenin baş tarafındaki ibareye uygun bir hale konması münasib görülmüştür. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
M. M. Enetmem 31 - III -1935 

Karar No. 6 
Esas No. 1/45 

Yüksek Reisliğe 
Başvekâletin 23 - X - 1934 tarih ve 6/2969 

sayılı tezkeresine bağlı olarak encümenimize 
gönderilmiş olan 1493 sayılı ordu ikramiyesi 
kanununun birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ve esbabı mucibesi encü-
menimizce okunarak görüşülmüş ve hava sınıf
ları için mükâfat hususu kendi mesleklerindeki 
vazifelerine göre atışta, fotoğraf ve uçuşlarm 
ilâvesi ile istenildiği veçhile kanun lâyihasmm 
yalnız birinci maddesinin yazılış şekli değiştiril
mek suretile aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Yüksek huzurunuza sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi M. M. Kâtib 
İstanbul Giresun Erzurum 

Şükrü Gökberk Şükrü Koçak 
Aza Aza 

Elâziz Istanbzul 
Ahmed Saffet Ohkay Dr. Hakkı Ş. Erel 

Aza Aza 
Urfa istanbul 

Ahmed Yazgan Ali Barlas 

I 



Âza 
Diyarbekir 
1. Sevüktekin 

Aza 
Kars 

M. Akgüz N. 

Aza 
Kırşehir 
M. özdeş 

Aza 
Kocaeli 

. Bozatık 

Aza 
Malatya 

0. Koptagel 
Aza 

Erzurum 
Zgftt Soydemir 

Aza 
Tekirdağ 

12. Apak 
Aza 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. A M. M. 
ifötçe encümeni 

Karar No. 29 
Esas No. i/58 

11-IV-1935 

Yüksek Reisliğe 

1493 saplı ordu ikramiyesi kanununun birin-
ĉi maddesinin tadiline dair olub Başvekâletin 
23 teşrinievvel 1934 tarih ve 6/2969 sayılı tezke-
resile Yüksek Meclise sunulan ve bu kere yenile
nen kanun lâyihası ile Millî Müdafaa encümeni
nin mazbatası encümenimize verilmiş olmakla 
Millî Müdafaa vekâleti hava müsteşarı General 
Salim Cevad bulunduğu halde okundu ve ko-
nuşuldm 

Teklif lâyihası üzerinde Millî müdafaa encü
meni tarafından yapılan değişiklik encümeni-
mizce olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Beis E.V. 

Burdur İsparta 
M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal 

Kâtib 
Ankara 

T. G. Kargı 
Edirne 

F. Kaltakktran 
Kastamonu 

İstanbul 
F. öymen 

Diyarbekir 
B. Bem 
izmir 

E. Çakır 
Malatya 

M. ÖMer 
Mardin 

B. Erim 

T. Goşkon 
Malatya 

O. Taner 
Sivas 

Bemei Çiner 

F. 

M. M. 
Trabzon 
Sırrı Doy 

Bayazıd 
İhsan Tav 

istanbul 
8. TJraz 
Kırklareli 
Ş. ödül 
Manisa 

Tnrkoğlu 
Yozgad 
8, îçöz 

(S . Sayım: 43) 
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fiÖKÖBBKTİN TEKLİFt 

1493 numaralı ordu ikramiyç kanununun 1 nci 
maddesinin tadüi hakkında kanun lâyihası 

1 — 1493 numaralı kanunun birinci madde
sinde yazılı dmalâtıharbiye» ibaresi (Askerî fab
rikalar «kara, deniz, hava» ) şeklinde tadil edil
miştir. 

2 — Bu kanan neşri tarihinden muteberdir. 

M. M.'ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

1493 numaralı ordu ikramiye kanununun oirinci 
maddesinin tadüi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 —1493 numaralı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

1 - Orduda (Kara, deniz, hava): 
A) Atışlarda ve hava bombardımanlarında 

ve hara muharebe talimlerinde muvaffak olan
lara; 

B) Askere okuma, yazma öğretenlere; 
O) Vaktihazar ve seferde müsademelerde 

fevkalade yararlık gösterenlere; 
D) Nafi ihtiraatta bulunanlara, mevcudu 

ıslah ve tekemmül ettirenlere; 
E) Binicilik ve hayvan terbiyesinde muvaf

fak olanlara; 
F) Ecnebi dillerin tahsilinde temeyyüz eyle

yenlere; 
G) Meslekine aid faydalı telif ve tercümede 

bulunanlara; 
H) Harita ve kroki yapmasında ve hava fo

toğraf isinde muvaffakiyet gösterenlere; 
î) Talim ve terbiyede temeyyüz eden bö

lüklere ve uçuşlarda teker veya grup halinde 
ulusal ve uluslar arası irtifa ve mesafe ve sürat 
ve paraşüt rekorları yapanlara. 

