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1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Müzakere edilen m 
1 — Afyon Ka rah i s a r 

çel, Manisa mebusu Dr. Sai 
mebusu (eski) Bahr inin ifadel 
hakkında Başvekâlet tezke 
Teşkilât ı esasiye 
Muhteli t encümen mazıbatası 

2 — Anksa ray mebusu (e 
teşri î masuniyet in in kaldırılmja 
vekâlet tezkeresi ve Adliye \ 
encümenlerinden mürekkeb 
mazba tas ı (3 /36) 

3 — Bolu mebusu (eski) 
ve Kü tahya mebusu Naşid 
niyetlerinin kaldır ı lması 
tezkeresi ve Adliye ve Teş 
menler inden mürekkeb Muhtel i t 
ha tas ı (3/38) 

4 — Manisa mebusu Tahi r 
suniyetinin kaldır ı lması 
tezkereleri ve Adliye ve Teş 
menler inden mürekkeb Muhtejlit 
t as ı (3 /4 , 3 /5 , 3 /46) 

5 — Siird mbusu Mahmuâ 
masuniyet inin kaldır ı lması 
let tezkeresi ve Adliye ve 
cümenlerinden mürekkeb 
mazbatas ı (3/50) 

6 — Ankara şehri İ m a r 
yılı bütçesinde 28 000 l i ral ık 
s ına dair kanun lâyihası 
mazba tas ı (1 /109) 
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müdür lüğü 1934 
a^ıünakale yapılnıa-

Bütçe encümeni 
40:41,46,58,61; 64 

Sayıfa 
7 — Ankara Yüksek z i raa t enst i tüsü 1934 

yılı bütçesine 2268 lira 80 kuruşluk tahs i sa t 
konulmasına dai r kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazba tas ı (1/142) 41,46,58,58:61 

8 — Evkaf umum müdür lüğü 1934 yılı büt
çesinde 20 500 l i ral ık münakale yapı lması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batas ı (1/132) 41:42,46,58,64:67 

9 — İnh i sa r l a r idaresi 1935 senesi bütçesi 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazba tas ı (1 /8 ) 42:46,47,58,67:70 

10 — Denizyolları işletmesine 10 senede 10 
milyon liralık yeni vapur a lma tahs isa t ı veril
mesine dai r kanun lâyihası ve tk t ı sad , Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazba ta l a r ı (1/31) 46:47,53, 

58,74:77 
11 — Ankarada s tadyom alanında kurula

cak t r ibünlere aid demir malzemeden gümrük 
resmi a l ınmamasına dair kanun lâyihası ve 
Gümrük ve inh isar la r , Maliye ve Bütçe encümen
leri mazba ta l a r ı (1 /14) . 47,53,58,77:80 

12 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
4 ncü maddesine ek kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazba ta l a r ı (1 /53) 47,53,58,71:73 

13 —- İnh isa r la r ko ruma sandığına da i r olan 
2469 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Gümrük 
ve inh isa r la r ve Bütçe encümenleri mazba ta 
lar ı (1/102) 47:53 

14 — 19 nisan 1341 t a r ih ve 630 sayılı kanu
nun askerî mektebler talebesine de teşmili icab 
edib etmeyeceğinin tefsir i hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Millî Müdafaa , Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazba ta l a r ı (3 /59) 53 

15 — Kazanç vergis i kanununun bazı hü-



Sayıfa 
kümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve îktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/81) 53:55 

16 — Posta kanununa ek kanun lâyihası ve 
Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/96) 55:56 

17 — Telgraf ve telefon kanununa ek kanun 

tktısadî buhran vergisi kanununun 3 ncü madde- | 
sinin, | 

Vasıtasız vergilere munzam kesirlerin tevhid ve i 
nisbetlerinin tadiline dair olan kanunun 6 ncı madde- , 
sinin tefsirlerine dair mazbatalar kabul ve | 

Nahiye müdürlerinden bir zat hakkındaki karar \ 
mazbatası okundu ve mesele halledilmiş olduğundan 
müzakeresine mahal kalmadı. 

tş kanununun muhtelit bir encümende tetkiki ka
rarlaştırıldı. 

Zabitan ve askerî memurların maaşları hakkında
ki kanunun bazı maddelerile 2617 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine, 

Askerliğe hazırlık dersi muallimliklerinde istih
dam olunanların ücretlerin,e 

Damad Ferid kabinesi tarafından idam ettirilen 
milis yüzbaşı Rızanın karısı ile oğullarına maaş tah
sisine, 

Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mua
fiyet hakkındaki kanunun sekizinci maddesinin kal-

Lâyihalar 
1 — Harita umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 

450 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyi
hası (1/165) (Bütçe encümenine) 

2 — tktısad vekâleti 1934 yılı bütçesinde 2 000 
liralık münakale yanılması hakkında kanun lâyihası 
(1/163) (Bütçe encümenine) 

3 — îktısad vekâleti 1934 yılı bütçesinde 3 000 li
ralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/164) (Bütçe encümenine) 

4 — Jandarma umum kumandanlığı 1934 yılı büt
çesinde 56 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/166) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
5 — Bolu mebusu Falih Rıfkı Atayın teşriî masu

niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü-
rekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/37) (Ruzna-
meye) 

6 — Burdur mebusu Halid Onaranın teşrix masu
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi I 
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Sa;afa 
lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/98) 56:57 

18 — Yüksek mühendis mektebi hakkındaki 
1275 sayılı kanunun 1 ncı maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/135) 57:58 

• — • » • 

| dırılmasma dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul 
| olundu. 
| Buğdayı koruma karşılığı kanununu değiştiren 
i kanunun birinci maddesile değiştirilen 9 ncu maddesi-
I nin (B) fıkrasına bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyi-
ı hası bir müddet müzakereden sonra Bütçe encümeni

ne gönderildi. 
Devlet memurları maaşlarının tevhid ve teadülü 

hakkındaki kanuna bağlı 2 sayılı cetvele yapılacak 
ilâveye ve Hudud ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü kadrosundan çıkarılacak mememuriyetlere dair 

ı kanun lâyihasının birinci müzakeresi yapıldı. 
Sonra İnhisarlar umum müdürlüğü koruma san

dığı kanunu lâyihası müzakere ve birinci maddesi ka
bul edildikten sonra cumartesi günü toplanılmak üze
re inikad bitirildi. 

Başkanvekili Kâtib Kâtib 
Hasan Saka Mersin Denizli 

Ferid Celâl Güven Haydar Rüştü 

ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü-
rekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/3) (Ruzna-
meye) 

7 — Denizli mebusu Haydar Rüştü Öktemin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/40) (Ruz-
namye) 

8 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1935 yılı bütçesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/7) (Ruznameye) 

9 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen mazbatası (3/49) (Ruznameye) 

10 —• Sivas mebusu Necmettin Sadıkm teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/51) (Ruz
nameye) 

| 11 — Dahiliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 1 200 

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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liralık münakale yapılmasına dair 1/111, Ziraat ve
kâleti 1934 yılı bütçesinde 10 300 liralık münakale 
yapılmasına dair 1/116, Dahiliye vekâleti 1934 yılı 
bütçesinde 2 000 liralık münııkale yapılmasına dair 
1/131, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1934 yılı 
bütçesinde açılan Devlet kinini faslına 81 131 lira 5 
kuruşluk tahsisat konulmasına dair 1/133, Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti 1934 yılı bütçesinde 11 020 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/139, Bazı dai
relerin 1934 yılı bütçelerinde 
le yapılmasına dair 1/143, 

183 097 liralık münaka-
Jandarma umum kuman

danlığı 1934 yılı bütçesinde $680 sayılı kanunla açı
lan 426 ncı faslın adının değiş 
Şûrayi devlet 1934 yılı bütçesinde 900 liralık münaka
le yapılması hakkında 1/145 
leti 1934 yılı hava bütçesinde 18 892 liralık münaka 
le yapılması hakkında 1/146 
Emniyet işleri umum müdiirl 
kumandanlığı 1934 yılı bütçelerinde 100 000 liralık 
münakale yapılmasına dair İ/154 sayılı kanun lâyi-

tirilmesi hakkında 1/144, 

Millî Müdafaa vekâ-

ve Dahiliye vekâletile 
ııgü ve Jandarma umum 

1935 Ö : 1 
halan ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

12 — Hududda zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halline müteallik Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sov
yet Cumhuriyetleri ittihadı arasında 6 ağustos 1928 
tarihinde aktolunan mukavelenamenin yeniden 6 ay 
uzatılması hakkındaki protokolün tasdikma dair kanun 
lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (1/114) 
(Ruznameye) 

13 — Konya ovası sulama idaresi 1935 yılı bütçe
si hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/9) (Ruznameye) 

14 — Türkiye ile Bulgaristan arasında 23 eylül 
1933 tarihinde Sofyada imzalanan protokolün tasdikı-
na dair kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazba
tası (1/25) (Ruznameye) 

15 — Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan 
Meriç - Evros ırmağının her iki kıyısında yapılacak 
idrolik tesisatın tanzimine aid itilâfın tasdikma dair 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (1/26) 
(Ruznameye) 

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

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

KÂT|tBLER — Ali Zırh (Ç. ruh), Sabiha Gökçül (Balıkesir) 

BAŞKAN — Celse açilmıştır. 
DAHİLÎYE VEKİLİ £üKRÜ KAYA (Muğ

la) — Sayın arkadaşlarını, Büyük Meclisi acıK-
lı bir hâdiseden haberdar edeceğimden dolayı 
çok müteessirim. Güzel yurdumuzun en güzel 
bir yerinde yer teprenm0si oldu. Vatandaşları
mızdan bir çokları vefat ettiler. Ayni zamanda 
zayiat ta ehemmiyetlicedir. Fakat kaybedilen 
malm kıymeti ne olursa olsun tek bir Türkün 
hayatına değmiyeceği için onu kaydetmiyeceğim. 
Müsaade buyurursanız buradan son gelen tel
grafı okuyayım. Yer tepinmesi olur olmaz vali 
icab eden arkadaşları, feıhhiye teşkilâtını da 
beraber alarak teprenmemin olduğu yere gitmiş 
ve vaziyet hakkında yaptığı tetkikatı Digor na
hiyesinden bize bildirmiştir. 

1 - Yer sarsıntısı hakkında: 
2 - Vaziyeti anlamak için Digor nahiyesine 

gitmiştim. Alınan ve yapılan muavenet ve ya
pılması icab eden tedabir sıra ile arzedildi. 

3 - Yer sarsıntısının yer altında çöküntüden 
husule geldiği ve bürkaıjî bir hâdise olmadığı 
anlaşıldı. Sarsıntının merkezi, Digor nahiyesi 

merkezi civarındadır. Takriben 50 kilometre 
nısıf kutrunda bir daire dahilinde sarsıntılar te
sirini göstermiştir. Bu dairenin merkezinden 
itibaren 15 kilometre muhitindeki köyler tama-
mile harab olmuştur. Telefiyat ta bu muhit için
dedir. Bunun haricindeki kısımda evler kısmen 

yıkılmış ve kısmı küllisi çatlamak suretile zara
ra uğramıştır. Hâdisenin menşei hakkında bir 
hulâsa yazıldı. 

4 - Bu hâdiseden Digor nahiyesi dahilinde 25 
köyden 709 ev tamamen yıkılmışş ve bu meyan-
da 68 ölü, 70 yaralı ve sekiz de gaib olduğu 
katiyetle tesbit olunmuştur. Hayvan zayiatı çok
tur. 
5 - Kağızman kazası mıntakasmda ve Digor na

hiyesine hudud olan dörd köyde 30 a yakm ha
ne yıkıldığı ve iki insan yaralandığı anlaşılmış
tır. Ve hayvan zayiatı yoktur. 

6 - Arpaçay kazasının yine Digor nahiyesi
ne hudud olan köylerinde bazı evlerin yıkıldığı 
ve bazılarının hasara uğradığı anlaşılmıştır. 

7 - Digor nahiyesinin hududuna tesadüf eden 
merkez kazası köylerinde de 50 kadar hane yı-

— 39 — 
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kılmıştır. İnsan zayiatı yoktur; hayvan tele
fatı vardır. 

8 - Açıkta kalan muhtaçlara Kars halkının 
520 lira ve hilâliahmerin burada bulunan mev
cudundan 430 lira ile Karstaki un fabrikasının 
teberru ettiği 30 çuval un tevzi edilmiştir. Bazı 
köylere de 37 kadar çadır, ciheti askeriyeden alı
narak verilmiştir. Yıkılan köylerin halkı açık
tadır. Bir an evvel evlerinin inşasına yardım 
etmek icab eder. 

9 - Bu sarsıntı tesirile nahiyeye giden şose 
üzerinde köprü ve menfezler de kısmen yıkıl
mıştır. 

10 - Bunlara iaşe yardımı olarak 2000 lira 
lâzım olduğu gibi ev inşaatına hane başına 40 -
50 lira arasında yardım yapılması dahi muvafık 
olur. Bunun için 40 000 lira lâzımdır. 2000 li
ranın hilliahmerden telgrafla yardımına müsa
ade buyurulması ve inşaat için lâzım olan 
40 000 liranın da ne suretle tedarik ve tesviyesi 
icab ederse ifasına acele müsaadeleri rica olu
nur. 

Kars valisi 
Cevdet Ertuğrul 

Arkadaşlar, bu vaka, memlekette derin bir 
hüzün ve acı uyandırmıştır. Hükümetiniz tazi-
yet edilmektedir. En büyük taziyet edilecek ma
kam, Âli Heyetiniz olduğu için ben Büyük 
Meclisi taziyet ederim. Memleketimizin yük
sek alâkasından doğan faaliyet, bu acıyı unut
turacaktır. Mahallî tedbir, Hükümetin aldığı 
tedbirler ve Hilâliahmerin her vakit olduğu gi
bi buraya da yetişmesi maddî kısmı az zamanda 
telâfi edecektir. Önümüz yazdır. O havalide 
bahar başlamak üzeredir. Halk fazla istırab çek
meden en yakîn bir zamanda çatı altına alına
caktır. Yalnız telâfi edilemeyecek bir şey var
sa kıymetli vatandaşlarımızın bu vesile ile ve
fatlarıdır. 

BAŞKAN — Meclisi Âli bu haberden tees
sür duymuştur. îcab eden tedbirler alâkadar 
makamlar ve hayır müesseseleri tarafından alı
nacak ve kâfi yardımlar yapılacaktır. Ruzna-
memize geçiyoruz: 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Afyon Karahisar mebusu Haydar Çer-

çel, Manisa mebusu Dr. Saim özel ve Manisa. 
mebusu (eski) Bahrinin ifadelerinin alınması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teş
kilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb muh
telit encümen mazbatası (3/35) [1] 

(Mazbata okundu) 

BAŞKAN — Mazbatayı reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Mazbata ka
bul edilmiştir. 

2 — Aksaray mebusu (eski) Rıza Nisarinin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkeb muhtelit encümen 
mazbatası (3/36) [2] 

(Mazbata okundu) 

BAŞKAN — Mazbatayı reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Mazbata ka
bul edilmiştir. 

3 — Bolu mebusu (eski) Falili Rıfkı Atay 
ve Kütahya mebusu Naşid, lHuğun teşriî masu
niyetlerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü-

[1] 79 sayılı basmayazı sabtın sonundadır. 
[2] 78 sayılı basmay azı zabtın sonundadır. 

'menlerinden mürekkeb Muhtelit encümen maz
batası (3/38) [MJ 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reye arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Mazbata ka
bul edilmiştir. 

4 — Manisa mebusu T ahir II itilin teşrn 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkereleri ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkeo muhtelit encümen maz
batası (3/i, 3/15, 3/16) | 2 | 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? (Yok sesleri). Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Mazbata kabul edilmiştir. 

5 —• tfiird mebusu Mahnmd Soydanın teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkeb muh t elit encümen maz
batası (3/50) |,°)| 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? (Hayır sesleri). Kabul edenler ... Etmeyen
ler... Mazbata kabul olunmuştur. 

6 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 1934 yı
lı bütçesinde 38 000 liralık münakale yapılma-

1 | 81 sayılı basma yazı zaptın sonundadır. 
2 | 77 sayılı basmayazı zapbın sonundadır 
3 | 80 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

40 



sına dair kanun lâyihası ve 
hatifim (1/109) [/] 
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Bütçe encümeni maz-

BAŞKAN — Lâyiha tevzi edilmiştir. Heyeti 
umumiyesi hakkında mütalaa var mı? (Yok ses
leri). Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. I 

Ankara şehri İmar müdüıjlüğii 
bütçesinde 28 000 liralık 

hakkmda kknun 
MADDE 1 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 

1334 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı 
fasıl ve maddeleri arasındi 28 000 liralık mü
nakale yapılmıştır. 

ü 1934 malî yılı 
inünakale yapılması 

F. Muhassasatın nevi 

Ecnebi mütehassıslar 
ret ve tazminatı 
Harcırah 
İstimlâk bedeli ve 
hamminler ücreti 

Tenzil Zam. 
Lira Lira 

uc-

anu-

27 000 
1 000 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi 

reye arsediyorum. Kabul 
ler ... Kabul edilmiştir. 

28 000 

bağlı cetvelle birlikte 
edenler ... Etmeyen-

MADDE 2 — Bu kanun fteşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi rate arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeni 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 
bütçesine 2268 lira munzaşı 

ması hakkında 

üsü 1934 malî yılı 
tahsisat konul-

kanun 
MADDE 1 — Ankara Yüksek ziraat ensfi-

11 ) 84 sayılı basmayazı 
[2] 87 sayılı basmayazı ze\ 

ptın son undadır 
pttn sunumladır 

tüsü 1934 malî yılı bütçesinin 9 ncu (Masarifi 
umumiye) faslına 2268 lira munzam tahsisat ko
nulmuştur . 

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 hükmünü icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

8 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı büt
çesinde 20 500 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/132) [1] 

BAŞKAN — Bir mütalea var mı? Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğünün 1934 malî senesi 
bütçesinde münakale yapılması hakkında 

kanun 
MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 

1934 malî senesi bütçesinin ilişik cetvelde yazdı 
fasılları arasında (20 500) liralık münakale ya
pılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya j F. 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. ! — 

BAŞKAN — Maddeyi kkbul edenle- ... Et- > 23 
mey enler ... Kabul edilmiştir j 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ko
yuyorum. 

7 - - Ankara Yüksek zireuâ enstitüsü 1934 yılı 
bütçesine 2 268 lira 80 kv.nmuk tahsisat konul
masına dair kanun lâyihası 
mazbatası (1/142) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Muhassasatın nevi Tenzil Zam 

ı 29 
! 8 
i 

! 9 

11 

13 

17 

19 500 
1 000 

Tenvir ve teshin ve mef
ruşat (Mubayaa ve tamir) 
ve müteferrika ve yeni 
zaptedilen vakıflara aid 
vazife ve tahsisatı fevka
lâde 
Masarifi gyari melhuza 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat mefruşat ve de- . 
mirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Memurlar harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Apartmıanlarla dördüncü 
vakıf han masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 500 

100 
1 500 

1 000 

3 800 

[ 1 | 8o sayılı basmayazı zaptın semandadır, 
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F. Muhassasatm nevi Tenzil Zam 

18 Bakım masrafı ve yeniden 
alınacak zeytinlikler be
deli 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Akar tamiratı ve inşaatı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Tedavi ve yol masrafı ve 
açık maaşı 1 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Geçen sene borçları 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 1931 ve 1932 senesi borç
ları karşılığı 3 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 2 — 1932 senesinde tahakkuk edib 
aid olduğu tertibinde bakiyesi bulunmayan 
(125) lira tekaüd ikramiyesinin birinci madde 
ile münakale edilen tahsisattan sarfına mezu
niyet verilmiştir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiy"esini açık reye ar-
zediyorum. 

9 — İnhisarlar idaresi 1935 senesi bütçesi 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/8)' [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

HÜNSÜ KİTABCI (Muğla) — İnhisar idare
sinde şayanı şükran bir zihniyet tebeddülüne 
işaret etmek üzere huzuru âlinize çıktım. Hatırı 
âlinizdedir. 1932 senesi bütçelerini konuştuğu
muz zaman muvaffakiyet gösteren memur ve 
eksperlere mükâfat olarak bir faslı mahsus var
dı. Fakat arkadaşların bir çoğu, bu memur ve 
eksperlerin memleket müstahsillerini ezecek şe
kilde fiat teklif ettiği için katî ve şedid lisanla 

[1] 75 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

bu faslm konmasına mâni olmuşlardı. Bu sene 
gördük ki İnhisar idaresi büyük millî bir teşek
kül olmak itibarile bu vazifesini tam manasile 
yapmıştır. Tütün işinde her tarafta nâzım rolü
nü ifa etmiştir. Bilhassa bizim mmtakada incir 
işinde bu rolü daha kıvanç hâsıl edecek şekilde 
yapmıştır. Eğer İnhisar idaresi hurda incirlerin 
alımına iştirak etmemiş olsaydı, incir müstahsil
lerinin belleri kırılacaktı. Bidayette az bir fiatle 
satmışlardı. İnhisar idaresi iştirak edince, çok 
iyi bir fiatle bu hurda incirleri alınca müstahsil 
zarardan kendini kurtardı. Şimdi idareden ri
cam şudur: Mademki elemanları bu işi lâyikıle 
yapacak kabiliyettedir. İncir işinde hurda en 
son gelen bir maldır. Oraya gelmeden evvel fi-
atlerin düşmesine mâni olmak için berveçhi pe
şin hurdaları alacağını bildirmelidir. Zaten 
her sene alıyor. Geçen sene de iyi fiatle al
dırmak sur etile müstahsili müstefid etmişti. 
Çünkü o sayede fiatler yükselmişti. 

Benim temennim budur. Bu vaktü zamanile 
bildirilecek olursa incirin diğer kaliteleri de 
daha iyi fiatle satılmak fırsatını elde etmiş olur. 
Hem zannediyorum ki, bu himmeti diriğ etmez
ler. Bunu söyledikten sonra idareden bazı ma
lûmat vermelerini isteyeceğim. İnhisar idaresi 
arzettiğim gibi en büyük vazifesini yapmıştır. 
Müstahsillere yardım etmiş ve mahsullerinin da
ha iyi çıkması için, meselâ tütünde lâzımgelen 
fennî tetkikatta bulunmuştur. Fakat biz bu 
millî teşekkülden ikinci bir şey daha isterdik: 
Mahsullerin çoğalması, yani fazla ihraç edil
mesi keyfiyetinin temini idi. Bundan iki sene 
evvel de zannederim idare, bir şirket teşkiline te
şebbüs etmişti. Ancak, bu sayede ihraç işinde 
muvaffak olacağımızı ümid ederiz diyorlardı. 
Bu şirket ne oldu, teşekkül etti mi? Eğer şir
ket teşekkül etmedi ise bu işte eli kolu bağlı 
olarak durmalı mı, durmamalı mı? Sonra gö
rüyoruz ki, her sene bütçesinde, sergiler için lâ
zımgelen tahsisatı istiyorlar. Bunlardan bu za
mana kadar temin ettikleri menfaat nedir? Bu 
senede Bürüksel sergisine iştirak edecekler. Yal
nız soruyorum. Burada muvaffakiyet temini 
için ne gibi çareler düşünmüşlerdir? 

Bence hususî bir şirket teşkil etmektense 
idare bunu bizzat ve müstakillen yapsm. Çün
kü idare bunu yapacak olursa kâr düşünmeye
cektir. Bizde gaye, mahsullerin fazla is
tihsal edilmesi, ihraçta da bu sayede rakibleri-
mizden daha ucuz maliyet fiatma değilse de mut
laka ucuz satmak suretile bize yeni yeni mahreç
ler temin edemezler mi? 

Sonra idarenin Mısırda açtığı fabrikanın va
ziyeti nasıldır Bundan ümitli ise diğer yerler
de de buna benzer fabrikalar yapmak niyetin
de midir? 

Nafıa bakanlığının trenlerde başladığı mem
lekete feyiz ve hareket getiren bir teşebbüsü var. 
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Bu, yalnız oraya münhasır kalmamalı, memle
kette her sahada bütün rksmî teşekküllere nu
mune olmalıdır. İnhisar idaresi ise bunun aksi 
cihetini iltizam etmiştir. Tütünler pahalılaşmış-
tn*. Buhran, şiddet kesbetmiş ve halk daha 
ucuz tütüne müracaat cihetini hissettiği halde 
bu tütünü daha fazla fiate almak zaruretinde 
kalmıştır. Bundan dolayı tütün sarfiyatında 
6 - 8 ay zarfmda 389 000 kilo kadar noksan hâ
sıl olmuştur. Bizim istediğimiz müstahsillerin 
tütünlerinde daha mühim rol oynayabilmek için 
sarfiyatını memleket dahilinde dahi azaltmak 
değil, çoğaltmaktır. İnhisar idaresi, fiatleri 
ucuzlatmak suretile tütün sarfiyatını çoğalt
mak niyetinde değil midir? Bunu yaparsa ka
çakçılıkla daha eyi mücadele imkânını elde et
miş olmayacak mıdır 

Çoktanberi işidiyoruz. Halk, şiddetle alâ
kadardır. Tuz meselesi nd oluyor? Bize bir ka
nun geliyordu, gelecek midir, gelemeyecek mi
dir? Bundan bir şey anlajnryoruz. Varidat ge
çen seneki gibi konmuştur^ 

Barut işinde vaziyet ne merkezdedir Biz 
barutun ve diğer mevaddı infilâkiyenin daha 
ucuza temini için bunları askerî fabrikalara ver
meyi teıcih etmiştik. 

Bunlar daha ucuz elde I edilebiliyor mu? Elde 
edilmekte ise bunların ıiatlerini ucuzlatarak 
muzır hayvanatın zararından zürraı kurtarmak 
için bir şey düşündüler mi|? Bunu tekrar tekrar 
söylerim ki, barut gibi, [saçma gibi hayvanatı 
muzırrayı itlaf için kullanılan maddeleri, ne 
kadar ucuzlatsak o kadar kâr ederiz. Çünkü 
zürraımızın bunlardan gördüğü zarar çok bü
yüktür. İki yüz, üç yüz bin lira için bu zara
ra tahammül edilemez. 

Sonra Askerî fabrikalara verilmekle ne faide 
temin edilmiştir, fiatler ddıha fazla ucuzlatılacak 
mıdır | 

Bunlar hakkında malumat lütfetmelerini ri
ca ederim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA TARHAN — Hurda incir için daha ev
vel piyasaya girmemizi istediler. Sövledikler' bu 
gibi alışlarda, idarenin tuttuğu yol, satıcılarla 
idarenin menfaatini birleştirmektir. Binaenaleyh 
bu iki menfaat birleşirse piyasaya geçen sene
den daha evvel girmeğe çalışırız. 

Limited şirketinin vaziyetini soruyorlar. Li
mited şirketi için Meclisten çıkan kanun, millî 
bankalarla bazı tütün tüccarlarından ve İnhi
sar idaresinden teşekkül edecek bir şirket, tes-

lî bankalardan Ziraat 
işe ilgi göstermediler. 

kilini düşünmüştük. Mi! 
bankasından başkası bu 
Omun için yalnız Ziraat bjankası ile yapmak me
selesi kaldı. Ziraat bankası, bir iki av daha bu 
işe bir karar vermek için| 
ledi. E*er Ziraat bankası 
se bu işi, şimdiye kadar 

beklemeklijoimizi soy
da ilgisizlik gösteri^-

{yapmakta olduğu gibi, 

idarenin kendi kendine yapması şekli kalacak
tır. İdarenin kendi kendine yapmakta olduğu 
şey, mümkün olduğu kadar başka memleketler
de satışın çoğaltılmasına çalışmaktır. Bunun 
zannedildiği kadar kolay olmadığı tecrübelerle 
anlaşılmıştır. Başka memleketlerde tütün satış
ları, ya Devletin inhisanndadır, yahud çok bü
yük fabrikaların inhisarı altında gibidir. Bun
lara karşı, büyük gümrük vergilerine karşı gö
ğüs gererek o memleketlerde çok tütün satmak 
kabil olmuyor. Maamafih çalışmakta devam 
ediyoruz. Yeni tecrübeye Mısırda başladık. Bu 
tecrübenin iyi netice vereceğini ümid ediyoruz. 
Mallarımız henüz piyasaya çıkmıştır. Bu gün 
katî bir netice almış gibi konuşmak zamanı he
nüz gelmemiştir. 

Ucuzluk meselesine telince; Yüksek Meclis 
hatırlar ki, tütünde vaktile ucuzluk yapıldı. 
Bunun üzerine satış ta no&aldı. Fakat varidat, 
başaşağı gitti. Nihayet Hükümet ve Meclis bu
nu görerek varidatı tutmacı düşündüler. Ucuz
latmak, malûmu âliniz, sarfiyatı arttırabilir. 
Fakat mesele yalnız sarfiyatı çoğaltmak değil
dir. Varidatı da arttırmak lâzımdır. 

10 milyon satarken 11 milyona varmıştık. 
Fakat 10 -11 ne satarsak satalım. 20 - 21 milyon 
liralık varidatı da alalım . Yaptı^ımus tecrübe 
gösterdi ki, herkes ucuz tütünü aldı. Bu suretle 
satışın vasatî fiatı düştü, varidat ta düştü. Vari
datın düşmesine bigâne kalamadık. Kalsaydık 
b-ı tarifevi devam ettirirdik ve tütün de 11 mil
yonda kalır ve belM de çoğalırdı. Fakat biz 
istedik ki. varidatı kaybetmeyelim. Bunun için 
mecbur olduk, eskiden indirdiğimiz iki kuru
şun bir kuruşunu geri aldık. Bunu yapar yap
maz, varidat kendini toplamağa başladı ve 
sene sonuna doğru bu tecrübe katî bir surette 
gösterdi ki, bu tarife, varidat için yolunda bir 
tarifedir. Varidattan fedakârlığa razı olsa 
idik, yeniden daha fazla satışa muvaffak olur
duk. 

Encümen, kilo itibarile satıştan 400 000 az 
satıldığını arzediyor. Bu, tarife değişikliğin
den doğmuş şey değildir. 400 000 kilo az sa
tış, ancak bir sene olmuştur. Geçen yılm orta
sında tarifeyi değiştirdik ve sene sonuna kadar 
kiloda eksiklik olmadı. Eksiklik bu sene baş
ladı. Bunun sebebini, yaptığımız tetkikata na
zaran, biz müdafaa vergisinin ilâve edilmesine 
atfediyoruz. Malûmu âliniz müdafaa vergileri 
geçen sene kondu. Konan bu vergi, kilo itiba
rile satışı biraz düşürdü. Aldığımız malûmata 
nazaran, şimdiye kadar % 4 nisbetinde bir kilo 
düşmesi vardır. Fakat buna mukabil ne asıl 
tütün varidatı düşmüştür ve ne de millî müda
faa vergisinden beklenen miktar azalmıştır. Bun
ların hepsi tahmin edildiği gibi katî surette ta
hakkuk etmiş bulunuyor. 
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Tuz için bahsettikleri lâyiha, Meclistedir. 

Yüksek Meclis tuz için ne karar verirse Hükü
metin de onu tatbik edeceği şüphesizdir. 

Barut için bundan bir buçuk sene evvel ge
ne bahsettiler. O zaman- fişek 8 kuruş idi. Bu 
gün beş kuruşa kadar indirdik. Bu iş, Askerî fab
rikalara geçtikten sonra maliyet fiatı ilk günler
de hariçten getirdiğimiz malların maliyet fiatla-
rmdan biraz yüksekçe idi. Fakat yavaş yavaş 
hâriçten aldığımız mallarm maliyet fiatlarına 
maletmeğe muvaffak oldu. Maliyet fiati indik
çe fişek üzerinde de yeni tenzilâtlar yapabiliriz. 

HÜSNÜ KtTABCI (Muğla) — Buyurdular 
ki, eğer varidatın azalmasına razı olursanız biz 
de tabiatile fiatleri azaltırız. 

Bizim, bilhassa, bu sene Hükümetimizin takib 
ettiği siyaset iş hacmini genişletmek ve bu su
retle müstahsilleri korumak için kabil olduğu 
kadar ucuzluk temin etmektir. Meselâ şekeri 
ucuzlatıyoruz. Bunun için de bir takım vergi
lerden fedakârlık yapacağız. Çünkü bir çok 
müstahsillerin elinde stok vardır, bunları sata
mıyorlar. Fiatleri indirince şeker fazla sarfo-
lunacak, bu sebeble pancara fazla ihtiyaç hâ
sıl olacak, pancar ziraatçilerin vaziyeti düzele
cektir ve dolayısile bundan Hükümet istifade 
edecektir. Bu sene zarfında tütün satışının 400 
bin kilo kadar noksan olduğunu söylediler. Eğer 
vaziyet böyle devam ederse bittabi bu noksanlık 
günden güne çoğalacak ve bu yüzden bir çok 
tütün ekicimiz zarar edecektir. Halbuki bizim 
istediğimiz, hareketi çoğaltmak ve memle
kette kazanç esbabını kabil olduğu kadar 
vatandaşlara temin etmek için Hükümetin yi
ne ucuzluk noktasına atfı nazarı dikkat etmesini 
isterim. Dediler k i ; fiatleri yükseltince kârı
mız da yükseldi. Ben öyle zannediyorum ki," 
bu da her tarafta iktisadı vaziyetin az çok salâ
hından ileri gelmiştir. Eğer geçen sene gibi 
iktisadî buhran bütün şiddetile hükümran ol
saydı, mahsullerimiz para etmeseydi, Hükü
metin görmüş olduğu bu fazlalık görünmeyecekti 
(Doğru sesleri). Binaenaleyh daha şümullü ola
rak fiatleri ucuzlatmak cihetine gidilmesini te
menni ederim. Bir de geçen sene köylülere 
ucuzluk için yaptığı köylü sigarasına iki, üç ku
ruş fark gördüğü için, bütün halk hücum et
ti. Ben o kanaatteyim ki, halka daha iyi si
garalar, daha ucuz satılack olursa bunların da 
varidatı çoğalacaktır. Bunlara da fazla rağbet 
gösterilecektir. Bu sebebten tütün sarfiyatı ar
tacaktır. Hükümet dediğim gibi bir kaç yüz bin 
lira noksan bir varidat karşısında kalabilir. Bu
na mukabil, komşularımıza nisbetle halkımızın 
refahını temin edecek ve hayat pahalılığını az 
çok onlara yaklaştırmış olacaktır. Çünkü bu 
cüzler birleşerek memlekette bir hayat paha
lılığı hâsıl oluyor. Başka işlerde büyüb bir 
tenzilâta doğru gidiliyor. Lâyik değil midir ki, 
inhisar idaresi bu hareketle beraber yürüsün. 

| SÜLEYMAN SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Ev
velce patlayıcı maddeler, meselâ: lâğım ve taş 
parçalamak için lâzım olan şeyler için; doğru
dan doğruya kullanacak kimse satış mağazasına 
gidib parasını verip alıyordu. Son günlerde bir 
usul icad etmiş: Evvelemirde eğer bir teşekkü
le lâzım ise oranın başkanı resmen basmüdüri-
yete müracaat ediyor, sonra onu tesellüm edecek 
şahsın mahkûmiyeti, hüviyeti ve sairesi için de 
polis tahkikat yapıyor, polisin mütaleası alın
dıktan, verilmekte mahzur yoktur dedikten 
sonra tekrar müdüriyete gidilib para verilib 
mal almıyor. Böylece bir takım kırtasî muamele 
ihdas edilmiştir. Bilmiyorum, barut ve sanma
da da böyle midir? Tahmin ediyorum ki inhi
sar varidatı, bu muameleden dolayı azalacaktır. 
Acaba bakanlığın bundan malûmatı var mı, yok 
mu? Onu isteyen adamın buna ihtiyacı var de
mektir ve kullanmasını da bilmesi lâzımdır. Son 
zamanda ihdas edilen bu usul, varidatı noksan-
laştıracaktır. Nazarı dikkatlerini cvlhv* erir\. 

GÜMRÜK VE ÎNHlSARLAR ^ E K t L t ALÎ 
RANA TAEHAN (istanbul) — Feker v e tütü
nü bir tutmayı do«ru görmüyorum. Sekeri ucuz
latmak tabiî istenecektir. Çünkü gıdadır. Tütün 
böyle değildir. Tütün doğrudan doğruya i n k a 
ra alınmış, Devlete varidat temin etsin di ve. 
Maamafih vaziyeti iktisad.iyem.ize ""öre tarife
mizi yaptık. Hic deŞistirmi^eceniz o-jbi bir vazi
yet yoktur, inhisar idaresi böyle bir zihniyete 
tâbi olmamak lâzım<relir. 

Tarife bir taraftan alıcının vaziyeti, bir *a-
raftan da varidat.. düşünülerek daima. tahavvül 
eden bir şeydir. Biz de elimizden «reldjoi kad^r 
her iki tarafı da koruyacak surette elestikiye+le 
idare etmece çalışıyoruz. 

Bav Süleyman Sırrının dedikleri izin mesele
si, tahkikat meselesi su olsa gerektir. 

Patlayıcı maddeleri maden şirketlerine mali -
yet fiatile veriyoruz. Alacak olanların hakikaten 
maden şirketi oldukları ve bu is imin sarfettiMeri 

I evvelâ tesbit ediliyor. Sonra maliyet fiatine sa-
I fırlıyor, y a bundan aralat olacak, vahud revolver 

fişeğini nnlis müsaadesi Je satmaca mecburuz. 
Buradan bir kanun çıkmıştır. Asayiş ile son de
rene alâkadardır. "Bu ariin silâhları kimlerin knl-

I lan di "TOT nolis tesbit ediyor. Ondan, s"mra fife-
I «ini yeriyoruz. Bnnun neticesinde varidata, hic 

halel ^elmivecek divemem. H-else do asavis me
selesi burada, varidat meselesine takaddüm eder. 

I SIRRI Î0Ö7 (Vnzo-ad '\ Rendenin pr^ede-
I memi'nm. Fişekle alâkadar delilim. Tabiî nolis 
l tahkikat yapar. 
i Bendenizin arzetti*>im mesele sudur. Tiftik 
! cemiyetinin çiftlikteki tesisatı için taş lâzım ol-
1 d.u. Her vakit, ben tezkere yazıyordum od.aoıvı 
I gönderiyordum. paravı verivor, alıyorduk. 
! Bu defa da ayni şekilde gönderdim. TVdiler. ki, 

başmüdüriyete müracaat edilecektir. Sisin tez-
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Polis tesellüm ede-

yapacak. Yani inşaat 
kereniz polise verilecekti^ 
cek, hakkında tahkikat 
için lâzım olan taşta kullalnılacak fitil, dinamit 
böyle bir merasime tâbi tutulmuş. Arzettiğim 
bu merasim evvel yoktu. 

G. VE în. V. ALI RANA TARHAN (İstan
bul) — Bu, demin arzettiğim esasın yanlış bir 
tatbiki olabilir. Tahkik eeerim. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
başka mütalea var mı? Haddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler .. . Kabul edilmiş
tir. 

îjnhisarlar umum müdürlüğü 1935 malî yılı 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — İnhisarlar 
lî yılı masrafları için ilişil?: 
gösterildiği üzere 7 421 5jL3 
rîlmistir. 

A - Cetveli 
P. 
1 Ücretler 

BAŞKAN Kabul 

idaresinin 1935 ma-
(A) işaretli cetvelde 

liralık tahsisat ve-

edilmistir. 
Merkez ve taşra masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tecrübe, ıslâh ve mijtcadele mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul 

Lira 
3 533 100 

667 600 

edilmiştir. 
4 Kaçağı kovalama \fe tütün ekimi 

masrafları 460 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Kaçak ihbariye ve ikramiyesi ve 
2550 sayılı kanun mucibince veri
lecek tazminat 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Değişmeyen kıymetler masrafı 720 953 
BAŞKAN — Kabul 

50 000 

edilmiştir. 
Depo ve imalâthaneler, fabrikalar 
tuzlalar ücret ve masrafları 1 212 180 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıslar ücret ve 

45 700 
edilmiştir. 

harcırahları 
BAŞKAN — Kabul 
Muhtelif masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Memurlar ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Koruma sandığına muavenet 

10 

Kabul 
12 

13 

14 

15 

edilmiştir. 

edilmiştir. 
borçlan 

BAŞKAN 
Reddiyat 
BAŞKAN — Kabul 
Geçen ve eski yıllar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Fevkalâde masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1715 numaralı kanunun 
maddesi mucibince 
merkez bankasma 
karşılığı 

51 500 

50 000 

185 000 

10 000 

82 000 

230 000 

8 nci 
Cumhuriyet 

verilecek itfa 
73 480 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Birinci madde hakkında bir 

mütalea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İnhisarlar idaresinin 1935 ma
lî yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 42 175 000 lira tahmin edilmiştir. 

p. 
1 
2 
3 
4 
5 

B -
Varidatın 

Satış kârları 
Muhtelif rüsum 
Para cezaları 
Muhtelif hasılat 
Istirdad 

Cetveli 
nevi Lira 

38 375 000 
700 000 
90 000 

120 000 
90 000 

6 Tütün ve müskirat müdafaa ver
gisi 2 800 000 

(ikinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İnhisarlar idaresinin 1935 malî 
yılı daimî memur ve müstahdemlerile nakil va
sıtaları kadrosu ilişik « C » işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvel mütalea edilmiştir. Üçün
cü madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi 
cetvelle beraber kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — imalâtı artırmak ve satış teş
kilâtını genişletmek için ayrıca kullanılması lü
zumlu görülecek memur ve müstahdemlerin üc
retleri bütçenin ücret fasıllanndaki arttırmadan 
verilir. 

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

MADDE 5 — inhisar altında bulunan oyun 
kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı kaçakçı
lığından dolayı 1918 sayılı kanun ile eki bulu
nan 2550 sayılı kanun mucibince verilecek ik
ramiyelerle kaçak takibinde ölen veya sakat
lananlara verilecek tazminat ve bu suçlara 
aid davaların muhakeme ve saire masrafları büt
çenin taallûk ettiği fasıllardan verilir. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi kabul eden
le r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — inhisar idarelerinin mülhak 
bütçesi bulunmayan 1930 ve daha evvelki yıl
lar hizmetlerine aid olan borçları yılları bütçe
lerinde karşılığı aranılmaksızın işbu bütçenin 
geçen ve eski yıllar borçları faslının 1933 ve 
daha evvelki yıllar borçları maddesinden ve
rilir. Bu fasıldaki tahsisatlar ile mahkeme mas-
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rafı tertibindeki tahsisat ve 1918 sayılı kanun 
ile eki bulunan 2550 sayılı kanun gereğince ha
ber verenler ile yakalıyanlara verilecek olan ik
ramiye ve ölen ve sakat kalanlara verilecek taz
minata aid kaçak ihbariye, ikramiye ve taz
minat faslındki tahsisat yetişmediği takdirde 
ayrıca sarfı gerek paralar için muhasebei umu
miye kanununun 48 nci maddesi hükmü yapılır. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi kabul eden
le r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — (Sergilere iştirak ve propa
ganda masarifi) adile bütçeye konan tahsisatın 
sarfı sureti ve evrakı müsbitesinin hazırlanması 
mütedavil sermayeye giren masraflar hakkın
daki usullere tâbidir. 

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

MADDE 8 — İnhisarlar idaresinin 1933 yılı 
bütçe kanununun 9 ncu ve 1934 bütçe kanunu
nun 8 nci maddelerile mütedavil sermayeden 
sarfına mezuniyet verilen (950 000) liradan kul
lanılmayan ve kullanılıbta bütçe tasarruflarile 
kapatılan kısımların fabrika, tuzla ve imalât
hanelerde yapılacak inşaat ve tesisat ile fennî 
şerait ve tesisatı havi her nevi yaprak tütün am
barları alım ve inşası için 1935 yılında sarfına 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti mezundur. Bu 
suretle sarfolunacak paralar her yıl sonunda büt
çenin genel tasarruflarından yetişmesi nisbetin-
de mahsub olunur. 

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

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 10 — Bu kanunun hükmünü yap
mağa Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Burada (Bu 
kanunun hükmünü yapmağa) deniyor. Bu olmaz, 
ya hükmünü icraya veya yürütmeğe olması lâ
zım. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Meclis kanun ya
par, vekil yürütür. 

BAŞKAN — Madde (Bu kanunun hükmünü 
icraya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur) 
şeklinde tashih edilmiştir. Bu şekilde kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

Ankara şehri imar müdürlüğü, Yüksek zi
raat enstitüsü ve Evkaf umum müdürlüğü büt
çe kanunlarına rey vermeyen var mı? 

Rey toplaması bitmiştir. 

İkinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz: 

10 — Denizyolları işletmenine 10 senede 10 
milyon liralık yeni vapur alma tahsisatı verilme
sine dair kanun lâyihası ve llcüsad, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/31) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanm ikinci müza
keresidir. 