2 - Askerî fabrikalarda (Kara, deniz, hava): 
J) Müteamil usul ve imalâtı ıslah ve tevsi 

edenlere; 
E) Tehlikeli ve müşkül imalât.ve tecaribi 

icra edenlere; 
L) Fabrika ve imalâthanelerde imalât ve 

sarfiyatta tasarruf temin edenlere. 

3 - Harita umum müdürlüğünde: 
M) Harita kalıplarının tersim ve ihzarında 

ve litograf ve kartografi işleri ile sair haritacı
lık işlerinde fevkalâde muvaffakiyet gösteren
lere; 

İkramiye ve kıta hediyesi verilmek üzere M. 
M. vekaleti kara, deniz ve hava bütçelerile As
kerî fabrikalar ve Harita umum müdürlükleri 
bütçelerine birer fasd olarak ikramiye vazedilir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sa^Ett: 43) 



— 4 
d - H u id ınunun icrasma Millî Müdafaa ve 

[aliye vekilleri memurdur. 

Bj.V.1 
îtTMt 

Da. V. 
Ş.Kaya 

m*. Abidin 
atMiv. 
Dr.Btfik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha.V. 
Dr. Ti Rüştü 

Na. V. 
AM 

G.tV. 
Ali Bana 

11-X-1934 
M. M. V. 

Zekâi' 
MaLV. 
Fuad 

îk. V. 
M. CeJM 
Zr.V. 
Muhlis 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

»>•«« 

(S. Sayıst e 43) 



S. Sayısı: 49 
Zabıtan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki kânunun 
bazı maddelerile ve 2617 sayılı kanunun I nci maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (I 52) 

/P-//A/955 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1453 sayılı kanunun bazı maddelerile ı numaralı cetveli ve bu kânunun 6 nci maddesini 
değiştiren 2617 sayılı kanunun birinci maddesinin tadili hakkmda Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 13-111-035 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 

1 — 1452 numaralı Devlet memurları maaşatmm tevhid ve teadülü hakkmdaki kanuna göre 
yüksek tahsil görmüş olan mülkiye memurları 25 aslî maaşla baremin 12 derecesinden hizmete baş
ladıkları halde 1453 numaralı kanuna göre yüksek tahsil görmüş olan zabit vekilleri mülkiye ba
reminin 14 derecesi olan 20 lira aslî maaşla hizmete başlamaktadırlar. Bu suretle hizmetin baş
langıcından itibaren iki barem arasında zabitan aleyhine bir fark hâsıl olmaktadır. Orduda ter
fi bekleme müddetleri fazla olduğu için bu fark hizmetin devamı müddetince mütemadiyen büyü
mektedir. Halbuki ordu mensublarınnı vazife, külfet ve mesuliyetleri bu farkların kendi aleyh
lerinde olmamasını icab ettirecek mahiyettedir. Teadülü temin etmek için miralay rütbesinin iki 
dereceli maaşı birleştirilerek 5 nci derece olması ve altmcı dereceden itibaren aşağrya doğru de
recelerin birer derece yukarı çıkarılması lüzumlu görülerek işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

2 — 1453 numaralı kanunun birinci maddesinde zabitan için 14 derece tayin edildiği ve 3 
neü maddesinde de 14 neü derecenin emsali yazılıdır. Tadil edilen cetvelde 13 derece kaldığı 
için 14 neü dereceye aid fıkralar kaldırılmıştır. 

3 —• 1453 numaralı kanunun 6 nci maddesini tadil eden 2617 numaralı kanunun birinci madde
sinde liva kumandanlığı yapmış miralaylar hakkmda hüküm meveud olub tadil edilen cetvelde 
liva kumandanlığı yapmış olan miralaylara ajd ayrı bir derece kalmamış olduğundan mezkûr ka
nun maddesinde liva kumandanı miralaylara aid olan fıkra çıkarılmış ve maddenin kalan kısmı 
yazılmak suretile kanun lâyihası kaleme alınmıştır. 

r. c 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 61667 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
K. No. 30 
Esas tfo. 1/52 