Denizyolları ve A. K. A. Y. işletme idarelerinin 
yaptıracağı gemiler için 10 000 000 liralık 

tahsisat verilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Denizyolları ve A. K. A. Y. iş

letme idarelerinin yeniden yaptıracağı vapur
lar için senelik taksitleri 500 000 liradan aşağı 
düşmemek ve 1935 senesinden başlayarak 10 se
nede ödenmek üzere 10 000 000 liraya kadar 
gelecek senelere sari taahhüdler icrasına ve mu
kaveleler aktine Iktısad vekili mezundur. 

Birinci fıkra mucibince A. K. A. Y. idaresi 
içi nyaptırılacak gemilerin bedeli 600 000 lirayı 
geçemez. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince alı
nacak gemilerin bedelleri idarelerin sermayele
rine ilâve olunur. 

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

MADDE 3 — Yukarıdaki esaslar dairesinde 
aktedilecek mukavelelere müsteniden verilecek 
bonolara Maliye vekâletince kefalet ve bono be
dellerinin vadelerinde Hazinece ödenmesi temin 
edilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN VEKlLİ 
MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Bu madde
de ufak bir tertib hatası vardır. (Maliye vekâleti 
yukarıdaki esaslar dairesinde aktedilecek mu
kavelelere müsteniden verilecek bonolara kefa
let ve bu bono bedellerinin vadelerinde Hazinece 
ödenmesini temin eder), olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi encümenin tashihi veç
hile reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 2248 numaralı kanunun 12 nci 
maddesi mucibince Denizyolları işletme idaresi
nin senelik kârlarından Umumî heyet kararile 
inkişaf tahsisatı tefrik edilmeyerek birinci mad
de ile tahsis edilen 9 400 000 lira Maliyece ala
caklılara ödeninceye kadar kârın tamamı Hazi
neye verilir. 

[1] Birinci müzakeresi 20 nci inikad zaptın-
dadır. 
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BAŞKAN — Kabul 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

1 : 23 4-5-1935 
Edenler . . . Etmeyen-

MADDE5 
teberdir. 

Bu kanun 

BAŞKAN — Kabul 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun tatbikına Maliye 
ve îktısad vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul pdenler . . . Etmeyen
ler; . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umum|yesini açık reye arze-
diyorum. 

C : 1 

nesri tarihinden mu-

lîdenler . . . Etmeyen

di Ankarada stadyom alanında kurula
cak tribünlerle aid demir 
resmi alınmamasına dair k 
rük ve inhisarlar, Maliye 
mazbataları (1/14) [1] 

malzemeden gümrük 
tynun lâyihası ve Güm-
ve Bütçe encümenleri 

BASAN 
residir. 

Ankarada stadyomda kurulacak 
getirilecek demir malzemenin 

rilmesine dair 
MADDE 1 — Ankara ia stadyomda kurula 

Bu lâyihanın da ikinci müzake-

tribünler için 
gümrüksüz geçi-

kanun 

cak tribünler için Ankara 
yadan getirtilecek 
geçirilir. 

demiı* malzeme gümrüksüz 

BAŞKAN — Tadilnanje 
ye arzediylorum. Kabul 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu 
den muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kankm 
getirmeğe Gümrük ve inhisarlar 
dur. 

hususî idaresince îtal-

yoktur. Maddeyi re-
edenler . . . Etmeyen-

kauun neşri günlemecin-

edenler . . . Etmeyen-

hükümlerini yerine 
vekili memur-

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umun üyesini açık reye arze-
diyorum. 

İnhisarlar umum müdürlüğü bütçe kanununa 
rey vermeyen var mı? 

Rey toplama işi bitmiştir. 
12 — Askerî ve mülk 

ncAl maddesine ek kanun 
Bütçe encümenleri mazbataları 

[1] Birinci müzaker 
dadır. 

[2] Birinci müzaker 
dadır. 

tekaüd kanynunun 4 
lâyihası ve 31 aliye ve 

(1/53) [21 

e$i 20 nci inikad zaptın-

i 20 nci inikad zaptın-

BAŞKAN — Kanunun ikinci müzakeresidir. 
Birinci maddeyi okuyoruz. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 4 
ncü maddesine müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 4 ncü maddesinin B ve C fık
ralarında yazdı bulunan müddetler beşer sene 
sonraya tecil olunmuştur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında tadil-
name yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arzedi-
yorum. 

13 — İnhisarlar koruma sandığına dair olan 
2469 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Gümrük 
ve inhisarlar ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/102) 

BAŞKAN — Bu lâyihanın, heyeti umumiye-
sinin ve birinci maddesinin müzakeresini evvelce 
yapmıştık. İkinci maddeyi okuyoruz: 

MADDE 2 — Korunma tazminatı inhisarla
rın Hükümet idaresine geçtikleri tarihten başla
yarak hizmet müddetinin 1934 haziranından ev
vel veya sonra olmasına göre aşağıda gösterilen 
şekil ve nisbetler dairesinde verilir : 

A) Hizmetin 1934 haziranına kadar geçen 
kısmı için memur ve müstahdemlerin işbu ta
rihteki aylıkları yüzde dördünün ücret alarak ge
çirilen aylara zarbı suretile hesab edilir. Bu su
retle verilecek tazminata her yıl inhisarlar büt
çesinden sandığa verilen paranın faizleri ve bu 
paradan boş günlere isabet eden hisseler karşılık 
tutularak ödenen tazminat bu karşılıktan 
mahsub olunur. Şu kadar ki tasfiye edilmiş olan 
eski tütün idaresi tasarruf sandığına dahil me
mur ve müstahdemlere verilmiş olan hissenin 
kendi paraları ile yüzde üç faizinden maada kıs
mı işbu maddeye göre tahakkuk edecek korun
ma tazminatlarından indirilir. 

B) Hizmetin 1934 Haziranından sonrası için 
tazminat nisbeti her malî yıl sonunda sandık 
sermayesinin mevcud memur ve müstahdemlerin 
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o vakte kadar almış oldukları aylıklar tutarına 
taksimi ile tesbit edilir, 

O) 2159 sayılı kanunla maaşları ücrete çev
rilmiş olan tuz memurlarının hizmetleri bir hazi
ran 1933 tarihinden başlar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu maddeyi okur
ken anlamakta çok zorluk çektim, tatbik edecek
lerin de zahmet çekeceklerine kanaatim çoktur. 
Onun içindir ki, gerek kendi anlamama medar 
olmak ve gerek tatbik edeceklerin anlamalarına 
yardım etmiş olmak üzere bazı noktaların, müm
künse, misallerle izah edilmesini rica edeceğim. 

A fıkrasındaki (işbu tarih) in matufünaley-
hi nedir? Onu izah etsinler. Sonra, bu kanunun 
bu maddesinde (1934 senesi haziranına kadar ge
çen zamana aid tazminatlar hesab edilirken bu 
hesabın şu şekilde yapılacağı yolunda mütalea 
dermeyan edilirken ve burada boş günlere isabet 
eden hisseler karşılık tutularak ödenen tazminat 
bu karşılıktan mahsub olunur) şeklinde bir mu-
amelei hesabiyeden bahsetmeğe lüzum var mı
dır. Bunun faydası nedir? 

V$ sonra boş kalan günler tabirinden mak-
sad nedir? 

B fıkrasını asla anlıyamadım. Ne istedikle
rini lütfen izah etsinler. Bütün bu izah talep
lerimi ilâve ederek encümen arkadaşlarıma şu 
suali soruyorum. Bu gün inhisar idaresinin baş
ladığı tarihten itibaren vazife görmekte olan 
ve aldığı maaş yüz lira olan bir memur, bu gün 
memuriyetten çıkarsa kaç para alactkrı. Geç
miş müddetle beraber 25 seneyi ikmal ederse 
kaç lira alacaktır. Ve bu kanun çıktıktan son
ra 25 senelik hizmetine göre bir inhisar me
muru kaç para alactktır? Yani bu gün İnhisar 
idaresine memur olarak geçen bir inhisar me
muru, 25 sene hizmet etmiş ve bunun da maaşı 
yüz lira olmuş olsa ve gene 25 sene hizmet etmiş, 
yüz lira maaş alan bir Devlet memuru tekaüd 
edilse bu günkü tekaüd kanununa göre ikisinin 
aldığı para arasındaki fark ne olacaktır. Bir 
fikri mahsus elde etmek için bu izahatı lütfet
melerini rica ediyorum. 

Arzetmek istediğim nokta, bu maddenin hu-
tutu umumiyesile izaha muhtaç olduğu yolun
dadır. Sorduğum noktalara cevab verirlerse 
zannederim ki tatbikatta da faydası olur. 

Tuz memurlarının 1933 ten sayılmasının da 
sebebi nedir? 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN VEKİLİ 
MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Arkadaşı
mızın suallerinden birincisi şudur: (A) fıkrasın
da 1934 haziranından bahsediliyor. Kanunun 
bu tarihe muzaf olmasının sebebi nedir? 

REFİK İNCE (Manisa) — İşbu tarih, nereye 
racidir, matufunaleyhi nedir? 

MÜKERREM UNSAL (Devamla) — Suali
nizi bendeniz şöyle anladım: 1934 haziranının 
mebde tutulması niçindir. Sebebi şudur: İnhi

sar idaresi koruma sandığının teşkili hakkındaki 
kanun, 1 haziran 1934 tarihinden muteberdir. 
Binaenaleyh inhisar memurlarına bu tarihten iti
baren bu hakkın temini mevzubahstir. Bu itibar
la bu tarih mebde addedilmiştir. 

1934 haziran maaşı esas tutularak ondan ev
vel mesbuk olan hizmetler hesabında 1934 hazi
ran aylığı kaç lira ise ondan evvel mesbuk olan hiz
metleri ay itibarile bu maaşa zarb ederek 1934 
haziranından evvelkini zam ile her memura bir 
hak tahakkuk ettirmektir. Niçin 1934 haziran 
maaşını aldık, memurun girdiği tarihten itiba
ren 1934 haziranına kadar olan maaşlarının 
% dördünü hesab etmedik? Malûmu âliniz idare, 
muhtelif zamanlarda bir çok istihaleler geçirdi. 
Kadrolar üzerinde Meclisi Âli ve Bütçe encü
meni bir çok tadilât yaptı. Onun için böyle her 
memurun iptidaî intisabından 1934 haziranına 
kadar aldığı maaşı esas tutarsak hesapta çok 
müşkülât olacaktır. Evvelki aylara aid maaşının 
% 5 ini bulabilmek için bu 1934 haziranının ma
aşını % 4 le o aylarla zarbederek 1934 e kadar 
olan istihkakını tahakkuk ettirdik. 

Sonra boş günler için bir ifade var, anlaya
madım, buyurdunuz. 

Kanun arzettim. 1 haziran 1934 tarihinden 
itibaren meri olacaktır. Memurlara bu hakkın 
temini düşünülmüş olduğuna göre kanun, 1 ha
ziran 1934 ten muahhar zaman için lâzımgelen 
hükümleri ihtiva etmekle kalsaydı, böyle bir 
hükme lüzum yoktu. Halbuki biz koruma san
dığı kanunu 1 haziranda neşredilmekle beraber 
idarede elyevm müstahdem olan memurlar 1 
haziran 1934 ten evvel daireye intisab etmiş 
memurlar için de bidayeti intisablarmda bu hak
kı tanıdığımız için bunların 1 hazirandan evvel
ki zamana aid haklarının tahakkuk ettirilmesin
de 1934 haziranından sonra girmiş olan memur

lara 1934 haziranından sonraya aid olan Hazine
ce bu idarenin bütçesine verilmiş olan % 4 1er-
den bunların geçmiş zamana bir hak taallûku
nu kabul etmek, diğer memurların hakkına bir 
tecavüz telâkki ettik. Çünkü 1934 haziranından 
sonra teraküm eden hissesi, kısmen memurlar
dan alınacak % 5, kısmen Hükümetin vereceği 
% 4 olup bu teraküm eden mevcud zaman için 
kabul ettiğimiz bu fazla hizmete mukabil ta
hakkukunu düşündüğümüz hak için inhisar 
idaresi büçtesile verilen % 4 1er ki memur ve 
müstahdemler ücreti için konulmuş olan tahsi
satın % 4 dür. Bu % 4 te eyyamı haliye karşılığı 
olanları 1 hazirandan mukaddem idareye inti
sab etmiş ve bu suretle kendileri için ayrıca 
bir hak temini düşünülmüş olan memurların bu 
fazla tahakkuklarını karşılaymcaya kadar bu 
% 4 leri eyyamı haliyeye taallûk eden kısmı 
buna karşılık tuttuk. Taki. diğer memurların 
vermiş oldukları % 5 lere bir tecavüz vaki ol
masın. Malûmu âlinizdir ki bütçede üç milyon 
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lira var, bunun % 4 ü ne isej bu sandığa sermaye 
olarak verilecek. Bu üç niilyon liranın % 4 ii 
120 000 lira eder. Bunun tşmamı müstahdemle
rin maaş ve ücretlerinin kat-şılığı değildir. Kad
ronun % 4 karşılığıdır. Hkİbuki bunun içinde 
belki 50 bin, 100 bin lira eyyamı haliye olabilir. 
Bu % 4 1er kanunun neşrinden evvel intisab 
eden memurların tanıdığııjıız haklarını temin 
için karşılık tuttuk. Taki eski memurların hak
larına tecavüz edilmesin. | 

Sonra buyurdukları tekaüd maaşı da 25 se
ne hizmet eden bir memurjun tekaüd maaşı ile 
25 sene hizmetten sonra b|u kanun mucibince 
bir memurun alacağı konjma hakkı nasıl ola
caktır buyuruyorlar. [ 

Bunu tekaütlükle mukayese etmeğe imkân 
yoktur. Çünkü esasları büsjbütün başkadır. 

REFİK İNCE (Manisa) | — Bu madde muci
bince? I 

MÜKERREM UNSAL (Devamla) — Zatı âli
niz suallerinizin içinde 100 lira maaş alan bir 
Devlet memuru 25 sene hikmetten sonra ne te
kaüd maaşı alıyor, inhisaıi idaresinde 100 lira 
maaşlı 25 sene hizmet etmiş bir memur bu ka
nuna göre ne kadar para alacaktır, buyurdunuz, 
bunun mukayesesini istedinjz. 

Bunların mukayesesini! bendeniz mümkün 
görmüyorum. Çünkü, Devlet memuruna tekaüd 
maaşı verilecek, ailesine öjlünceye kadar, aile
sine evleninceye kadar, erkek çocuğuna da 20 
yaşına kadar maaş verilecektir. Halbuki bura
da mevzubahs olan meseleJ memura idare ile 
alâkasını keserken kendisine toptan bir para 
vermektir. | 

REFİK İNCE (Manisa) — Ne vereceksiniz? 
MEMED SOMER (Kütahya) — Bu madde, 

Meclisi Âlice dün kabul olfunan takrire muha
lif değil midir? Bu gibi jnemurlarm tekaüd 
haklan bakidir diye Meclisi Âli dün bir takrir 
kabul etti. 

MÜKERREM UNSAL - j Arkadaşımızın bah
settikleri mesele, tekaüd meselesidir. Bu ise ko
ruma hakkı bahşeden bir kanundur. Koruma 
ile tekaüd arasmda bir münasebet göremiyorum. 
Tekaüd meselesi ayrı bir bahistir. Dün kabul 
edilen takrirleri, encümendedir. Fakat encü
men, bütçe dolayısile pek sıkışık vaziyette oldu
ğundan takrirlerini henüz müzakere edib He
yeti aliyeye takdime vakit bulamadı. Bütçe 
müzakeresinden sonra ilk iş olarak bunu yap
mağa çalışacaktır. Tekaüd esasile bu maddele
rin ihtiva ettiği hükümle}* arasında ne tezad 
vardır, ne de bunların mukaiyesesine imkân mev
cuttur. Çünkü her ikisi ayrı şeylerdir. 

REFİK İNCE (Manisa) — (B) fıkrası na
sıl tatbik edilecek? anlamadım. 

MÜKERREM UNSAL J - Şimdi aklıma gel
di, arkadaşım tuz memurlarından bahsettiler. 

I REFİK İNCE (Manisa) — Hayır, hayır (B) 
| fıkrası.... 
! MÜKERREM UNSAL — Onu da arzederim. 

Tuz memurları için, 933 ü esas tutmuşunuz 
dediler. Bu idare, evvelce varidat kısmına mer
but şube halinde idi, sonra İnhisar idaresine il
tihak etti. Tuz idaresi memurlarının kısmı 
mühimmi, Devlet memurları vaziyetindedir. 

İdareye intikal ettikten sonra Tuz idaresi 
hakkında Heyeti Celile, bir kanun kabul etti. 
Bu kanuna göre Hazineden ayrılarak inhisarlar 
dairesine bağlanmış olan tuz memurlarından 15 
sene hizmeti mesbuk olanların memuriyet hak
ları devam edecek, bundan aşağı olanlar her 
hizmet senesi için - pek hatırımda değil - şu nis-
bette bir tazminat verilerek alâkaları kesilecek 
ve tekaüd haklarından f.eragat edecekleridir. 
diye bu kanun çıkmıştır. Buna göre tuz memur
larının maliyeden inhisar idaresine bağlandığı 
tarihi esas tutmakta zaruret vardır. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Bahset
tiğim (B) fıkrasıdır. 

MÜKERRERİ UNSAL (Devamla) — Birinci 
fıkrada memurların 1 haziran 1934 tarihinden 
mukaddem idareye intisab etmiş olanlarının 
haklan birinci fıkrada yazılıdır. Her memurun 
aylığı neden ibaretse üzerinden % 5 kesilecek, 
% 4 te Hazineden verilecektir. Bu da (B) fıkra
sına ilâve edilmiştir. 

MEMED SOMER (Kütahya) — Bu madde, 
inhisarlarda müstahdem bulunan ve tekaüde tâ
bi olan memurların filen bu sandığa dahil olanla
rın haklarını kaybedeceklerini söyliyor. Binaen
aleyh bize düşen, Heyeti Âliyece kabul edilen 
bir takrir ile 15 seneden fazla hizmetleri olan
ların tekaüd hakları mahfuz tutulması ve bunun 
nazarı dikkate alınması kabul edilmişti. Şim
diki madde münderieatı, kabul ettiğimiz bu 
takrire muhaliftir. Bunu nazarı dikkatinze arze-
cîiyorum : 

Encümence düşünülüyor? Filhakika Bütçe 
encümeni reis vekili Bay Mükerrem buyuruyor
lar ki, 15 seneye kadar hizmet etmiş olanların 
bu tazminat hakları kesilecektir. 

BÜTÇE En. BASAN VEKİLİ MÜKERREM 
UNSAL (İsparta) — Tuz için söylemiştim. 

MEMED SOMER ( Kütahya •) — Orada 15 
sene Devlet hizmetinde bulunmuş memurların 
hizmetleri ne suretle telâfi edilecektir? Kanun
da bir şey yoktur. Halbuki Meclisi Âli dün ben

denizin verdiğim takrirle bunu kabul etmişti. 
İzah etmelerini rica ederim. 

BÜTÇE En. BAŞKANI MUSTAFA ŞEREF 
ÖZKAN (Burdur) — Bu kürsüden bir ilci defa 
izah edilmiş olduğu gibi bu kanunun esası, me
murlara toptan bir tazmniat vermektir. Tekaüd 
işinin esası da memura, müddeti hizmetine göre 
tekaüd olduğu zamandan itibaren vefatına ka
dar aylık bağlamaktır. Vefat ettikten sonra da 
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kanunun yetim addettiği kimselere aylık bağla 
maktır. Binaenaleyh bununla münasebeti yok
tur. Bu ikinci madde, evvelce Büyük Heyeti
nizce kabul edilmiş olan takriri ihlâl eder bir 
hükmü havi değildir. Bu takrir, nihayetülemir 
mahfuz tutulmak istenen tekaüd hakkına aid-
dir. Bu madde ise bu gün hizmet etmekte olan
ların heyeti umumiyesine aid verilecek tazmi
natı ifade etmektedir. 40 - 50 ve 60 kişiye aid 
olan bu takrir encümende tetkik edilecektir. 
Buraya ya ek olarak gelecektir, yahud müsta
kil bir kanun olarak gelecektir. Müstakillen 
gelirse bittabi, müstakil bir kanun olarak çıka
caktır. Ek olarak gelirse hatta kendilerinin de
diği gibi bu madde onların hakkını tahdid edi
yorsa o hükmü kaldırmak suretile'tatbik edile
cektir. Takririn encümence tetkik edilip arze-
dilmesi birbirini nefyedecek vaziyette olmaya
caktır. 

Onun için kanunun müzakeresine devam 
edilsin. Biz de bütçenin müzakeresini bitirir 
bitirmez takrir hakkındaki mütaleamrz:ı bildiri-
riz 

RIFAT VARDAR (Zonguldak) — O halde 
kabul olunan usul nedir? Kabul olunan Bay Me-
medin takririne nazaran o takririn mahiyeti 
düşünülmeden bunun müzakere edilmesi doğ
ru değildir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAKıI MUSTAFA 
ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — Bay Rifa/ta da me
seleyi arzedemedim. Bu, mevcud. 3 - 5 bin me
murun memuriyet ve vazifeden ayrıldıkları za
manda alacakları maktu tazminatı ifade eder. 
Takrirde ise 50 - 60 memurun tekaüdiyelerinin 
halledilmesi ifade edilmektedir.. Bu 3 veya 5 
bin memur için çıkmaktadır; Takrir mucibince 
onlar tekaüdiyeye müstebite addedilirlerse mev-
cud tekaüd kanunu vey^ bu kanundan ev
velki kanun tatbik olunacaksa o kanuna göre 
tekaüdiyelerini almaları getireceğimiz neticeye 
göre hallolunur. Elir gizdeki kanun onun hük
münü bertaraf eder ^iye hiç bir endişeye ma
hal yoktur. 

RİFAT VARD/ Aft (Zonguldak) — Şimdi bu 
madde ile iltisak ; peyda etmesi lâzımgelecekse 
evvelemirde bu cihet nazarı dikkate alınsın ve 
bundan sonra bunun müzakeresine başlansın. 
Münasib görr j m o d iğ i ve tekaüd kanununa na
zaran bakılır x a s ı j cafo ettiği kabul olunduğu tak
dirde ayrı * ^ m , 3Seledir diyerekten takriri bı
rakırız, b a n u n n iüzakeresine devam ederiz. Ak
si takdir' ie ikisi biribirile iltisak peyda edecek
se evvelâ o karaı "i Heyeti Celilece almalıdır. 