13 - IV -1935 

Yüksek Re isliğo 

1453 sayılı kanunun bazı maddelerile [1] 
numaralı'cetvelin ve bu kanunun 6 ncı madde
sini değiştiren 2617 sayılı kanunun birinci mad
desinin tadiline dair olub Başvekâletin 19-III-I935 
tarih ve 6/667 numaralı tezkeresile Yüksek-Mec
lise sunudan ve encümenimize havale edilmiş olan 
kanun lâyihası Maliye vekili Fuad Agralı, Millî 
Müdafaa vekâleti müsteşarı General Nazmi bu
lunduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Teklif olunan kanun lâyihası mueib sebeb-
lerine ve aynca alınan izahata nazaran eneüme-
nimizce olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük

sek Beisliğe sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M, Şeref Özkan 

Kâtib 
İstanbul 
F. öymen 

Çorum 
E yuhSabrı 

İstanbul 
S.Uraz 
Malatya 
O, Taner 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Day 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Diyarbekir 
R, Bekti 

İzmir 
H. Çakır 

Manisa 
Türkoğlu 

Çorum 
M. Cantekin 

Edirne 
F. KaUakkıran 

Kastamonu 
T. Coşkun 

Sivas 
Remzi Çiner 

(&Sftyş(tt: 40) 
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HÜKtIMETÎN T E K İ M 

1453 numatalı kanunun bazı maddeUrÛe 1 %%nma» 
ralt cetveli ve mezkûr kanunun 6 nm maddesini 
tadil eden 2617 numaralı kanunun 1 nd yusdde-

sini tadü eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1453 numaralı kanuna merbut 
1 numaralı cetvel merbut şekilde tadil edilmiş
tir. 

MADDE 2 — 1453 numaralı kanunun 1 nci 
maddesinde gösterilen on dörd derece, on üç de
rece olarak tesbit edilmiş ve mezkûr kanunun 
3 ncü maddesinde gösterilen on dördüncü dere
ce emsali kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — 1453 numaralı kanunun 6 nci 
maddesini tadil eden 2617 numaralı kanunun 1 
nci maddesi aşağıda gösterildiği veçhile tadil 
edilmiştir: 

Zabıtanda rütbe maaşa esastır. Ancak fırka 
kumandanlığı yapmış olan mirlivalarla kanunu 
mahsusuna tevfikan kıdemli srfatmz iktisab et
miş olan yüzbaşılar cetveldeki maaşlarını alır
lar. 

Fırka kumandanlığı kıta kademesi olmayan 
muavin sınıf mirlivalarından ehliyet ve iktidar
ları sicillen musaddak olanlar usulü mevzuası-
na tevfikan fırka kumandanı mirliva muadili 

addedilerek baremin üçüncü derece maaşmı alır
lar. 

Sfabitan re askerî memurlar için vekâletten 
dolayı maaş usulü eari değildir. Ancak vazifei 
asliyesiadea maada bir muallimlik deruhde eden 
zabitan ve askerî memurlar Devlet memurları 
maaşatmm tevhid ve teadülü hakkındaki kanu
nun beşinci maddesine tabidirler. 

MADPE 4 — Bu kanun 30 ikinci teşrin 935 
tarihinden muteberdir. 

MADÖE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Milî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

13-in-1935 
Bş.V. 

t. înönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 
M İ T . 

A. özmen 
S. î . M. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G.Î.V. 
Dr. R. Saydam Rana Tarkan 

M. M V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
(7. Boyar 
Zr. V/ 

Muhlis Erkmen 

Hükümetin teklifine bağlı 1 numaralı cetvel 

D. 

1 
2 
3 

Maaş 
Asılları 

Birinci ferikler 150 

Ferikler 125 

Fırka kumandanlığı yapmış olan mir
livalar 100 
Mirlivalar, Divanı temyiz müddeiu
mumisi ve vekâlet hukuk müşaviri 90 
Miralaylar, Divanı temyiz azalan, bi
rinci smrf askerî memurlar 80 
Kaymakamlar, ikinci smrf askerî me
murlar ve vekâlet kalemi mahsus mü
dürü 70 

D. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Binbaşılar, üffftneü 
murlar 
Kıdemli yüzbaşılar, 
memurlar 
Yüzbaşılar, beşinci 
murîar 

Maaş 
AJ 

smrf askerî me-

4 ncü smrf askerî 

âmrf askerî me-

Birinci mülâzımlar, altmcr smrf askerî 
mamurlar 
Mülâzımlar, yedinci 
murlar 

smrf askerî me-

Zabit vfüÛeri> sekizinci smrf askerî 
memurlar 
Askerî memur «raatoraleri 

3illan 

55 

45 

40 

35 

30 

25 
20 

( S. Sayısı : 49 ) 