^ÜTÇE ENCt TMENİ BAŞKANI MUSTA
FA ŞEREF ÖZK £N (Burdur) — Arzettığım o 
takrir, bu memur] ar için tekaüd hakkının temi
nini istiyor. î üu ise o memurların dahil 
veya hariç olriiisı noktasını ifade ede
rek onların me ;n luriy^tten ayrıldıktan sonra 

maktu tazminat almalarını hedef tutmaktadır, 
ye bu, maktu tazminata aid olan bir hükümdür. 
Öbürü ise arzedeceğim neticeye göre; yani on
lar için müstakil bir tekaüd kanunu olarak çı
kar. Orada deriz ki: Bu günkü tekaüd kanunu
na göre hakları tayin edilecektir, veyahud 325 
tarihli tekaüd kanununa göre muamele yapıla
caktır; diye müzakere neticesinde onlar için de 
bir şekil buluruz. Bunun geri kalmış olması bu 

kanunun çıkmasını mâni değildir. Tabiî encümen, 
onlar için de bir şekil düşünecektir. Onların bu 
hakkı esasen Umumî Heyetçe kabul edilmiştir., 
Bu hakkın esasını hangi ameliye ile karşılaya
lım? 325 atrihli tekaüd kanunu hükmile mi, 
yoksa bu günkü tekaüd kanununa göre mi tat
bik edelim. Yahud geçirmiş oldukları 20 - 25 se
ne için ayrıca yüzde nisbetile bir para vererek 
mi karşılayalım. Encümen bunları bütün düşü
nerek bir şekil kabul eder, Heyeti Umumiyeye 
sevkeder. O zaman uzun boylu müzakeresini ya
parız. Bunlar hakkında tayin edilecek şeklin 
kabulüne kadar bu kanunun tehirine lüzum yok
tur. Bu, büsbütün müstakil bir kanundur. Mev-
cud 5 bin memurun memuriyetten çıktıkları za
man alacakları tazminatı tesbit eden bir kanun
dur. 

REFlK ŞEVKET İNCE ( Manisa ) — Ben, 
kanunların mümkün olduğu kadar çetrefil ol
mamasını arzu ettiğim için başınızı ağrıtıyorum. 

Şimdi (B) fıkrasını aynen okuyorum: «Hiz
metin 1934 haziranından sonrası için tazminat 
nisbeti her malî yıl sonunda sandık sermayesi
nin mevcud memur ve müstahdemlerin o vakte 
kadar almış oldukları aylıklar tutarına taksimi 
ile tesbit edilir». (A) fıkrasında da 1934 hazira
nında almış olduğu maaşın miktarı geçmiş ay
lıklarla zarbedilir, 'deniliyor. % 4 şu, % 5 bu 
- anlayamadığımı söyleyeyim - diye her memu
run tekaüd maaşı nisbeti gösterilmiştir. Şimdi 
birde bir adam tekaüd olduğu zaman, tekaüd 
olduğu zamandaki sandık sermayesine bakaca
ğız. Koruma kanununun tatbik edilmesi lâzım-
geldiği bir an hudusunda sandık sermayesine 
bakacağız. O dakikada mevcud memur ve müstah
demlerin yekûnunu bulacağız. 

MÜKERREM UNSAL (İSPARTA) — Ay
lıkları mecmuuna... 

REFÎK İNCE (Devamla) — O vakte kadar 
almış olduğu aylıkların tutarını bulacağız, tak
sim edeceğiz. Şimdi bundan mahrum olması lâ-
zımgelen tazminatı çıkaracağız. Aflerine mağ-
ruren söyleyeyim ki, bir memurun tazminat 
miktarlarının bu hesaptan çıkacağına aklım er
miyor. O halde encümen, bu meseleyi bize an
latsın. % 5 verilib, % 4 kesecek şekilde bahset
mişlerdi, anlamadığımı söyliyeyim. Buradaki 
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nisbet ederek çıkar-
[kesen memur alâka-

için tahakkuk ettiri-
bu hesabı yapmak 

— Her sene sonunda 

tatbik şeklini yahud anlaşılmasını bize temin et
sinler. 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN VEKİLİ 
MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Haziran 1934 
ten evvel idareye intisab eden memurlar için 
nasıl hak tahakkuk ettirileceği birinci fıkrada 
yazılıdır. Şimdi sıra 1934 ten sonraki zaman 
için nasıl hesab edileceğine geliyor. Bu tarihten 

sonra hem memurdan alınan % 4, ve hem de Ha
zinenin yardım olarak verdiği % 5 ki, mecmuu 
'% 9 ederki, işte bu hak memura aiddir ve bu 
% 4 ve % 5 lerin işletilmesinden gelen faizler de 
bir kazanç temin ediyor. Bu temin edilen ka
zançta bütün sandık memurları alâkadar oldu
ğu için bir memurun bu müddet zarfındaki ka
zancını, hissesini hepsine 
mak lâzımdır. Alâkasını 
'smı kestiği zaman sandığııi baliğ olduğu miktar 
ne ise o tarihte memurların maaş yekûnunu ve 
^bu memurun hissesini bulmak lâzımdır. Haziran 
1934 ten sonra her memur 
lecek miktarı bulmak için 
zaruridir. 

REFİK İNCE (Manisa) 
mı olacak? 

MÜKERREM UNSAL — Hayır, sene sonuna 
irca etmek şart değildir. Sene ortasında da 
olabilir. Memur ne zaman alâkasını keserse 
o zamanki vaziyet nazarı itibare alınarak o nis
bet üzerinden o memurun hissesi verilecektir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Allah 
seâlmet versin. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Bay Me-
med Somerin teklifleri, evvelce maliye memuru 
iken kendileri Tuz inhisarı idaresine raptolıma-
rak bir müddet sonra da bunların rizaları alın
maksızın; sizin maaşlarır.ız ücrete kalbolun-
muştur, efendiler, denilen memurların on beş 
senşden aşağı veya yukarı.. (Öyle değil sesleri). 
Maksadı arzediyorum. Bu alarm tekaüd maaş
larından mahrum kalmaları doğru mudur, değil 
midir, bu esası düşünerek yapılmıştı ve demiş
lerdi ki ; ya tekaüd kanununa sami lolacak bir 
surette yeniden bir madde ilâve edilmek sureti-
le mağduriyetlerine mevdan verilmesin, veya-
hud başka bir şekilde istifadeleri temin olunsun. 
(Hangi tekaüd kanunu sesleri). Askerî ve mül
kî kanununa göre. Halbuki Bütçe encüme
ni bunu büsbütün ayırarak ve Heyeti Âliyenin 
kabul ettiği esası yüz üzeri bırakarak kendi 
sürmüş olduğu kanunun bir an evvel seçmesini 
temin etmeği ve ona baknaksızm yürütme «i 
istemesi esası doğru değildir ve olamaz. Bu; 
»usule de münafidir. 

MÜKERREM UNSAL ^Isaprta) — Öyle bir 
şey yoktur, bunu nereden çıkarıyorsunuz? 

RİFAT VARDAR ( Devamla ) — Müsaade 
buyirunuz. Mademki Yüksek Heyetiniz bu tak

riri nazarı itibare alarak kabul etmiştir. Bütçe 
encümeni kabul buyurulan takrire göre o me
murlara ya ikramiye esası üzerinde bir şekil 
bulması, veyahud bu gibilerin askerî ve mül
kî tekaüd kanunundan istifadelerini temin et
melidir. O gelsin, burada müzakere edilip bir 
neticeye bağlandıktan sonra, müzakere edilmekte 
olan kanun lâyihasının müzakeresine devam 
edebiliriz. Böyle olmayınca eldeki kanun müza
kere edilemez. Aksi takdirde onu keenlemvekün 
addederek müzakerenin idamesini arzu etmekten 
başka bir sey değildir. 

MÜKERREM UNSAL ( İsparta) — Böyle 
bir sev yok, nereden çıkarıyorsununuz. 

RİFAT VARDAR (Devamla) — Vaziyete 
bakınız. 

GÜMRÜK VE İNHÎSATU.AR VFKTTt ALİ 
RANA TARH AN (İstanbul) — Maddenin G 
fıkrasında 2159 sayılı kanundan bahsediliyor. 
Bu kanunu müsaadenizle okuyayım. 

«MADDE 7 — Maaşla müstahdem tuz memur
larının maaşları 1 haziran 1933 tarihinden itiba
ren ücrete tahvil olunarak haklarında idarenin 
diğer ücretli memurları gibi muamele ifa ve aşa
ğıdaki hükümler tatbik olunur. » 

Asabisini okumadan evvel bira?; İ7ah edevim. 
İnhisarlar idaresi 1933 senesinde istedi ki bü

tün memurları karsısında avnı vasiyette ve dere
cede görsün. Yani bunların bîr kısmının maaşlı 
bir kısmının da ücretli olarak devammı do^ru 
bulmadı. Bu şekilde terakki ve terfiinde ayrılık 
oluyordu, bunların ücrete tahvili bu kanun mu
cibince kabul edildi. Şimdi (A) fıkrasını oku
yorum. 

« A - 1 haziran 1933 tarihinde maaşlı hiz
metleri 15 senevi doldurmuş ola-nlarrn bu ta
linden sonra ücretle istihdam edilecekleri müd
det tekaüd hesabında savıldı 31 ms.-™- 1933 +.a.ri. 
hinde aldıkları maaş ürerinden 1^83 numaralı 
kanuna tevfikan tekaüd maaşları tahsis olunur w. 

Yani Bay Memedin. takririnde işaret etmek 
istediği memurlar™, isi bu kanunla kendi arzu
larına göre halledilmiş bulunuyor. 

Bunlar içinde 15 sene hizmet edenler varsa 
tekaüd hakkı mahfuzdur. Bundan sonraki hiz
metleri de tekaüdlüğe sayılır, ve 25 seneyi dol
durunca 1933 senesinde aldığı maaşla tekaüd edi
lir. Çünkü o seneden sonra maaşı ücrete çev
rilmiştir. Bunu Meclis kabul etti. Bu suretle 
alâka gösterdikleri memurların içinden büyük 
bir kısmının meselesi halledilmiş bulunuyor. 
Şimdi o kanun niçin yalnız tuz memurlarına 
hasredildi? Çünkü o vakit karsımızda maaşlı 
olarak yalnız bunlar vardı. Diğerleri ücretli 
olmuşlardı. Onları göz önüne almadık. Yalnız 
o günde maaşlı olanları göz önüne aldık, 
tekaüd hakları bu suretle temin edilmiş bulun
du. 15 seneden az olanların da tekaüdü aşağıda 
yazılı, tazminatla alâkasını kesiyor. 
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Yeni takririn mânası şu olabilir. Vaktile tuz 

memurları için halledilmiş olan vaziyeti yalnız 
onlar için hallettiniz. Açıkta kalan memurlar 
olabilir. Müskiratta olabilecek, Tütünde yoktu, 
Çünkü düyunu umumiyeden intikal etmemiştir. 
Rejiden geçmiştir. Onlar için de halledelim. 
Bu, bir mevzudur. Görülüyor ki burs; 
şimdiki koruma sandığı değildir. Bu idarenin 
Devlete geçtiği tarihten beri orada çalışmış 
olanların tazminatını temin eden bir sandıktır. 
O tarihten evvel tekaüde girecek hizmeti olan
lar varsa, onlar için bir madde koymak lazımsa 
olsa olsa ya müstakil bir kanun olur, yahtıd bu 
kanuna ek olur. 

Arzettiğim gibi 2159 numaralı kanun bu sı
nıftan bir kısmının vaziyetini sarahaten hallet
miştir. Diğer kısmı için de buna eklenerek He
yeti umumiyeye arzolunur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ba
kanımız sözü söyledi, kanunun maddesini göster
di, ona işaret edecektim. İhtiyaç kalmadı, 

Bunların maaşları ücrete kalbedildiği zaman 
Mecliste cereyan eden müzakereyi hatırlayan 
arkadaşlarımız görürlerki, tekaüd haklarında 
bir haksızlık oluyor gibi görünen memurların 
ücretlerini aldıkları maaşın bir kaç misline çı
karmakla bu haksızlık zaten ortadan kaldırıl
mıştır. O saman meselâ 100 lira alana 300 lira 
ücret verilmiştir. Şimdi bunların tekaüd vazi
yetinde haksızlık olmuştur dersek öteki memur
lara karşı haksızlık yapmış oluruz. Bunun üze
rinde fazla durmağa lüzum yoktur. 

Böyle hep tekaüde gidecek olursak bütçenin 
hepsini tekaüdlere vermek lâzımgelecek. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Takrir 
kabul edildi. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Tak
riri kabul etmek demek, hemen kanun haline 
getirmek demek değildir. 

Takriri müzakere edecek arkadaşlara bunu 
izah etmek için söylüyorum. 

MEMET SOMER (Kütahya) — Kanun mad
desidir, hatırlarsınız daha evvel bunların hak
kını mahfuz tutalım diye takrir verdik, kabul 
edilmedi, maddei kanuniye verilsin dendi, id
diamız tuz memurları değildir. Esasen bunların 
vaziyeti bu şekilde değildir ve tekaüde tabidir
ler. Fakat onlardan başka bilmem müskirattan, 
maliyeden, şuradan buradan nakledilmiş me
murlar vardır. Bay Ziya Gevherin 300 lira ma
aş alıyorlar demesi doğru değildir. Bu gün mü
dürlerine bile 300 lira verilmiyor. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ben 
biliyorum. 

MEMED SOMER ( Devamla ) — Yok, yok. 
Müdürü umumileri buradadır. İnhisarlarda ve
rilen ücretler çok azdır. 

Dünkü takrirle bizim istihdaf ettiğimiz ga-

ı ye, Devlet hizmetinin neresinde bulunursa bu
lunsun maliyede, tuzda, balıkta bulunsun, her 
hangi bir memur rizası haricinde ücrete tahvil 
edilmişse tabiî ister istemez kabul eder, çünkü 
ücretlidir, azlederler, ne müdafaası vardır, ne 
bilmem nesi, bunların tekaüd hakları tanınsın. 
Ücretli memur, âmirlerin arzusuna tâbidir. İs
tedikleri zaman çıkarabilir. Ücretli memurdan 

maksad budur. Bundan sonrasını sormuyoruz. 
Fakat Devlet hizmetinde 15 sene ve daha fazla 
bulunmuş olanlar da vardır. Bunlar da hak sa
hibidir. Ne veçhile bunların hakkını iptal ediyo
ruz? Bundan bir şey kazanmayız. Zaten bunla
rın verilmesile de Hükümet Hazinesinden büyük 
bir şey kaybetmiyor. 

Dün kabul edilen takrirle bu gün müzakere 
edilen madde arasında taaruz vardır, bunun da 
nazarı dikkate alınmasını dilerim. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Usule taallûk 
• eden bir meseleye encümenin nazarı dikkatini 

celbedeceğim. Ortada bir lâyiha yok. Yalnız her 
hangi bir layihanın müzakeresi esnasında mad
delere doğrudan doğruya taallûku olmayan, fa
kat bu münasebetle inhisar memurlarından ev
velce aylık alanlarının haklarını düşünmek için 
bir takrir veriliyor. Bu takrir, büyük Mecliste 
kabul edilmiştir. Takririn kabul edilmesi demek, 
nazarı itibare alınması demektir. Yoksa aynen 
o takrir gibi muamele yapılsın demek değildir. 
Bu manayı tazammun etmez. Encümene havale 
edildiğine göre Encümen reis ve reis vekili arka
daşlarımızın anlattıkları veçhile encümende 
bütçe meşguliyeti dolayısile fazla işimiz vardır. 
Bu mesele ayrı bir şeydir, bilâhare tetkik edece
ğiz. Varid görürsek ayrı bir kanun yaparız^ di
yorlar. Muhterem bakanın eski tuz memurları 
hakkındaki okuduğu kanunla da bir münasebeti 
oluyor gibi bir şey anlryorum. Bu lâyihanın mü
zakeresi ikmal edilince mücerred olan bu takrir
le encümende ne yapılabilir? Ne bir teklifi ka
nunidir, ne bir lâyihadır. Bu gün verdikleri iza
hatı bir mazbata şeklinde lütfetmiş olsalardı 
belki kabule iktiran ederdi. Bay Refik Şevket 
arkadaşımız (B) fıkrası hakkında, muhterem 
Somer esasına girerek beyanatta bulunuyor, 
Ziya Gevher arkadaşımız da diğer bir kısmı 
hakkında. Fakat ortada bizim takdim ettiğimiz 
takrir okunursa usul noktai nazarından mücer
red bir takririn muallâkta kalmaması için te
hiri müzakeresi lâzımgeleceği anlaşılır. Bilâ
hare müzakere edilmesi lâzımdır. 

MEMED SOMER (Kütahya > — İştirak edi
yorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında takrir var. 
Okunacak. 

Yüksek Başkanlığa 
I Geçen gün kabul edilen takrir ile müzakere 
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edilmek üzere işbu lâyihanın müzakeresinin geri 
bırakılmasını teklif ederiz, j 

Diyarbekir Kocaeli 
Gl, Kâzını Sevüktekin Salâh Yaryı 

Denizli! 
General Ş<\fik 

REMZİ GÜREŞ (Gazi Anteb) — Takrir usul 
müzakere yürümez 
dün de mevzubahs 

hakkında veriliyor, şimdi 
denilmektedir, Bu mesele, 

oldu. Ben de o fikirde idim.;Fakat riyaset kabul 
etmemiş, bu takriri beklemeğe hacet yoktur, 
müzakere yürür demişti. Riyaset bunun hakkın
da ne buyuruyor? 

BAŞKAN — Şimdi bir iakrir verildi. Bütün 
lâyiha müzakeresinin tehirini taleb ediyor. Bu
rada Riyasetin fikrini öğrejımeğe hacet yoktur. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR BAKANI ALİ 
RANA TARH AN (İstanbul|) — Lâyihanın ikin
ci müzakeresine kadar encütnene vakit bırakılsa-
da bu gün birinci müzakeresi intaç olunsa, mu
vafık değil midir? (Olmaz !sesleri) 

REFİK ŞEVKET İNCIJ ( Manisa ) — Hiç 
şüphe yoktur ki, encümen I^eyeti Celilenin naza
rı dikkate alıp kendisine tevdi ettiği meseleyi 
taallûk ettiği kanunun müzakeresi esnasında ge
tirmeğe mecburdur. Yalıiiz dikkat gözünden 
kaçırılmaması lâzımdır ki perşembe günü veri
len takrir birinci maddeye; aiddi. Birinci mad
deyi kabul ettik. Şimdi ikinjsi maddeyi müzakere 
ediyoruz. Mesele, inhisar \ memurlarından bir 
kısmına aid hususî bir hükijLm vazetmek olduğu
na göre, bu kanun o hususî! hükümden hariç ka
lanların müteselsil ve merbut bir şekilde koruma 
sandıklarından ne türlü istifade edilmesi lâzım-
geldiğini gösterir bir kül olduğuna göre, encü
menin o kanunu vermezden evvel noktai. nazarı
nı bildirmesi, fakat istisnaî madde olan 
birinci kısmın kalması lâznndır. Belki muvakkat 
belki ilâve bir madde ile bu hususun devam etti
rilmesine lüzum ve ihtiyaç vardır. Perşembe 
günkü takririn burada yeri yoktur. Birinci 
maddeye aiddir. O takrir erbabı istihkaka veri
lecek tazminatın miktar ve i şeklini göstermekte
dir. Verilecek tazminatın miktar ve şekli nere
de? Bir zamanlar inhisar memuriyetinde bulu
nanlardan 15 sene hizmet ladenlerin müstakbel 
hak ve vaziyetleri nerede?! Onun için bendeniz 
kanunun bu maddesile alâkalı görmüyorum ve 
haddi zatinde kanunun mevzuu da bu madde ile 
alâkadar değildir. Lâyihanın dahi tehiri müza
keresini mucib bir şey değildir. 

BAŞKAN — Takrir okunmuş, hakkında bir 
arkadaşımız söz söylemiştir. Şimdi takriri reyi
nize arzedeceğim: 

( Takrir tekrar okundu ) 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Takrir kabul (edilmiştir. 

Lâyiha, teklifle tevhidj edilmek üzere, tehir 
edilmiştir. ! 

Denizyolları işletmesine 10 senede 10 nnJyon 
liralık yeni vapur alma tahsisatı verilmesine da
ir kanun lâyihasına rey vermeyen var mı? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

Ankarada stadyom alanında kurulacak tri
bünlere aid demir malzemeden gümrük resmi 
alınmamasına dair kanuna rey vermeyen var 
mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 4 nci mad
desine ek kanun lâyihasına rey vermeyen var-
mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

14 — 19 nisan 1341 tarih ve 630 sayılı kanu
nun askeri mektebler talebesine de teşmili icab 
edib etmeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve MİM Müdafaa, Metliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (3/:~>9) [1] 

BAŞKAN — Tevzi edilmiştir. Heyeti umu-
miyesi hakkında söz isteyen var mı? Maddele-
le geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi Kabul 
edilmiştir. 

Sevkiyat efrad ve küçük zabitlere verilecek 
yevmiyeler hakkındaki 630 numaralı kanu

nun birinci maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 23 nisan 1341 tarih ve 630 sa
yılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Kazandan yemek suretile iaşelerinin temi
ni mümkün olmayan efrada (Nefer, küçük zabit 
ve gedikli küçük zabit) ve askerî mektebler ta
lebesine bulundukları mahal rayici üzerinden 
yevmiye verilir. 

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 hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun, müddeti zarfında, ikinci müzake
resi yapılacaktır. 

1:1 — Kazanç veryisi kanununun bazı hüküm
lerinin değiştirtmesi hakkında kanun lâyihası ve 
İkl.ısad, Maliyi c< Kütçe encümenleri mazbata
ları (1/81) [2] 

BAŞKAN — Heyeti 
mütalea var mı? 

umumiyesi hakkında 

[1] 73 sayılı basmayan zabtın sonundadır 
[2] 88 sayılı basmayazı zabtın şonnmdadır. 
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REFİK İNCE (Manisa) — Usul hakkında 

söyliyeceğim. Malûmu âliniz nizamname muci
bince kanunların mütenazır encümenlerden geç
mesi lâzımdır. Bu kanunun da icrasına ayni za
manda Adliye vekili de memur olduğu için Adli
ye encümeninden de geçmesi lâzımdır. 

Nizamnamenin sarahatine binaen arzediyo-
rum. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Yalnız cezaî mad-
desile alâkadar olsun.... 

BAŞKAN — Bütçe encümeni bu hususta ne 
diyor? 

REFİK İNCE ( Manisa ) — Nizamnameye 
karşı ne diyebilir. 

SIRRI İÇ ÖZ (Yozgad) — Adliye encümeni
ne taallûku olsa olsa ceza maddesinden dolayı
dır. Yalnız bu madde ile meşgul olmak şartile 
verilsin. Yoksa bütçe yapılıyor, varidat tesbit 
edilecektir. 

BAŞKAN — Encümenlerin vazifesini nizam
name tesbit etmiştir. Neye bakacaklarını kendi
leri tayin ederler. Takyid edilemez. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ M. ŞEREF ÖZ
KAN (Burdur) — Filhakika kanunların icrasına 
memur olan vekâletlere mütenazır olan encü
menlerden geçmesi lâzımdır. Ancak icraya me
mur olan vekâletin icra edeceği hususları encü
menin görmesi için. Halbuki Adliye encümenin
den geçmesi, sırf vergilerin verilmesinde suç 
addedilen hususların Adliye encümenin -
de tetkiki bakımındandır. Bunda ise, yeni bir 
suç konmakta değildir. Bu itibarla oradan geç
mesine lüzum yoktur. Amma Umumî heyet o 
yolda takdir ederse geçebilir. 

Yalnız bu sırada hakikaten bütçeyi tevzin 
edip Umumî Heyete pek yakında takdim etmek 
icab etmektedir. Bu kanun katî şeklini Umumî 
Heyette almadıkça varidat hususunda Bütçe en
cümeni katî bir şey söyleyemeyecektir. Onun 
için meselenin ona göre karara bağlanmasını ri
ca ediyorum. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Doğru
dan doğruya nizamnamenin tatbiki sizin, yani 
büyük makamın salâhiyeti dehilindedir. Ben, 
eğer söz veriyorsanız söz söylemek isterim. 

BAŞKAN — Riyaset gelen lâyihayı aid ol
duğu encümenlere havale eder. Müstaceliyetine 
veya her hangi bir esbaba binaen bu lâyiha Ad
liye encümenine verilmemiş olabilir. Şimdi taleb 
ediyorsanız.. (Taleb eden yok sesleri). Heyeti 
umumiyeye arzederim. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Cevab 
vereyim. Usul mütehassısı tanıdığım Bay Süley
man Sırrının 15 senelik ihtisasına ve Mustafa Şe
ref arkadaşımızın noktai nazarına göre nizam
namenin bu manada olduğunu kabul edecek 
olursak şimdiye kadar yaptığımız işlerin aksi 
olduğunu kabul etmemiz ve bundan sonra da 
nizamname mucibince her encümenin iştigal 

, edeceği mevzuların tadil edilmesi lâzımdır. Biz 
Bütçe encümeninde. Maliye encümeninde, meselâ 
aklıma gelen vakıflar kanununun tadilâtını gö
rürken, Bütçe encümeninin, Maliye encümeninin 
yapmış olduğu bütün bu tadilât, hesab noktasın
dan mı oluyor? Bilâkis, heyeti mecmuamız kül 
olarak milletin vekiliyiz. Hesaba taallûk etsin, 
etmesin kanunların heyeti umumiyesi vukufu
muza arzolunduğu gibi, hepimiz teker teker 
okuyup tetkik etmekte fayda vardır. Onun için 
bendeniz bu müzakerelere girmektense aslını bir 
tefsirde nazarı dikkate aldığımız keyfiyeti bu 
kanunun mahiyetini değiştirecek bir şekilde ni
çin nazarı itibare almayalım. Kanunun aslında 
Adliye encümeninin rey ve mütaleası varken, 
Bütçe encümeni evvelce bakmış bu sefer yine 
bakıyor, Maliye encümeni keza tekrar bakıyor. 
Bununla Dahiliye ve Adliye encümenleri de 
alâkadardır. Fakat bunlar bakmıyor, çünkü bu 
encümenlere taallûku yokmuş. Kim takdir et
miş? Mustafa Şeref arkadaşımızla, Sırrı arka
daşımız. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Acele
den. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Devamla) — Ben 
diyorum ki bu encümenlerin alâkası vardır. Za
ten bu gibi meseleleri nizamname halletmiştir. 
Mazbata muharriri arkadaşımızdan rica etmiş
tim, bu meselede, haklarını istimal etsin ve ister
dim ki reis de salâhiyetlerini istimal etsinler. 
O vakit bu kadar başınızı ağrıtmağa mahal kal
mazdı. Affinize mağruren arzedeyim ki bu 
kanunu okumuş değilim. Heyeti umumiyede 
müzakeresi - sizden rica ederim - hiç olmazsa 
pazartesiye kalsın. Nizamname; mütenazır en
cümenlerden lâyihaların geçmesini âmirdir. 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Efendim, encümen namına bir lâyihanın 
istenildiği zaman, Riyaset Makamı hiç itiraz et
meden verir. 

BAŞKAN — Ben de isteyip istemediğinizi 
anlamak istiyorum. 

SALÂH YARGI (Devamla) — Fakat bende
nizin encümen namına bu salâhiyeti istimal et-
mekliğim için, arkadaşlarımla görüşmem ve on-

| larrn arzularını bilmem lâmzıgelir. Şu dakikada 
encümene mensub arkadaşlarımın bu husustaki 
arzularım bilmiyorum, fakat şahsî olarak söy
lemek Iâzmgelirse Refik Şevket İnce arkadaşın 
mütaleası doğrudur. Fakat bu benim şahsî ka-
naatimdir. Encümen namına olacak şeyi, encü
men arkadaşlarımla görüşmeden, onların arzu
larını öğrenmeden bu husus için bir şey söyle-
yemiyeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ ( Yozgad ) — O 
halde hakem Heyeti Âliyedir. 

BAŞKAN — Lâyihayı Adliye encümeni ken-
' di istemiyor, fakat oraya gönderilmesine dair 



teklif var, bunu reye koya 
SALÂH YARGI ( Kocaeli 

demedim. Arkadaşlarımın 
dim, 

BAŞKAN — Lâyihanın 
verilmesini kabul edenler .. 
yihanın Adliye encümenine 
tir. 

pağım. 
) — İstemiyoruz 

reyini almadım, de-

Adliye encümenine 
. Etmeyenler . . . Lâ-
tevdii kabul edilmiş

iz? —• Posta kanununa 
Nafıa ve Bütçe encümenle! 
[1] 

ek kanun lâyihası ve 
m az bat ala n (1/96) 

BAŞKAN — Heyeti 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini k^ıbul 
yenler ... Kabul edilmiştir 

upıumiyesi hakkında 

edenler ... Etme-

376 numara ve 26 - XI - 1339 tarihli kanuna 
müzeyyel kanun 

#1 

MADDE 1 — 376 numaralı 
ile posta idaresinin yaptığ 
nacak ücretler, Nafıa vekâletince 
Vekilleri Heyetince tasdik 
re istifa edilir. 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Mu 
kanununun 6 ncı maddesi; 
telefon idaresinin ücret taıjifeleri 
sus ile tayin edilir » diyor 
nazaran, kanunun 6 ncı maddesi 
kay dinin ilâvesi lâzımgelmez 

BAŞKAN — Madde hakkında 
tur. Başka mütalea olmadığ 

BÜTÇE ENCÜMENİ 
MÜKERREM UNSAL (Isriart 
sözüne aşağıdaki maddelerde 
dir. 

Na. E. REİSİ ETEM 
Sonunda var. 
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posta kanunu 
işlerden dolayı alı-

tanzim ve İcra 
olunacak tarifeye gö-

a) — Posta teşkilât 
« Posta, telgraf ve 

kanunu mah-
Bu, onu ilga ettiğine 

kaldırılmıştır; 
mi? 

tadilname yok-
ma göre .... 
BAŞKAN VEKİLİ 

a) — Hüsnünün 
cevab verilmekte-

T^JNCEL (Samsun) — 

BAŞKAN — Maddeyi tyabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştik 

MADDE 2 — Muvazenei 
ve hususî bütçelerle idare 
belediyelerden postaya 
kart, gazete, mevkut risaleler 
kâğıdlar, iş kâğıdları ve 
mukadderdi mektub, krymejtl 
ta paketlerinden ve bunlar^ 
teme, adres değiştirme, 
yollama, geri çevirme ve 
üçte bir ücret ve resim alırlır 

BAŞKAN — İkinci madjdeyi kabul edenler. 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

umumiyeye mülhak 
olunan dairelerden ve 

olunan mektub, 
her nevi basılmış 

örneklerle kıymeti 
i ve kıymetsiz pos-
müteallik haber is
alına, başka yere 

hizmetlerinden 

tevdi 

gen 
ardiye 

MADDE 3 — Alâkalı 
üzerine posta, telgraf ve teljefon 
ceği istatistiklere göre yukarıdaki 

[1] 8J2 sayılı hhsmayazı 

vekâletlerin talebi 
idaresinin vere-

maddede ya-

uıplın sanandadır 

zili dairelerden alınacak posta ücretleri senelik 
maktu bir miktar üzerinden de istifa oluna
bilir. Bu maktu miktarlar P. T. T. idaresinin 
istatistiklerinde taayyün edecek bir sene evvelki 
miktardan aşağı olamaz. Bu hususta yapılacak 
mukavelenamelerin İcra vekilleri Heyetinin tas-
dikına iktiran etmesi lâzımdır. 

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

MADDE 4 — Posta ve telgraf ve telefon ida
resinin istatistiklerine nazaran aşağıdaki fıkra
larda yazılı muhabere evrakı ve nakliyat ücret
lerinin bir senelik tutarının binde beşi her sene 
alâkalı daire bütçelerinden maktuan ödenir: 

A - Bu kanunun tatbiki tarihine kadar mu
afiyetten istifade eden Hilâliahmer, Himayeiet-
fal ve Türk tayyare cemiyetlerinin muhabere 
maddelerile kıymeti mukadderdi mektub, kıy
metli kıymetsiz posta paketleri, 

B - Bilcümle askerî mektebler, öksüz yatı 
mektebleri ve darüşşafaka talebesile onbaşıya 
kadar (onbaşı dahil) asker ve jandarma efra
dının kendi usul ve füruuna, karılarına, erkek 
ve kız kardeşlerine ve bunların çocuklarına, ba
ba ve analarının erkek ve kız kardeşlerine ve 
kaimbaba ve analarına gönderecekleri ve bu 
akrabalarına gönderecekleri ve bu akrabanın 
mezkûr talebe ve efrada yollayacakları mektub 
ve kartlar, 

C - Fakir çocuklara parasız olarak dağıtıl
mak üzere Hükümet dairelerince gönderilecek 
kitablar ve risaleler, 

D - Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinden 
gönderilib doktorlar tarafından doldurularak 
postaya verilen sari hastalıklar ihbarnameleri, 

E - Köyler için Hükümet merkezinde çıkarı
lan ve adı İcra Vekilleri Heyetince seçilen bir 
gazete. 

MUTTALİB ÖKER (Malatya) — Bu madde
nin (A) fıkrasına Halkevleri kelimesinin ilâve
sini arzediyor, bir de takrir takdim ediyorum. 

REMZİ GÜREŞ (Gazi Anteb) — Askerlerin 
şu veya bu cins akrabalarına mektub gönder
diklerini nasıl anlıyacağız? 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — 
Subayları tasdik ederler. 

BAYINDIRLIK BAKANI ALİ ÇETİNKAYA 
(Afyon Karahisar) — Aid oldukları makamlar 
sicillerini bildikleri için akrabaları olub olma
dığını tetkik ve tasdik ederler. 

Dr. PUAD UMAY (Kırklareli) — Maddede 
geçen (Hilâliahmer yerine (Kızılay), Himayei-
etfal yerine de (Çocuk esirgeme kuru) yazılma
sını teklif ederim. Çünkü isimler bu şekilde de
ğişmiştir. 

BÜTÇE En. BAŞKAN VEKİLİ MÜKERREM 
UNSAL (İsparta) — Muvafıktır. 

BAŞKAN — Bu şekilde tashihat yapılmıştır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Bu maddenin (A) fıkrasına «Halkevleri» 
kaydinin de ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Elâziz Malatya 
Tahsin Berk M. Öker 

SIRRI İÇÖZ ( Yozgad ) — Bu madde 
yeni bir- muafiyet tesis etmiyor. Evvelce 
muafiyeti olanları nısıf ücretle mükellef tutu
yor ve onun için de her vekâletin bütçesine bir 
para koyduruyor. Menafii umumivelere hadim 
müesseselerin kendi şubelerile muhaberelerinin 
ücretsiz olması doğrudur, vakit bulamadım. 
Onun için bendeniz de şimdi bir çok vilâyetler
de şubesi olan Titftik cemiyetinin.bu meyanda 
kabulünü rica ediyor ve bunun için Riyasete bir 
takrir veriyorum. 

BAŞKAN — (A) fıkrasına ilâvesi istenilen 
takriri reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE En. BAŞKAN VEKİLİ MÜKERREM 
UNSAL — (A) fıkrasındaki Türk tayyare ce
miyetinden sonra, Halkevlerinin ilâvesi lâzım
dır. 

BAŞKAN — «Türk tayyare cemiyeti ve 
Halkevleri» şeklinde tashih edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddeye Tiftik cemiyetinin de ilâvesini tek

lif ederim. 
Yozgad 

Sırrı Içöz 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Takrir kabul 
edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi yapılan tashihlerle beraber 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Maktu ücrete bağlanan daire
ler posta ücretlerinin bir aylık tutarını her ay 
peşin olarak Posta ve telgraf idaresine ödemeye 
mecburdurlar. 

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

MADDE 6 — Türkiye Devletinin sefaret ve 
konsoloshanelerine posta ücretlerinden muafiyet 
veren ecnebi Devletlerin sefaret ve konsolosha
neleri tarafından bu muafiyet hududu dahilinde 
tevdi olunacak muhabere maddelerinden ücret 
ve resim almmaz. 

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

MADDE 7 — Tarife ve mukaveleye göre alı
nacak ücretlerin tahsil şekli Nafıa vekâletince 
yapılacak bir talimatname ile tayin olunur. 

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

MADDE 8 — 376 numaralı kanunun ücret
lere müteallik hükümlerile mezkûr kanunda ve 
1470 numaralı kanunun 20 ve 21 nci ve 1593 nu

maralı kanunun 59 ncu ve 1715 numaralı kanu
nun 93 ncü maddelerinde ve 2579 numaralı ka
nunda yazılı posta muafiyetleri kaldırılmıştır. 
(76 numaralı kanunun 31 nci maddesi hükmü 
mahfuzdur). 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Demin arzet-
tiğim; 2208 numaralı kanunun 6 nci maddesi 
ilga edilmişti. Burada bu salâhiyeti Heyeti Ve-
kileye veriyor. Kanunu mahsusa lüzum yoktur. 
Şu maddeye 2208 numaralı kanunun 6 nci mad
desinin ilga edildiğini de yazmak lâzımdır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Filhakika buyurdukları kanunun 
6 nci maddesinde, tarifenin kanunu mahsusla 
tesbit edileceği yazılı. Yani bu kanun bunun 
Hükümet tarafından tayin edilecek hadle tetkik 
edileceğini natıktır. Binaenaleyh, maksad te
min edilmiştir. Bu kaydi koymak, mevcudu te-
yid etmek olacaktır. 

HÜSN ÜKİTABCI (MUĞLA) — Tarife, ka
nunu mahsusla tayin edilir, denmektedir. Yani 
şukadar olursa, şu kadar alınır, bu kadar olursa 
bu kadar ... Halbuki bunun Meclise gelmeyeceği
ni şimdiki kanunun birinci maddesi hükmü sa
rih surette söylüyor. Bu hükmü kabul etmek-
liğimiz mi, lâzımdır, yoksa bunu bir fıkra halin
de tesbit etmekliğimiz mi lâzımdır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Onun hükmü bu sarahat karşı
sında kendiliğinden sakıt oluyor. 

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

MADDE 9 — Posta ücreti olarak daire büt
çelerine konan tahsisat diğer fasıllara nakledil
mez. 

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

MADDE 10 — Bu kanun hükümleri 1 hazi
ran 1936 tarihinden başlar. 

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

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerinin 
icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Sırası gelince, kanunun ikinci müzakeresi ya
pılacaktır. 

17 — Telçjraf re telefon kanununa ek kamın 
lâyihası ve, Nafıa ve Bülee encümenleri met zh a la
lan (1/98) [1] 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü-

talea var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
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Telgraf ve telefon hakkındaki 
ve 406 sayılı kanuna 

telgraflardan alınacak 
tanzim ve İcra Ve-

olunacak bir tarifeye 

MADDE 1 — Dahilî 
ücretler Nafıa vekâletine^ 
killeri Heyüetince tasdik 
göre istifa olunur. 

3AŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Muvazenfei 
ye ve belediyeler ve mülhak 
resmî makamların açık 
telgrafları mevcud tarifeni[n 
dir, 

umumiye ye hususi-
bütçelere dahil 

ve kapalı dille yazılı 
üçte biri ücrete tâbi-

E AŞK AN — Kabul edenler ... Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 

vekâletin talebi üzerine 
vereceği istatistik-
maddede yazılı res-

duğu dairelerden ve-
telgraf ücretleri se-

überinden istifa oluna-
miktarl ır P. T. T. İdaresinin 

edecek bir sene evvelki 

MADDE 3 — Alâkalı 
posta ve telgraf idaresinin 
lere müsteniden yukarıdaki 
mî makamların mensub o 
ya vekâletlerden alınacak 
nelik maktu bir miktar 
bilir. Bu maktu 
istatistiklerinde taayyün 
miktardan aşağı olamaz. 

Bu hususta yapılacak 
İcra Vekilleri Heyetinin 
si lâzımdır. 

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

mukavelenamelerin 
tasdikine iktiran etme-

AMDDE 4 — Mukaveley 
telgraf ücretlerinin bir aylık 
sinen Posta ve teleraf idaresine 
burdurlar. 

BAŞKAN — Kabul 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Yukarıda 
ka^eleye göre Posta ve telgraf 
rıdaki resmî makamların 
veya vekâletlerden almaöak 
şekli Nafıa vekâletince yapılacak 
me ile tayin olunur. 

BAŞKAN — Kabul 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Reisi 
bereleri ücretten müstesnadır 

BAŞKAN — Kabul 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Telgraf 
bütçelerine konan tahsisat 
dilemez. 

BAŞKAN — Kabul 
ler . . . Kabul edilmiştir. 
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4 - II - 1340 tarih 

ek kanun 

e ballanan daireler 
tutarını her ay pe-

ödemeye mec-

edenler . . . Etmeyen-

yazılı tarife veya mu-
idaresince yuka-

ılnensub olduğu daire 
ücretlerin tahsil 

bir talimatna-

edenler . . . Etmeyen-

Cüıjnhurun telgraf muha-

sdenler . . . Etmeyen-

ücreti olarak daire 
diğer fsaıllara nakle-

ödenler . . . Etmeyen-

MADDE 8 — 406 numaralı kanunun 29 ncu 
maddesile 1172 numaralı kanun ve 406 numaralı 
kanunun 33 ncü maddesini tadil eden 1361 nu
maralı kanun ve 1899 numaralı kânunun ikinci 
maddesinin yıldırım işaretile telgraflar ücretine 
müteallik hükmü bu kanuna muhalif diğer hü
kümler mülgadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümleri 1 ha
ziran 1936 tarihinden itibaren başlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MJADDE 10 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikine imüzakeresi, müddeti içinde 
yapılacaktır. 

18 •— Yüksek mühendis mektebi hakkındaki 
1275 saydı kanunun 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Nafıa ve Büt
çe encümeni 'mazbataları (1/135) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı (Yok sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde

lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yüksek mühendis mektebi hakkındaki 1275 nu
maralı kanunun birinci maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebi 
hakkındaki 24 - V -1928 tarih ve 1275 numaralı 
kanunun birinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâ
ve edilmiştir: 

Yüksek mühendis mektebi bir müdürle idare 
olunur, mektebin müdürü Nafıa bakanının in
hası üzerine müşterek kararname ile tayin edilir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye koyuyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Nafıa bakanları memurdur. 

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

Kanunun ikinci müzakeresi, müddeti içinde 
yapılacaktır. 

[1] 86 sayılı basmayazı zabtın sonundadıv,. 
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Reylerin neticesini arzediyorum: 
Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 malî 

yılı bütçesine 2 268 lira tahsisat konulması hak
kındaki kanun lâyihası için (245) zat rey ver
miştir. Kanun (245) reyle kabul edilmiştir. 

Ankara şehri İmar müdürlüğü 1934 malî yılı 
bütçesinde 28 bin liralık münakale yapılması 
hakkındaki kanuna (238) zat rey vermiştir. Bi
naenaleyh kanun (238) reyle kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlümü 1934 yılı bütçesin
de münakale yapılması hakkındaki lâyiha için 
(247) zat reye iştirak etmiştir. Muamele tamam
dır. Binaenaleyh kanun (247) reyle kabul olun
muştur. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 malî yılı 
bütçe kanunu lâvihası için (240) zat reye iştirak 
etmiştir. Muamele tamamdır. Kanun (240) reyle 
kabul edilmiştir. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun dördün
cü maddesine müzeyyel kanun lâyihası için 

(206) zat reye iştirak etmiştir. Muamele tamam
dır. Binaenaleyh kanun (206) reyle kabul edil
miştir. 

Denizyolları ve A. K. A. Y. işletme idare l i 
rinin yaptıracağı gemiler için on milyon liralık 
tahsisat verilmesi hakkındaki kanun lâyihası 
için, (224) zat reye iştirak etmiştir. Bunlardan 
bir rey müstenkif kalmıştır. Muamele tamam
dır. Binaenaleyh, kanun 223 reyle kabul edil
miştir. 

Ankarada Stadyom alanında kurulacak tri
bünler için getirilecek demir malzemenin güm
rüksüz geçirilmesine dair olan lâyihaya (219) 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 
(219) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. Pazartesi saat 15 te toplanılmak 
üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,20 

A n k a r a Yıilis<li z i f t in i o n s t l t ü s ı i IO; î4 m a l i yılı l n i l c o s i ı ı c 22 (>8 l i r a t a h s i s a t 
l io ı ı ı ı l ı ı ı as ı ı ıa ı l a i r o l a n k a n ı m a v r r i h ' i ı r e y l e r i n ı ı e l i c o s n l i r 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye İştirak etmeyenler 
Münhaller 

300 
245 
245 

0 
0 

152 
? 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Bere T ürker 
Cemal Akçın 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Halı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araş 
Sakir Kın acı 

Antalya 
Celal Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Kasın Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Abidin özmen (Bakan) 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Gtiktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Ad akan 
Hacim Kezer 
İsmail Hakkı Uzunçar-
Osmaıı Niyazi Burcu 

Sabiha Gökçül 
Bayazıd. 

Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitad Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şerei Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sağay 

Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin F e r d Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Unür 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 
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Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 

Denizli 
Emin Aslan Tokadi 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekan 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz; Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman işin 

Gazi Anteb 
Nuri Conker 
Ömer Asnn Aksoy 
Romzi Gürez 
Memed Şahin 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kıkç. 
Münir Akkaya 
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T^lât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
ŞeVket Erdoğan 

İçel 
Ekin Inankur 
F^rid Celâl Güven 
Hkkkı Saydam 
H^mdi Ongun 

İstanbul ' 
i Barlas 

Ali Rana Tarh an 
Dİ. Gl. Hakkı Şinasi 
E M 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
njılil Etem Eldem 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

| İzmir 
Bejnal Nevzad îştar 
General Kâzım inanç 
Hüsnü Çakır 
Me|med Sadettin 
Rahmi Köken 
Şüprü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Mijkerrem Unsal 

j Kars 
Bana öngören 
Gemcral Muhittin Akyüz 
önjer Küntay 

I Kastamonu 
DrJ Tevfik Aslan 
NuH Tamaç 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 

aksin Coşkun 
Vel|ed Izbuçlak 

Kayseri 
Ahined Hilmi Arga 
Feıjruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 
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Kırklareli 

Dr. F t a d Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Dr. Gl, Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Sürel 
Behire Bediz 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid üner . 
Müstafi Ekon 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Somer 
Naşid Ulu?* 
Ömer dinç 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pe ' taş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kâzım Namı Duru 
Osman Ercin 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tank ud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid TaUy 
Faik Soylu 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tok göz 
Dr. Ziya Naki Yal 1 irim 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars*" 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Mahmud Soydan 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 

Yusuf Kemal Tengırşenk 
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Sivas 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Blcda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Scviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Tohad 
Galib Peke! 

î : 23 4-5 
lliirrem Ergün 
Hüsnü Kon ay 
Resai Erişken m 
Süreyya Tevfik Gcnca 

Trabzon 
Daniş Eyüböğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

1935 C : 1 
Sırrı Day 

Urfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin 
Refet Ülgcn 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı tçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğkı 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Günenç 

Ankara 
Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas /.' 
Falih Bıfkr A tay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rasim Aktar 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arıcan (İzinli) 

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

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

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Gevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
II al id Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Refik Curan (İzinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Cam tez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Ziya Gevher Etili 

Çoruh 
Asrın Us (İzinli) 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar (İda
re âmiri) 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
ismet Eker (izinli) 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldrrrm 
(İzinli) 

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

Viyarbekir 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydm 

Edirne 
Dr. Fatma Mcmik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Eiâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 

Erzincan 
Hikmet Işık (İzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istemat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Reşid Ağar (İzinli) 

Giresun 
General Ilışan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket ön d erse v 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Fikri Mutlu (izinli) 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Haindi Deniz
in en (İzinli) 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 

Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Re/f et Bele 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Hayrullah Ergin 
Yaşar Yazıcı 

izmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Malımııd Esad 

İsparta 
Kamâl Turan Ünal 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
(izinli) 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şen ozan 
İbrahim Karan t ay 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özde.ş 
Memed Seyfelî 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
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Hasan Hayri Tan 

(îzinil) 
Konya 

Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Naim Hazini Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay (0-
runtak) 

Kütahya 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
General îsmet înönü 
(Başbakan) 
Mahnrad Nedim Zabcı 

Manisa 
Hikmet Bayur 

Kâ[ni Akeken 
Ke|nan Örer 
Sajbri Toprak (İzinli) 

Maraş 
Memed Erten (İzinli) 
Miltad Alam 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya 
(îj Â.) 
Osjman Dinçer 
Rı^a Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yıjınus Nadi 

Muş 
Naki Yüeekök (İzinli) 

Niğde 
Câvid Oral 
T>t. Aparavaya (İzinli) 
Halid Mengi (İzinli) 

C : 1 
Ordu 

Ali Ganib Yöntem 
Samsun 

Memed Ali Yörüker 
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer (İzinli) 

Siird 
Hulki Aydm (İzinli) 
İsmail Müştak 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hüsamettin Okan 

Swas 
Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 
Rasim Basara 
Sabiha Görkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdı Ülkümen 
Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş ( 
(İzinli) 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(İzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Receb Zühtü Soyak 
(İzinli) 

« • » 

A n k a r a ş e h r i İ m a r 
m ü n a k a l e yfjpı 

m ü d ü r l ü y ü 1 0 3 4 y ı l ı b ü t ç e s i n d e 2 8 0 0 0 l i r a l ı k 
m a s ı n a d a i r k a n ı m a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 

( Kanun kabul edilmiştir 
399 
238 
238 

O 
O 

159 
2 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

leye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 

Mjümtaz ökmen 
Mjüşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Ş^kir Kınacı 

Antalya 
Cblâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
RJasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Ajbidin özmen 
N|azmi Topcoğlu 

Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Cemal Esener 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak (t. Â.) 
İhsan Tav 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sağay 
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Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Hilmi Ergene]i 
Şükrü Yaşın 

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

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Rrza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 

Benizli 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 

Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
"Diyarbekir 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Elâziz 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Neeib Asım Yazıksız 
Tahsin Üzer 

* t : 23 4-5 
Eskişehir 

Ahmed özdemir » 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Nuri Conker 
Ömer Asrm Aksoy 
Remzi Güreş 
Memed Şahin 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin Inankur / 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Ha,mdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Fakihe Öymen 
General Şükrü Gökberk 
Halil Etem Eldem 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım İnanç 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
îbraJıim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
General Muhittin Akyüz 
Ömer Kâmil Küntay 

1935 C : 1 
Kastamonu 

Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif tiden 
Tahsin Coşkun 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kem al ettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragrb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza. Sürel 
Behire Bediz 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Ün er 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 

Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik tnoe 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vef ik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 
tsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asrm Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
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Geneıtaİ Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 

Siird 
Mahmud Soydaı 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Oracoğlu 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Günenç 

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

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arıcan (izinli) 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (izinli) 

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

Bayaatd 
Übeydullah 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın (izinli) 

Şeıpsettin Günaltay 
Raşid Seviğ 

Basara 
Tekirdağ 

öztrak 

Vakfi 
Zijta 

Faik 

Galib 
Hür 

Daniş 

İ : 23 4-5-1935 O : 1 

Tokad 
Pekel 

?em Ergün 
Hi^snü Konay 
Reiai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Eyiboğlu 

Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
S i m Day 

Urfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Ref et Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

[Beye iştirak etmeyenler] 
tbıfahim Çolak 
Sajlih Bozok 

| Bolu 
Celvad Abbas Güner 
Şükrü Gülez 

Burdur 
H^lid Onaran 

| Bursa 
Asjaf Doras 
Atkf Akgüç 
Dr) Refik Güran (izinli) 
Dıj. Sadi Konuk 

I Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
ZiW Gevher Etili 

| Çoruh 
A^ım Us (izinli) 
Fıkad Bulca 
Memed Ali Okar (İda
re âmiri) 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismail Kemal Alpsar 
Isjnet Eker (izinli) 
Mfinir Çağıl 
N&bi Rıza Yıldırım 
(ijzinli) 

Denizli 
Dk\ Hamdi Berkman 
(ikinli) 
Dr. Kâzım Samanlı 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya (izinli) 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (izinli) 
Zefeâi Apaydm 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâzis 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Işık (izinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar ' 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Reşid Ağar (izinli) 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Rif at Vardar 

îçel 
Fikri Mutlu (izinli) 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Ref et Bele 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Kamâl Turan Ünal 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
(izinli) 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Karantay 
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Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırşehir 
Lûtfi Mûfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan (İzin-
li) 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 
Muhlis Erkmen (Bakarı) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 

î : 23 4-5 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Örer 
Sabri Toprak (İzinli) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Kemal Kusun 
Mitat Alam 

Mardin 
İrfan Perid Alpaya (1. 
A.) 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yüeekök (İzinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Aparavaya (İzinli) 
Halid Mengi (İzinli) 
Kâmil İrdelp 

-1935 C : 1 
Ordu 

Ali Canib Yöntem 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer (İzinli) 

Siird 
Hulki Ay dm (İzinli) 
İsmail Müştak Mayakon 

Sinoo 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 
Rasim Basara 
Sabiha Görkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Yahya Kemal Beyatİî 

Tokad 
Nâzmı Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Oroııtak) 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(İzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Receb Zühtü Soyak 
(İzinli) 

Kvkaf umum ıııüdrtrlü<jü 1434 yılı bütçesinde münakale yapılması hakkın
daki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi : 399 

Reye iştirak edenler : 247 
Kabul edenler : 247 
Redddedenler : 0 

Müstenkifler : ü 
Reye iştirak etmeyenler : 150 

Münhal ler : 2 

/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Sakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Abidin özmen 
Nazmi Topcoğlu 

Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Cemal Esener 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
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Sabiha Gökçül 
Bayazıd 

Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Mijtat Denli 
Mitad Kuzay 

Burdur 
ibrahim Neemi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Lursa 
Atıf Akgüç 
Dr; Galib Kahraman 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr, Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Remda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çolgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali; Zırh 
Ati Tüzüıı 
Hasan Cavid 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 

Benizli 
Emlin Aslan Tokad 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Necjib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekln 
Huriye öniz 
Rü^tü Bekit 

î : 23 4-5 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Elâziz 
Ahmed Saffet Olıkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri T üzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Ahmed özdenin-
jîmin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
N'uri Conker 
Ömer Asım Aksöy 
Remzi Gör er 
Memed Şahin 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Halil Etem Eldem 
Sadettin Rıza Uraz 

-1935 0 : 1 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad İştar 
General Kâzım inanç 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Sadettin Epik-
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Tali öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkun 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Uırtay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. GL Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 

Behire Bediz 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed E d iz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
ibrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Davud Dinç 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik ince 
Ta.hir Hitit 
Turgud Türkoğhı 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tanknd 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çk>ruk 

Muğla 
Dr. Hüseyiiı Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
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Şükrü Ataman 
Niğde 

Ahmed Vef ik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

î : 23 4-5 
Seyhan 

Damar Ankoğlu 
General Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinöb 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orueoğlu 

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

1935 C : İ 
Tekirdağ 

Faik Öztrak 
Tokad 

Galib Pekel 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

ürfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 

General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Ref et Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Ekrem Pekel 

|, Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı İçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Rif at Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Günenç 

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

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arıcan (izinli) 
Türkân Baştuğ 

Aydm 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Memed Cavid Demir 

örge Evren 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok (izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Duras 
Dr. Refik Güran (İzinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Ganrtez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Ziya Gevher Etili 

Çoruh 
Asım. Us (izinli) 
Fuad Bulca 

Memed Ali Okar (ida
re âmiri) 

Çorum 
Mustafa Cantekin 
(izinli) 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker (İzinli) 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 
(izinli) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
(izinli) 
Dr. Kâzım Samanlı 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya (İzinli) 

Diyaroekir 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydın 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 

Erzincan 
Hikmet Işık (izinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istemat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Reşid Ağar 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüsane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Fikri Mutlu (izinli) 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
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Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Salâh Cimeoz 
Yaşar Yazıcı 

îzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 

İsparta! 
Kamâl Ünal 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
(İzinli) 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Karantay 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Veli Yaşm (İzinli) 

t : 23 4-5-1935 C : 1 
Kırşehir 

[Lûtfi Müfid özdeş 
[Memed Seyfeli 

Kocaeli 
jHasan Hayrı Tan 

(jtzinil) 
Konya 

jAli Muzaffer Göker 
[Cemal Tekin 
[Kâzım Gürel 
(Naim Hazim Onat 
pRessam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
[Besim Atalay 
(Muhlis Erkmen (Bakan) 
[Receb Peker 

Malatya 
general İsmet İnönü 
j (Başbakan) 
IMahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Hikmet Bayur 
[Kani Akeken 
[Kenan Örer 
ŞSabri Toprak (İzinli) 

Maraş 
{Memed Erten (İzinli) 
jMitad Alam 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya (1. 
A.) 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök 

Niğde 
Cavid İhsan Oral 
Dr. Aparavaya (İzinli) 
Halid Mengi (İzinli) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yönten 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer (İzinli) 

Siird 
Hulki Aydın (İzinli) 
Mahnrad Soydan 

(İzinli) 
Sinob 

Cevdet Kerim Incedayı 

Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 
Sabiha Gürkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yalıya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 

(İzinil) 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(İzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Receb Zühtü Soyak 
(Mezun) 

İnhisarlar umum 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 

nıüdürlüğü 1935 senesi bütçe kanun lâyihası hakkındaki 
kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

399 
240 
240 

157 
2 

/ Kabul edenler ] 
jfzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
sad Uras f 

İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
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Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşh 
Rifat Araş 
Şakır Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Nura an Aksoy 
Ra.sih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Ahidiıı özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Adaka,u 
Hacim Kezer 
îsnıail Ila'kkı llzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Bürzü 
Sahilin. Gökçül 

Bayazıd 
11 alici Bayrak 
İhsan Tav 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Canibe! 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Milat Kuzay 
Şükrü Oülez 

Burdur 
İbrahim Neemi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüo 
Dr. Calib Kahraman 
Esad Sağay 
Fathı Güvendiren 
Mustafa Fehmi Oerçeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibc İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeueli 
Şükrü Yaşm 

Çanları 
Mustafa Abdülhalik 
Ren da 

î : 23 4-5-
Mustafa Önsay 
Rifat Üniir 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzürı 
Hasan Cavîd 
OHKT Kelimi Novlaıı 

Çorum 
Ali Rıza özene 
Uyrıb Sabrı" Akgül 

Denizli 
General Şefik 
Haydar Rüştü Öktem 

Diyarbekir 
General Kâzım Sev ilk
teki n 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Elâziz 
Ahmed Saffet Olıka.v 
Fuad Ağralr 
Fuad Ziya Çiyütepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 

Erzurum 
Dr, Ahmed Fikri Tıızer 
Fnad S irmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumln 
Makiye Elgün 
Necib Asını YazLksTz 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Ahmed Özdemir 
I'hiLİn Sazak 
Osman İşın 

Gazi Ant eh 
Nuri Oonker 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Görer 
Memed Şahin 

1935 C : 1 
Giresun 

Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya, 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Minin înaııkur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Ham d i Ongun 

İstanbul 
Ali Badas 
Ali Kana Tarha n 
Dr. (il. Hakkı Şinasi 
Erel 
Fakihe Oy men. 
General Şükrü Cîökberk 
Halil Etem Eldem 
1 rayını İlah Ergin 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazı<*ı 
Ziya Kara.nıursal 

İzmir 
Benal Nevzad îştar 
General Kâzrm İnanç 
1 füsııü Çakır 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rafımı Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü Özdanıar 
İbrahim Demiraiay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Öngören 
General Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erk ma n 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Veled İzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hâzini Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kem al ettin Olpak 
Nedim Bozattk 
Ragıb Akcî» 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdı Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Beli ire Bediz 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Oe-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Ün er 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
İbrahim Dalkılıç 
Memed Someı 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
General Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

68 



t : 23 4-5-
lîef ik İnce 
Tahir Hitit. 
Ttırgud Türkoğlu 
Yaşar Özey 

Maraş 
1I asan Reşid T a nk ud 

' Konıal Kıt sun 
Nuri Ura! 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Kıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Alııned Vcfik Uluçay 

Afyon Karahisar 
Ali Çctinkaya (Bakan) 
Haydaı* Gerçel 
İzzet A koşman -
Mebrure Günenç 

Arkam 
Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Pal ih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. O.) 
Rasinı Aktar 

.0 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Terfik Arıoan (İzinli) 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmı Topcoğlu 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
vürek 

Dr. Ra^im Ferid Talay 
Faik 
Kâmil 

Soyl 

Dr. Ziy^ı 
Hamdi 
İsmail 
Muhittik! 

u 
rdelp 
Ordu 
Naki Yaltırım 

Yalman 
Oamaş 

Baha Pars 
Samsun 

Ali Tmtalı 
Dr. Asıjm Sirel 
E tem Tuncel 
Meliha 
Memed 
Ruşeni 
Zühtü 

Damar 
Esma ! 
General 
ibrahi 
Tevfik 

Mahmud 

Ulaş 
Güneşdoğdu 
Barkın 

purukan 
Seyhan 
Ankoğlu 
ayman 
Naci Eldeniz 
Mete 

T arman 
Siird 

Soydan 

m 

G eneral 
(Bakan) 
Hayrettim 
Memed 
örge Ejpreı 
Rahmi 

Übeydullah 

H Dr. (İl 
alın 
İbrahim 
Salih B 

Cevad 

Hal id 

Dör 
•Pik 

Asa î 1 
Dr. Re 
Dr. Sad 
Refet Canıtez 
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Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 

Sivas 
Milat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Tokad 
Hürrem Er gün 
Galib Pekel 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Gcnca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Ay d TI 
Raif Karadeniz 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Kâzım Özalp 

Karan 
Demir 

ı 
Selçuk 
Bayazıd 

Bilecik 
esim Ömer Ak-

Çolak 
ozok (İzinli) 
Bolu 

as Gürer 
Burdur 

aran 
Bursa 
?as 
Güran (İzinli) 

i Konuk 

Abb 

On 

Çanakkale 
Alımed Cevad Emre 
Ziya Gevher Etili 

Çoruh 
Asını Us (izinli) 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar . (İda
re âmiri) 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker (İzinli) 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 
(İzinli) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
(İzinli) 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokadlı 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya (İzinli) 

Seniha liızal 
Urfa 

Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Alımed Yazgan 
Muhittin 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Buya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Iç.öz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Rifat Vardar 

Diyarbekir 
Tev fik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydın 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltaklar an 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Alımed Aykae 

Erzincan 
Hikmet Işık (İzinli) 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istemat özdamar 
Yusuf Ziya Özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Reşid Ağar (izinli) 



Giresun 
O^üerâi Ilıattit Sükhiejı 
İfakkı Tarîk Üs 
Ishiaiİ SabımıcU 
Sadrı Maksndi Arsal 

Gümüşüne 
Ali Şcviket öıidcrsev 
M d İl) Servet Tör 

İçbt 
Mkrı Muttu (İzinli) 

îsianhuİ 
Aİjtİüîliak Hâirihl 
Abmcd İlamdi Dcrilz-
nie'ü (izinli) 
Dı\ Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Hamdt Gürsoy 
Salâh Oimcaz 

izmir 
Oolâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdı Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
kâmil Dursun 
Mahmııd Fsad Bozkurd 

İsparta 
Kama l Ünal 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızrldoğan 
(izinli) 

î : 23 4-5 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükriİ Şenozan 
İbrahim Karaııtay 

Kayseri 
Nahİd Kerveü 
Keşi d özisoy 
Veli Yasin (İzinli) 

Kırşehir 
D Atfı Müfid Özdeş 
Memed Scyfeli 

Kocaeli 
Hasan Tlayri 'fan 
(izinli) 

Konyct 
Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Naim Hazım Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç 
Receb Pekcr 

Malatya 
General ismet înönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabrr 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Baynr 
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Kani Akeken 
Kenan Örer 
Sabrî Toprak (İzinli) 

M araş 
Memed Erten (t/inli) 
Mİtat Alam 

Mardin 
irfan Ferîd Alpava 
(t. A.) 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yüeekök (izinli) 

Niğde. 
Cavid Oral 
Dr. Aparavaya (izinli) 
Halid Mensi (İzinli) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokj>Öz 
Ali Oanib Yön ten 
Selini Sırrı Tarean 

Samsun 
Memed Ali Yörük er 

Seyhan 
Ali Müm'f Yeı>ena 
Hilmi Oran 
Ömer Bieer ( İzinli) 

Siird 
Hulki Aydın (izinli) 
İsmail Müştak Mayakoıı 

Sinoh 
Cevdet Kerim İneedayr 
Hüsamettin Okan 

Yusuf Kem al Tengîr-
şenk 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
ismail Memed Uyur 
Necmettin Sadık 
Rasîm Basara 
Sabiha Gürkey 

Tekirdağ 
(•emil Fybadın 
Rahmi Apak 
Şakîr Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tofcad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdı" Ülkümen 
Hasan Saka (Orun<ak) 
Sırrı D ay 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(izinli) 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozçjad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sah ir E rozan 

(İzin il) 
Dr. Mitat Altıok 
Receb Züıhtü Soy ak 
(izinli) 
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/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahimr 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
Haeim Kezer 
İsmail Hakkı Uzımçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat K/uzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıl" Akgüç 
lj)r. Galib Kahraman 
ijîsad Sağay 
ij'atin Güvendiren 
]\jtustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Fer id Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Jfiya Gevher Etili 

Çankırı 
jjlustafa Abdül halik 
l^enda 
ü|lustafb; Önsay 
$ifat Ünür 
2iiya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
i l i Zırh 
iJLtıf Tüzün 
(j)mer Fehmi 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
ipyub Sabri Akgöl 

Benizli 
(jleneral Şefik 
lîaydar Rüştü Öktem 

Diyarbekir 
(general Kâzım Sevük-
tjekin 
Huriye öniz 
llüştü Bekit 
Zek'\ Mesud Alsan 

Zülfü Tigrel . 
Elâziz 

Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman işin 

Gazi Anteb 
Nuri Conker 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Göres 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 

Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursai 

İzmir 
Benal Nevzad İştar 
General Kâzım İnanç 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
General Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Alan 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
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Âli Dikmen 
Dr. Ge. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Behire Bediz 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa .Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Şakır Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
İbrahim Dalkılıç 
Memed Som ev 
Naşid Uluğ 
Ömer dinç 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
EmruUah Barkan 
General Osman Kopba-
gtd 
Milıri Pektas 

Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Osman Ercin 
Tabir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edip Ergin 
Hilmi Çoruk 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Faik Soylu 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
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Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Cüneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Mahmud 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayr 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günal tay 
Vasfi Raşid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Ralımi Apak 

Tokad 
Galib Pekcl 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Süreyya Tevfik Genca 

'Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nüıad Ro/,fept' 
Milat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Ilızal 
Sırrı Day 

Ur/a 
Behçet Günay 
Fııad Gökbudak 
General Ahmed Yazdan 
Muhiddiu Dinçsoy 
liefet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münih Boya 

Yozyad 
Ekrem Pekel 
Emin Draınan 
Sırrı İ<;öz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetin kaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrüre Günenç 

Ankara 
Aka Gündüz (İzinli) 

Dr. Taptas 
Faiiiı Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Yalıya. Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 

Te.vi'ik Arıcan (İzinli) 
Aydın 

Aıbidiıı Özmen (Bakan) 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (İzinli) 

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

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
Dr. Gl. Besini Ömer Ak
alın 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Denli 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Refik Güran (İzinli) 
Dr. Sadi Konuk 

KYIVt Canı toz 
Çanakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yasın 

Çankırı 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Asım Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar (I. A.) 

Çorum 
Dr. Mustafa Can tekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker (İzinli) 
Münir Caîhl 
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Nabi Rıza Yıldırım 
(İzinli) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkmaiı 
(İzinli) 

Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokadlı 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya (İzinli 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydm 

Edirne 
Dr. Falına Meni i k 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Ayka<j 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Tşık. (İzinli) 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Aziz Akyürek; 

General Zeki Soydemi* 
Nafi Atuf Kansu 
Şükrü Koçak 
Talisin üzer 

Eskişehir 
İstem at özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Keşi d Ağar (İzinli) 

Giresun 
General ihsan. Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu (İzinli) 

t : 23 > 5 
İstanbul 

Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Denizmen 
^ izinli) . . 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Sadettin E pi İç
men 
Ralımi Köken 

İsparta 
K;ı ıııâl Ünal 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Krzıldoğan 
(İzinli) 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Karantay 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Veİi Yaşın (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan (İzin-
H) 
Ragıb Akça 
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Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Cemâl Tekin 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sriay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen (Bakaıf 
Receb Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortaç 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 

Mahmud Nedim Zabeı 
Manisa 

Hikmet Bay ur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan örer 
Refik İnce (M.) 
Sabrı Toprak (İzinli) ; 
Yaşar Özey 

M araş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten (İzinli) 
Mitad Alam 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya (I. 
A.) 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yüeekök (İzinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya (İzinli) 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hal id Menki (İzinli) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer (İzinli) 

Siird 
Hulki Aydın (İzinli) 
İsmail Müştak Mayakon 

Sinob 
Hüsamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengiı-şenk 
S%vas 

Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadık 
Rasim Basara 
Sabiha Gürkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Oruntak) 
S. Sırrı Gedik 
(İzinli) 

Urfa 
Ali Saib Udsavaş (İzin
li) 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ömer Evci 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 

(İzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Hasan Karabacak 
Ragıb Özcemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(Mezun) 
Rifat Vardar 



ı : 2* 4-51935 O : İ 
Deniz yolları ve A. K. A. Y. işletme idarelerinin yaptıracağı gemiler İçin 10 

milyon liralık tahsisat verilmesi hakkındaki kamına 
verilen reylerin netieesi 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 224 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler : 173 
Münhaller : 2 

223 
0 
1 

( Kanını kabul edilmiştir ) 

/ Kabul edenler J 
Afyon Karahisar 

Bere Türker 
Cemal Akçın 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirci 
Halı Çırpan 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Ril'at Araz 
Şak ir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Osman Niyazi Burcu 

Bayazıd 
Hal id Bayrak 
İhsan Tav 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 

İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
M ita t Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
M ustaf a Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa Önsay 
Rifat Ünür 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Rıza özene. 
Eyub Sabri Akgöl 

Denizli 
General Şefik 

Diyarbekir 
G eneral Kâzım Sev ük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağrah 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdüihak Fırat 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri T üzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi A t uf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Neeib Asım Yazıksız 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman işin 

Gazi Anteb 
Memed Şahin 
Nuri Conker 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi GÖres 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Talât Onay 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Drs Gl. Hakkı Şiımsİ 
Erel 
Fakihe öymen 
General Şükrü CÖkberk 
Halil Etem Eldem 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım inanç 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
General Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 
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Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkun 
Velecj tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hâzıra Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemal ettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragrb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rrza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin kaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 
Mebrure Günenç 
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Mıjstafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr[ Şakir Ahmed Ediz 
Dri Lûtfi Kırdar 
İbrahim Dalkılıç 
Metned Somer 
Na^id Uluğ 
ön|er dinç 

Malatya 
Abjiülmuttalib öker 
Drj Hilmi Ortaç 
Enjrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pektaş 
Osıfıan Taner 
Va^ıf Çmay 

| Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kâ^rm Nami Duru 
Osıjıan Ercin 
Refik tnee 
TaHir îtit 
Tuıfgud Türkoğlu 
Ya^ar özey 

| Maraş 
Keıjıal Kusun 
Nuıfi Ural 

| Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edip Ergin 
Hilıjni Çoruk 

Muğla 
Dr. Jlüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltınm 
Hamdi Yalman 
îsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Mahmud Soydan (İzinii) 
Şevki Slisoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

[Müstenkifler] 
Muğla 

Hüsnü Kitabcı 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Aka 
Dr. 
Falil 

Ankara 
Gündüz 
Taptas (İzinli) 
ı Rıfkı Atay 

Kam|âi Atatürk (R. C.) 
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Rasim Aktar 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arıcan (İzinli) 

Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Süreyya Tevfik Ocuca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sı rn Day 

Vrfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas ., 

Münib Boya 
Tozgad 

Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evc : 

Srrrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Kagıb özdemiroğlu 

Aydın 
Abidin Özmen (Bakan) 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 



Tahsin San (İzinli) 
Balıkesir 

Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gene.al Kâzını Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
örge Evren 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gtiner 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Duras 
Dr. Refik Güran-(İzinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Oanrtez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Ali Zırfı 
Asım Us (izinli) 

Çorum 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar 
(1. A.) 
3r. Mustafa Cantekin 
sınai 1 Kemal Alpsar 
smet Eker 
dünir Çağıl 
7ebi Rıza Yıldırım 
İzinli) 
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Denizli 

Dr. Hamdi Berkmaıı 
(izinli) 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokadlı 
Haydar Rüştü Öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya (izinli) 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge 
(izinli) 
Zekâi Apaydın 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet İşrk (İzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istemat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Reşid Ağar (İzinli) -

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu (izinli) 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-. 
men (izinli) 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
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Dr. Refik Saydam 
p a k a n K 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Ka mâl Ünal 

Kars 
• HÜSPÖV; Kızıl doğan (İ -
zinli). 
Hüsrev Kızddoğan (1-
zinli) 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şen ozan 
İbrahim Karan tay 
Şerif ilden 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın (izinli) 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid Özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
lisan Hayri Tan (İzinli) 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Şılay (O-, 
runtak) 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen (Bakan) 

Reeeb Peker 
Malatya 

General İsmet inönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabeı 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Örer 
Sabri Toprak (izinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Kilen (izinli) 
M i tat Alam 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

; MUŞ 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya (izinli) 
Halil İUeni>i (İzinfi) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yönten 
Selim Sırrı Tarean 

Samsun 
E tem Tuncel 
Memed Ali YÖrüker 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Ömer Bieer (İzinli) 

Siird 
Hulki Aydın (izinli) 
ismail Müştak Mayakon 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hüsamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadık 
Rasim Basara 
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Sabiha Gürkey 
Tekirdağ 

Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 
(izinli) 

î : 23 
Tokad 

Kâzım Poroy 
ftesai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Orımtak) 

4-5-1935 C : 1 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş (izinli) 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozaıı 
(izinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Reeeb Zülıtü Soyak (t-
zinli) 
Rıfat Vardar 

**m^ 

An k a r a d a s t a d y u m a l a n ı n d a k u r u l a c a k t i r i bün le r için ye t i r i lecek d e m i r 
ma lzemes in in yü ın r i jk süz geç i r i lmes ine da i r k a n ı m a ver i len r e y l e r i n net icesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza sayısı 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
MünhalJer 

399 
219 
219 

0 
0 

178 
2 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
fzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmerı 
Müşfik Ayaşh 
Rifat Araz 
Şakır Kmam 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydm 
Ab idin özmen 
Nuri Göktepe 

/ Kabul edenler ] 

Balıkesir 
(pemal Esener 
l^nver Adakan 
Hacim Kezer 
Osman Niyazi Burcu 

Bayaztd 
Palid Bayrak 
İhsan Tav 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

I 

Bursa 
Atıf Akgüe 
t>r. Galib Kahraman 
İîsad Sağay 
İ^atin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçek-
er 
Sadettin Ferid Talay 
&ekibe Insel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Rıza özene. 
Eyub Sabri Akgöi 

Denizli 
General Şefik 

Diydrbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Tahsin üzer 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Nuri Conker 
Ömer Asım Aksoy 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kılıç, 
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Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr, Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Halil Etem Eldem 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
General Kâzım tnanç 
Hüsnü Çakır 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi" Köken 

İsparta 
Hüsnü öz&amar 
İbrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
General Muhittin Akyüz 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkun 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Oüpgüp. 
Hasan Ferid Perker 
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Kâzım Namı Duru 
Osman Ercin 

Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim BozatiK 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Behire Bediz 
Dr. Osman Şevki Ulu-
dağ 
General Ali Fuad Ce-

Kâzım Okay 
Mustafa Hal id Üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed E diz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
tbrahim Dalkılıç 
Memed Som er (îzinli) 
Naşid Uluğ 
Ömer dinç 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 

Refik tnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rîza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabeı 
Nuri Tuna 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Faik Soylu 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal tının 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarean 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşerıi Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
General Naci IJldenız 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Mahmud Soydan 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çin er 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hüsnü Kon ay 
Süreyya Tevfik Gelıca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Vrfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazdan 
Muhiddin Dinç.soy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
tbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Dram an 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsn 
Hasan Karabacak 
Rîfat Vardar 
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Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Günenç 

Ankara 
Aİa Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 
Falih Bıfln Atay 
Kamâl Atatürk (R, C.) 
Rasim Aktar 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Anean (İzinli) 

Aydın 
Adnan Brtekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topeoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılî 
(İzinli) 
Memed Demir 
örge Evren 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
Obeydullah 

Büecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak-
alrh • 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necini Dilmen 

[Reye iştirak etmeyenler] 
i Bursa 
JAsaf Doras 
p r . Refik Güran (İzinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 
| Çankırı 
feami Çölgeçen 
I Çoruh 
[Ali Zırh 
Asım Us 
|Fuad Bulca 
Memed Ali Okar (1. Â.) 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekîn 
ismail Kemal Alpsar 
[İsmet Eker 
ÖVIünir Çağıl 
İNabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
[(İzinli) 
pr! Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya (İzinli) 
I Diyarbekir 
{Tevfik Bilge (İzinli) 
pekâi Apaydm 
I Edirne 
Pr . Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 
i Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
[Hasan Tahsin Berk 
| Erzincan 
JHikmet Işık (izinli) 
Saffet Ârikan 

Erzurum 
\fim Akyürek 
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Nafi Atuf Kansu 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
tstemat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Remzi Güreş 
Reşid Ağar (izinli) 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu (izinli) 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Benal Nevzad Iştar 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Kamâl Ünal 

Kars 
Esad özoğuz 

Hüsrev Kizıldoğan (I-
zinli) 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Karantay 
Şerif İlden 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın (izinli) 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayrı Tan 
(izinli) 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dag 
Tevfik Fikret. Sılay (0-
runtak) 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmeu (Bakan) 
I^eceb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Örer 
Sabri Toprak (izinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankııd 
Memed Erten (izinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya (I. 
A.) 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 



Muğla 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (tzinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya (tzinli) 
Dr. Basım Perid Talay 
Halid Mengi (Tzinli) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 

Samsun 
E tem Tuucel 
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Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Ali Mürıif Yeğena 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer (İzinli) 

Siird 
Hulki Aydın (tzinli) 
İsmail Müştak Mayakon 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hüsamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 
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Rasim Basara 
Sabilıa Görkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yalıya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Hürrem Ergün 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Haindi Ülktimen 
Hasan Saka (Oruntak) 

Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (İzinli) 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ömer Evci 

Zonguldak 
Celâl Sahir E rozan 
(İzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb ZüJıtü Soyak 
(tzinli) 

3*. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı; 79 
jftfyon Karahisar mebusu Haydar Çerçel, Manisa mebusu Dr. 
Saim Uzel ve Manisa mebusu (eski) Bahrinin ifadelerinin 
alınması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve teş

kilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb muhtelit 
encümen mazbatası (3/35) 

T. C 
Başvekâlet 24-11931 

Sararlar müdürlüğü • 
Sayı: 6ı273 

26-V-930 tarihli ve 4858 numaralı tezkere cevabıdır: 
Cemi ianat nizamnamesine muhalif hareketlerinden dolayı haklarında bir ka»*ar ittihazı lâ-

zmıgelen ve elyevm mebus bulunan Saim, Bahri ve Haydar Beyler hakkında Dahiliye vekâle
tinden yazılan tezkere suretile buna müteallik evrak muktazası jfa buyurulmak üzere leffen tak
dim olunmuştur efene in» 

Başvekil 
İsmet 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

19-1- 193 J 
Başvekâleti Celileye 

28 - V - 1980 tarih ve müdevvenat 1383 saydı tezkereye cevaptır : 
Manisa hastanesine rontken makiııası alınması ve lisede tahsilde bulunan bir kaç yetimin ma

arifi tahsiliyesine ve hitan cemiyetinin İcrası için müsamere tertib ve iane cemi meselesinde cemi 
hmat nizamnamesinin 14, 24, 25, 27 nci maddelerine muhalif harekette bulunmak ve ianeden 300 
'İrasının esasen nizama muhalif toplanan ianenin sarf mahallerinden başkaca eşkiya takibine tah
mis ve sarf edilmesinden ve müsamere hesablarr kuyudatının muntazam olmaması dolayısile bilet
lerin bir kısmının ziyaı uğratıldığından dolayı halen mebus bulunan Saim, Ali, Haydar, Bahri 

heyeti azası bulunmaları dolayısile ifadelerine müracaat icab ettiğine dair 
mmiyesince verilen karar üzerine nevakısmm ikmali için dosya teftiş he-
îdilmiştir. 

Alman cevapta: Mumaileyhimin ika edilmiş olan suçta bir gûna alâkaları olmadığından ken
dilerine sual tevcihi ieıh etmeyeceği bil dinliyorsa da Devlet şûrasınca mumaileyhimin bu mesele ile 

ifadelerinin ahzi hakkında bir karar ittihaz edilmiş olduğundan mezkûr ka-
kendilerinin ifadelerinin ahzi icab etmektedir. Teşkilâtı esasiye kanunu-

nazaran bu hususa aid evrak Büyük Millet Meclisi Riyasetine irsal buyu-

Beylerin de müsamere 
Şûrayi devlet heyeti ur: 
yeti riyasetine havale 

alâkadar oldukları ve 
rara ittiba zarureti ih 
nun 17 nci maddesine 
rulmak üzere leffen arlzı takdim kılındı; efendim. 

Dahiliye vekili 
Ş. Kaya 



Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve T eş. Es. Mu. encümeni 

..;. Karar No. 3 
Esas No. 3/35 

S9-IV- Jim 

Yüksek Başkanlığa 

Cemi ianat nizamnamesine muhalif hare
ketlerinden dolayı Başvekâletin 24 -1 -1931 ta
rih ve 6/273 sayılı tezkeresile ifadelerinin alın
ması talebi olunan Manisa mebusu Bahrinin ha
len mebus olmadığından kendisine aid evrakın 
Başvekâlete iadesine ve Afyon Karahisar me
busu Haydar Çerçel ve Manisa mebusu Saim 
Uzele isnad olunan suç teşkilâtı esasiye kanunu
nun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı cürümler 
haricinde bulunmasından dolayı dahilî nizamna
menin 180 nci maddesinin 2 nci fıkrası mucibin
ce takib ve i muhakemelerinin devre sonuna bıra
kılmasına öybirliğile karar verilmiştir. 

Yüksek ? Başkanlığa sunulur. 

Ad. Teş. EsLMu. En. I3aş. M. M. 
Bursa . Manisa 

• E, Oamiez K. ürer 

•Kâtib 
Mardin 

Edib Ergin 
Aza 
Ordu 

A. İhsan Tokyik 
Aza 

Ankara 
Mümtaz Ökmen 

Aza 
Kocaeli 
R. Akça 

Aza 
Bursa 

S. Ferid T alay 

Aza 
Erzurum 

Fuad Sirvıcn 
Aza 

Oorımı 
; Mimir Çağıl 

Aza 
Kastamonu 

Dr. Ş. Şenozan 
Aza 

Mardin 
0. Dinç er 

Aza 
Konya 
R. Türel 

Aza 
Konya 

Aza 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Aza 

Bursa 
Atıf Akyüç 

Aza 
Balıkesir 

0. Niyazi Burç 
Aza 

Ordu 
M. Baha Pars 

Aza 
• Malatya, 

E. Barkan 

A. Fuad Cebesoy 

( S. Sayısı : 79 ) 



Aksaray 
kaldırılması 
Teşkilâtı 

mebusu (eski) Rıza Nişarinin teşriî masuniyetinin 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve 

encümenlerinden mürekkeb muhtelit 
encümen mazbatası (3/36) 

esasiye 

T. a 
Başvekâlet 

Yazı işleri Müdürlüğü 
Sayı: 6/1388 

Bir suçtan dolayı 
masuniyetinin kaldın 

S. Saytsı: 78 

6-V-J934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Aksaray Mebusu Rıza Bey hakkında kanunî takibat yapılmak üzere teşriî 
ması Aksaray C. Müddeiumumiliğince taleb edilmiş olduğundan dolayı 

Teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesine tevfikan muktazi muamelenin ifası Adliye 
Vekilliğinin sureti 
tevdi edilen bu babd 
ve neticesinin işarına 

merbut 3-V-934 tarihli ve 759/99 numaralı tezkeresinde bildirilmiş ve 
aki tahkikat evrakı leffen takdim kılınmış olmakla muktezasının ifasına 
müsaade buyurulması arzolunur efendim. 

Başvekil 
Ismel 

Bir mekteb talebesine 
kanuni takibat yapı 
bildirilmiş ve bu babldaki 
kanunuuun 17 nci 
rulmasını istirham ederi 

Yüksek Başvekâlete 
sarkıntılık ettiği sırada yaralanan Aksaray mebusu Rıza Bey hakkında 

üzere teşriî masuniyetinin kaldırılması Aksaray C M . Umumiliğinden 
evrak suretleri ınelfufen takdim kılınmış olmakla Teşkilâtı esasiye 

maddesine tevfikan muktezasının ifa ve neticesinin işarına müsaade buyu-
im efendim. 6-V-1934 

• Adliye vekili 
* Ş. Saraçoğlu 
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Adliyeye teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve T, E\ -Mvh. encümeni 

Karay No. 2 
Esas:No. 3/36 

Yüksek Başkanlığa 

Hakaret suçundan dolayı takibat yapdmak 
üzere teşriî masuniyetinin kaldırılması Başvekâ
letin 6 - V -1934 tarih ve 6/1388 sayılı tezkeresin
le taleb olunan Aksaray mebusu Rıza Nisari 
halen mebus bulunmadığından kendisine aid 
evrakın Başvekâlete iadesine encümenimizce oy-
birliğile karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ad. Tos. Es. Mu. En. Reisi 

Bursa 
Ji. Canıtez 

Kâtih 
Mardin 

Edib Ergin 
Aza 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Aza 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Aza 

Ordu 
. İhsan Tokgöz 

M. M. 
Manisa 
K. Örer 

Aza 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Aza 

Çorum 
Münür Çağa 

Aza '; 
Ankara 

Mümtaz ökmen 

Aza, 
Balıkesir 

O. Niyazi Burcu 

Aza 

Muhittin- Baha Pars 

Aza 
Konya 

~R, Türel 

Aza 
Malatya 

E. Barkan 

29-IV »1935 

Aza 
Kastamonu 

Dr. Şükrü Şenozan 

Aza 
Mardin 

O. Dinçer 

Aza 
Kocaeli 

R. Akça 

Aza 

Sadettin Ferid T alay 

( Aza 
Konya 

Ali Fuad Cebesoy 

( â. Sayısı : 78 ) 



§. âayısı: §i 
Bolu mebusu (eski) Falih Rıfkı Atay ve Kütahya mebusu 
Naşid Uluğun teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkep muhtelit encümen mazbatası (3/38) 

T. C. 
Başvekâlet 

işleri Müdürlüğü 
Sayı: öt 1590 

Orhun gazetesinde 
yeti Milliye gazetesinin1 

İddia olunan Hâkimiyel 

21-V-1034 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

|çıkan bir yazı dolayısile mezkûr yazı muharriri H. Nihal Beyi Hakimi-
15-1-1934 tarihli nüshasında küstahlık başlıklı yazı ile tahkir eylediği 

ti Milliye gazetesi sahibi Falih Rıfkı ve Umum neşriyat müdürü Naşid 
lakkı Beyler halen mibus bulunmaları has bile haklannda kanunî takibat yapılabilmek üzere 

masuniyeti teşriiyeleritjin refi İstanbul C. Müddeiumumiliğinin işarına atfen Adliye vekilliğinin 
19-V-934 tarihli tezkeresinde bildirilmiş ve tevdi olunan dava evrakı leffen takdim edilmiş 
olmakla ıııuktazasının ifasına müsaade buvıııulmasmı arzederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye ve Teşkilâtı eaasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit eneümen mazbatası 

1\ B. M. m 
Ad, ve Veş. Es. Mu. encümeni 

Karat Nb. 
Karar No. d/38 

,W - IV -1935 

Yüksek Başkanlığa 

Hakimiyeti Milliye gazetesinde çıkan bir ma-
kajesile «Orhun» gazetesi sahibi H. Nihali tah-
jrir ettiği BaşvekâletiA 21-V-1933 tarih ve 
0/1590 sayılı tezkeresile bildirilen Bolu mebusu 
|*alih Rıfkı Atay ve bu suçtan dolayı gazetenin 
Neşriyat müdürü Kütahya mebusu Naşid Hakkı 
Uluğun teşriî masuniyetinin kaldırılması taleb 
olunmuşsa da isnad olunan suç teşkilâtı esasiye 
kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
cürümler haricinde olduğundan dahilî nizam
namenin 180 nci maddesinin 2 nci fıkrası muci-
biûce takib ve muhakemesinin devre sonuna bı
rakılmasına karar verilmiştir, 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ad. Teş. Es. E. Başkam M. M. 

Bursa Manisa 
B. C anıt ez K. Örer 

Aza 
Ordu 

M. Baha Pars 
, Aza 
Çorum 

Münir Çağıl 
Aza 

Rastanmu 
Vr. S. Senozan 

Aza 

KYıtib 
Mardin 

Edib Ergin 
Aza 

Trabzon Ordu 
B. Karadeniz A. İhsan Tohjoz 

Aza 
Erzurum 

Fuad Sirm.en Mi 
Aza 

Balıkesir 
ö. Niyazi Burcu 

Aza 
Ankara 

mtaz Ölmen 
Aza 

Kocaeli 
B.Ahca ' 



-^ ' ^ z a A m Aza 4 z a j ^ 
Mardin Bursa Konya Malatya Kastamonu Konya 

O . D m ^ S.FertaiVrfa,, E. Türel E. Barkan • *'. A,*fo» J . M JLoy 

( S, Sayısı : Hi ) 



Manisa 
rılması hakkında 

lâtı esasiye 

S. Sayısı: 77 
mebusu Tahir Hititin teşriî masuniyetinin kaldı 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşki-
encümenlerinden mürekkeb muhtelit 

ericümen mazbatası (3/4,45/46) 

Manisa mebusu Tahir Hititin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/4) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdüt /üğü 
Sayı 6/432 

4-IV-934 günlü ve 
Manisa Saylavı Bolulu 

teşriî masuniyetinin 
mahallesinden Bekiroğl 
vekâletinden 28-11-935 

3-III-1935 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

*/; 1052 sayılı tezkereye ektir: 
Tahir Hitit hakkında kanunsuz olarak hapsedilmek suçundan dolayı 

kaldırılması için evvelce de müracaatta bulunmuş olan Boluda Karaçayır 
Refik tarafından verilib evveliyatı ile birleştirilmek üzere Adliye 

tarihli tezkere ile gönderilen arzuhal bilece sunulmuştur. 
Başvekil 
/. 

Manisa mebusu Tahir 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 6} 1052 

Hititin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/45) 

4-1V-1034 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Manisa mebusu Tafyir Bey hakkındaki evrak hakaret davasında bulunmuş olan Fettah 
Efendinin davadan feragati üzerine 4-III-1934 tarihli ve kanunlar kalemi 3286/3320 numaralı 
tezkerei Devletlerile iade buyurularak Adliye vekilliğine gönderilmişti. 

ı Ancak kanunsuz olarak hüriyetinin tahdidine sebebiyet vermek maddesinden dolayı 
mumaileyh Tahir Bey a 
Efendi tarafından dava i 

şeyhinde Bolunın Karaçayır mahallesinden Hacı Bekiroğlu Refik 
ikame edildiğinden Teşkilâtı esasiye kanunu mucibince lâzım gelen 

muamelenin ifası hakkında Adliye vekilliğinden yazılan 2-IV-1934 tarihli ve 54/89 numaralı 
teskerenin sureti ile buna müteallik evrak leffen takdim edilmiş olmakla muktazasının ifasına 
müsaade buyurulmasını ıfica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 



— - 2 -
Yüksek Başvekâlete 

Yazı işleri müdürlüğü ifadesile şerefmevrud 5/UI-934 te ve 6/700 numaralı tezkerei 
devletleri Ğ. 

Manisa'mebusu Tafeir Beyeaid evrak Fettan beyin mumaileyh Tahir Bey hakkındakf hakaret 
davaw*ftfirt ferağ at etmesi hasebile iade buyurulmuş ise de bu kere Bekir oğlu Refik irtmmte 
Riyaseticiirfıiıur Yüksek makamına takdim olunub makamı devletlerinden tevdi buyurulan şikâ
yetnamede ^elediye Reisi bulunduğu sırada mumaileyh Tahir Beyin kendisinin kanunsuz olarak 
hürriyetinir)tahdidine sebebiyet verdiği ihbar ve dtfva edilmekte olduğundan; işbu şikâyetname 
tevdi buyurulan diğer evrakla birlikte Yüksek Huzurlarına tekrar takdim kılındı. 

Mütekajddim 8-8-933 tarih ve 208 numaralı tezkerei acizi ile arzedildiği veçhile lâzım 
gelen muamelenin yapılmasına müsaadei devletlerini istirham eylerim efendim hazretleri. 

2-1V-934 Adliye V. 
.Ş. Saraçoğlu 

Manisa mebusu Tahir Hititin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/46) 

10- VM-I93t 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Şahsî hürriyeti tahdid maddesinden suçlu bulunan Tahir Beyin halen Manisa mebusu 

bulunması hasebile hakkında takibat yapılabilmesi için masuniyeti teşriiyesinin refi Bolu 
Cumhuriyet Müddei umumiliğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesi mucibince 
lâzım gelen muamelenin ifası Adliye vekilliğinden 8-VIU-933 tarihli ve 291/208 numaralı 
tezkere ile bildirililmiş ve bu babdaki evrak leffen takdim kılınmıştır. Muktazasının ifasına 
müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T. Ç 
Başvekâlet 

Yazı> işleri Müdürlüğü 
Saye: 012338 

( S . Sayısı : 77 ) 
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Adliye ve teşkilâtı esksiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

Adk 
T. B. M. M. 

ve Teş. Es. Muhtelit encümeni 
Karar No. 1 

Esas No. 3/4 3/45 3/4$ 

âtı 

İ Boluda Karaçayır 
roğlu Refikin kanunsuz 
did ettiği iddia edilen ve| 
sayılı tezkeresile teşriî 
ması taleb olunan Manisa-
isnad olunan suç teşkil 
12 ve 27 nci maddesinde 
d» bulunmasından dolayı 
180 nci maddesinin ikinci 
kib ve muhakemesinin devre 
sma karar verilmiştir. 

Ayni müddeiye ve isnad 
3/jl, 3/45, 3/46 sayılı doshralı 
Yüksek Başkanlığa sunulur 

mahallesinde Hacı Beki-
Olarak hürriyetini tah-

Başvekâletin 6/2338 
masuniyetinin kaldırıl-

mebusu Tahir Hitite 
esasiye kanununun 

fazılı cürümler haricin-
dahilî nizamnamenin 
fıkrası mucibince ta-

sonuna bırakılma-

A4- ve Teş. Es. Mu. En. 
Bursa 

B. Canıtez 

Baş. 

29 -IV -1935 

Yüksek Başkanlığa 

olunan ayni suça aid 
ar tevhid edilerek 

Kâtib 
Mardin 

Edib Ergin 
Aza 
Ordu 

A. thsan Tokgöz 
Aza 

Ankara 
Mümtaz ökmen 

Aza 
Kocaeli 

R. Akça 
Aza 

Bursa 
8. Ferid Talay 

M. M. 
Manisa 
K. Örer 

Aza' 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Aza 

Çorum 
Münir Çağıl 

Aza 
Kastamonu 
Dr. Şükrü 

Aza 
Mardin 

O. Dinçer 
Aza 

Konya 
B.- Türel 

Aza 
Konya 

A. Fuad Cebesoy 

Aza 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Aza 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Aza 
Balıkesir 

O. Niyazi Burcu 
Aza 

Ordu 
M. Baha Pars 

Aza 
Malatya 

E. Barkan 

m*m 

(S. Sayısı : 77 ) 





S. Sayısı: 80 
iird mebusu Mahmud Soydanın teşriî masuniyetinin kal-
rılmaşı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teş-
jfâtı esasiye Encümenlerinden mürekkep muhtelit Encü

men mazbatası (3/50) 

T. C. 
Başvekâlet 

Vak işleri müdürlüğü 
Sayı: 0/1470 

17-V-1933 

2\l Milliyet gazetesinin 
ien dolayı gazetemin 

ka|kında Cumhuriyet 
üzlrine Etem İzzet Bey 
edilmişse de Mahmud B 
icrası teşrif masuniyetinirj 
Ciinhuriyet müddei umupıiliğin 
arzjuhalı ile bir gazete 
mafedesi mucibince mukt 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

-IV-933 tarihli ve 2588 numaralı nushasındaki neşriyatla tahkir edil-
neşriyat müdürü Etem İzzet ve İmtiyaz sahibi Mahmud Beyler 

kezetesinin Spor muharriri Ahmed İhsan Bey tarafından açılan dava 
için duruşma yapılmak üzere evrak Asliye ceza mahkemesine tevdi 

^yin Siird mebusu bulunması hasebile mumaileyh hakkında takibat 
refine mütevekkıf olduğu cihetle kanunî muamelenin ifası İstanbul 

in işarına atfen Adliye vekâletinden bildirilmiş ye müştekinin 
leffen takdim edilmiş olmakla Teşkilâtı esasiye kanununun \ 7 net 
faşının ifasın^ müsaade buyurulmasım arz eylerim efndim, 

Başvekil 
İşmçt 

Adliye ve Teşkilâtı 

T.B.M.M. 
Aa% T eş. Es. Muhtelit 

encümeni 
Karar No. 4 

ÎEsas No. 3/50 

esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

29 - IV -1935 

Sihibi bulunduğu Milliyet gazetesinde çıkan 
bir nmkale ile Cumhuriyet gazetesi spor muhar
riri jşhmedin tahkir edilmesine meydan verdiği 

iletin 17 - V - 1933 tirih ve 6/1470 sayı-
ceresile bildirilen Siird [mebusu Mahmudun 

asuniyetinin kaldırılması taleb olunmuş-
isnad olunan suç teşkilâtı esasiye kanu-
12 ve 27 nci maddelerinde yazılı cürüm-
İçinde olduğundan dahilî nizamnamenin 

180 n& maddesinin 2 nci fıkrası mucibince takib 

Yüksek Başkanlığa 
ve muhakemesinin devre sonuna bırakılmasına 
karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

M. M. Kâtib 
Manisa Mardin 

K. Örer Edib Ergin 

Ad. Teş. Es. E. Başkanı 
Bursa 

R. Canitez 

Aza 
Bursa 

Atıf Akgüç 

Aza 
Trabzon 

R. Karadeniz 



1 Azal "1 
Ordm 

A. t lisani T ok göz 
Aza Aza 

Aza 
Kastar onu 

Dr. Ş. Şenozan 
Aza 

Erzurum Ankara Ordu 
Fııad S irmen Mümtaz ökmen M.B. Pars 

Aza Aza Aza 
Kocaeli r Mardin 

Q, Niyazi Burcu E. Akça Ö. Dinçer 

Aza 
Konya 

E. Türel 
Aza 

Malatya 
F. Barkan 

Aza 
Kastamonu 

T. Arslan 

Aza 
Bursa 

Sadettin Eerid T at ay 
Aza 

Konya 
A. Fııad Cehesoy 

. Aza. 

(S. Sayısı ; 80) 



Afıkara şehri imar 
liralık münakale 

müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 28 000 
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe 

elncümeni mazbatası ( 1/109) 

r. c. 
] Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
\Sayı: 6/1015 

Ankara şehri İmar mı 
ması hakkında Mal iye 

İYükseJv M c c ü s c arzı te 

Ankjara şehri İmar müdü 

4nkara şehri İmar müdürlüğünün 1934 senesi' bütçesinin bazı fasılları arasında tahsisat nakli 
zarubeti hâsıl olmasına bina 

fasıllarında 7 nci faslın 1 
nei faslı ecnebi mütehassisi 

mühjendis vermek muavfıli 
Binaenaleyh Ankara şe 

S. Sayısı: 84 

lö-lV-1935 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

üldürlüğü 1934 malî yılı bütçesinde (28 000) liralık münakale yapıl-
iğince tadilen hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince lü-IV-935 

•arlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucifresile birlikte sunulmtişıur, 
Başvekil 

A İnönü 

v/tkili 
raai" 

(•lüğünün 1934 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında 
hakkında esbabı mucibe mazbatası 

tahsisat nakli 

en bu bapta bir kanun lâyihası ihzar ve takdim edilmiştir. 
Râyihanın birinci maddesi merbut cetvel izaha tile anlaşılacağı üzere bütçenin 2 nci ve 3 ncü 

nci maddesine 28 000 liralık tahisat münakalesini âmirdir. Bütçenin 2 
ar ücret ve tazminatı karşılığını havi olub mukavele icabınca mütehas

sıs ijeretine ingiliz lirası olarak verilmekte olmasından dolayı ingiliz lirası kambiyo farkından 
2 50JD ve ayni faslın 2 nci maddesi ise belediyeler hududuna kadar temdid edilen imar plânları 
karşılığıdır. Mezkûr plânırj yapılması hakkında ariz ve amik tetkik edildikten sonra diğer bir 

olamayacağı anlaşılmıştır. 
liri plânını yapan Profesör Yansen ile müzakere edilerek mumaileyh ta

rafımdan yapılması muvafık görülmüş ve bedeli henüz takarrür ettirilmemiştir. Bu bapta tanzim 
edileıı mukavelenin ana hatları tetkik edilmektedir. Bu sene mezkûr plânın yetiştirilmesine imkân 
olmadığı anlaşılmıştır. Bütçeye konulan mezkûr tahsisattan mukavelenin tanzimi için bir miktar 
sarf Edilmiştir. Bakiye kalan 24 500 lira ve 3 ncü fasıl ise harcırah karşılığını havi olub yapılan ta-
sarr|ıf suretile 1 000 lira ki ceman bu mevcud fasıllarda serbest olarak 28 000 lira tahsisat bulun
makladır. •*• . 

7J-nci faslın 1 nci maddesi ise istimlâk bedeli ve muhamminler' ücretleri için küşad 
edilüüş olub muhtevi olduğju tahsisat bu güne kadar tamamen sarf edilmiştir. 

Binaenaleyh bu gün için filen tatbik mevkiinde bulunan imar plânları ile işbu plânın tatbika
tı neticesinde yol ve meydanlar gibi doğrudan doğruya İmar müdürlüğünü alâkadar eden umu
mî lâahallere tesadüf eden eşhasa aid bina ve-arsalardan bilhassa ashabının uzun zaman beklen-

caiz olmayan küçük parçaların peyderpey istimlâk edilerek bedellerinin tediyesi zaruretile 
ve biı sene de şehrin mühim bir ana caddesi olan bahriye caddesinin açılmasına başlanılmış olması 
ve bju vesile ile halen tahakkuk etmiş ve bazı istimlâk bedellerinin itfası için bu fasla bir miktar 
olsui tahsisat münakalesine! lüzum hâsd olmuştur. 



Yukarıda arzedilen fasıllar ve -teferruatı münakale suretile bu lüzuma tahsis edildiği surette 
imar bütçesinin haiz olduğu evsaf ve şerait itibarile muvazeneye müessir olmamakla beraber "bir 
kısım masrafın ödenmesine imkân verilmiş olacaktır, 

Binaenaleyh mezkûr lâyiha Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M:,M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 52 
Esas No. 1/109 

Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri îmar müdürlüğü 1934 malî yılı sek Reisliğe sunuldu 
bütçesinde 28 000 liralık münakale, yapılması 
hakkında olüb Başvekâletin 16 - IV -1935 tarih 
ve 6/1015 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise gön-
derilib encümenimize havale olunan kanun lâ
yihası îmar müdürü hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu: 

,29 - IV -1935 

Teklif olunan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sîne nazaran encümcnimizce olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük-

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Kâtib 

istanbul 
F. Öymen 
Diyarbekir 

B. Bekit 
izmir 

K. inanç 
* Muş 

Ş. Çiloğlu 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Ankara 
Y. G. Kargı 
Grümüşane 
D. Sakarya 

Malatya 
O. Taner 

Sivas Tokad 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Doy 

Çorum , 
M. C ant ekin 

Istanbıd 
S.. Ur az 
Manisa 

Tilrkoğlu 
Yozüfad 

Itvmzi Ciner S. Genva S, I voz 

• HÜKÜMETIN TEKLI FI 

Ankara şehri îmar müdürlüğü 1034 
malî yılı bütçesinde 28 000 liralık 

münakale yapılmam hakkında. 
karıtın lâyihası 

MADDE 1 _—* Ankara şehri imar müdürlüğü 
1C34 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı 
fasıl ve maddeleri arasında 28 000 liralık mü
nakale yapılmıştır. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu' kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 —• Bu kanunun hükmünü icraya 

Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
10 - IV - 1935 

Bş. V. 
I. inönü 

Da. V. 
Ş. Kaya 
kt. v. 

Ab. Özmen 
S. I. M. M. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 

Na. V. 
A, Çetinkayd 
G. I. V. 

Dr. R. Saydam Bana TarMm 

M. M. V. 
K. Özalp % 

Mal. V. 
F. Ağralı 
Ik. V, 

C. Bay ar 
Zr. V. 

Mvklis Frknıen 

(S . Sayısı : 84 



F.: M. 

Ecnebi mütehassıslar ücret ve tazminatı 
1 Ücret ve tazminat 
2 Belediye lrucl 

Harcırah 

1 İstimlâk bed 

Ilükâmefin teklifine bağlı cetvel 

Mulıassasatm nevi 

uduna kadar temdid edilen imar plânı ücreti 

Fasıl yekûnu 

'li ve muhamminler * ücreti 

YEKÛN 

( S, SilVi.ŞI ; S* ) 

Tenzil 
Lira 

Zam. 
Lira 

2 500 
24 500 
27 000 
1 000 

28 000 

— 

28 000 
2£ 000 

mmmmmtmmm 





Ankara Yüksek 
lîra 80 kuruşluk 

ve 

T. a 
Başvekâlet 

Kararlar Mfidtirlügfy 
Sayı 6111,67 

Ankara Yüksek 
faslına 2268 lira 
hazırlanan ve İcra 
kanun lâvıhası Mali 

z Ankara Yüksek 
226.8 lira 80 kuruş 
faslına bu ınikdarııı 
Ziraat "Vekâletinin 3 

1933 senesinde 
fedilmeyerek vezne 
karşılık tutularak 1< 
olmadığından bu m 
sunulmuştur. 

Büyük Millet Me 

.Sayısı: 87 
Ziraat enstitüsü 1934 yılı bütçesine 2268 
tahsisat konulmasına dair kanun lâyihası 

Bütçe encümeni mazbatası (1/142) 

25-IV-1035 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

ziraat, enstitüsünün 934 -mali yılı bütçesinin 9 uncu masarifatı umumiye 
8İ0 kuruşluk munzam tahsisat konulması hakkında Maliye vekilliğince 

Vekilleri Heyetince 20 -IV-935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
iyenin tezkeresi ve esbabı mucibesile birlikte sunulınıışdur. 

- Başvekil 
/. İnönü 

Maliye Vekilliğinin 10247 /290 sayılı ve 20-1V 935 tarihli tezkeresi suretidir. 

Başvekâlete 

raat enstitüsü tarafından 933 senesi zarfında tahsil olunııb sârfedilnıeyen 
\n karşılık tutularak 1934 mali yılı bütçesinin 9 uncu masarifatı umumiye 
|munzam tahsisat olarak eklenmesine dair olub Hazineye havale buyurulau 
IV-935 günlü ve 9298/456 sayılı yazısı ve ekleri mütalea olundu. 

t|ahsil olunan varidattan 2268 lira 80 kuruşun mezkûr sene zarfında sar-
[uevcudıı olarak 1934 senesine devredilmiş olduğuna göre bu' paranın 
34 bütçesine bu mikdarın munzam tahsisat olarak eklenmesinde engel 

alksadı temineıı Hazinece tadilen hazırlanan ka'nun lâyihası ilişik olarak 

plisine takdimine müsaade Duyurulmasını arzederim. 

Hek İcra Vekilleri 
olunan 100 Hra varı 
vaıidaiı 226.8 lira 
edilmemiş olduğundan 

934 bütçesinin 
ğundan, 933 malî 
olarak ilâvesine lüzum 

Esbabı mucibe lâyihası 

etince tasdik olunan Yüksek ziraat enstitüsünün g33 bütçesile tahmin 
data mukabil mezkûr müessesenin malî yıl sonuna kadar tahsil olunan 

kuruşa baliğ olmuş ve bu varidat bütçenin masraf tertiblerine tevzi. 
sarf edilememiş idi. 

uncu masarifatı umumiye faslına mevzu tahsisatın, bitmek üzere oldu-
a varidat fazlası, olarak artan 2268 lira SO kuruşun bu tertibe tahsisat 

, hâsıl olmuştur. 

80 

yJlınd 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 58 
Esas No. î/142 " 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsünün 1934 malî sek Reisliğe sunuldu. 
yılı bütçesinin 9 nen faslına 2 268 lira 80 ku
ruşluk munzam, tahsisat konulması hakkında 
olub Başvekâletin 25 -IV -1935 tarih ve 6/1167 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen ka
nun lâyihası encümenimize havale edilmiş olmak
la okundu ve konuşuldu: 

Teklif edilen kanun lâyihası esbabı mueibe-
sinc nazaran encümenimizce şekle aid bazı deği
şiklikle kabul edilmiştir. 

Umumî hevetin tasvibine konmak üzere Yük-

30 - IV -193!) 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Kâtib 

İstanbul 
F. Öymen 
Diyarbekir 

R. Bekit 
İzmir 

K. İnanç 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem '(' 

Ankara 
Y. G. Kargı 
(Himüşane. 
1). Sakarya 
• Malatya 

0. Taner t 

nsal 

Muş Sivas Tokaç 
Ş. Çüoğlu licmzi Cin er S. 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı J)ay 

Corum 
M. Canûkhı 

İstanbul 
S. Vraz 
Manisa 

Türkoğhı 
1 Yozg'ad 

Gcnca' S. tcoz 

HÜKÜMMTİN TEKL t Fİ 

Yüksek ziraat enstitüsü 19VA malî yılı 
bütçesine 2268 Ura 80 kuruş munzam 

tahsisat İlâvesine dair kanun lâyihusı 

MADDE 1 — Yüksek ziraat enstitüsünün 
1934 senesi bütçesinin 9 ncü masarifi umumiye 
faslına 2 268 lira 80 kuruş munzam tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

20 
Bş. V. 
/. İnönü 
Da. V. 

$. Kaya 
Mİ V. 

Al. Özmen 
S. t M. V. 

Ad. V. 
$. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
A. Çetinkaya 
G, 1 .V. 

Dr. 11, Saydam Bana Tarkan 

• IV - 1935 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 
F. Ağrah 
ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmcn 

BÜT(JE WN(!Üı\I KNİNtN \)VAİSTERİSİ 

Ankara yüksel: ziraat enstitüsü U):li 
malî yılı bütçesine 2268 lira munzam 

tahsisat kovulması hal'kıncİa kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Ankara yüksek ziraat enstitü
sü 1934 malî yılı bütçesinin 9 ncu masarifi umu
miye faslına 2268 lira munzam tahsisat konul
muştur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

mmtm 

(&k Bayisi ; 87 ) 



S. Sayısı: 85 
Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 20 500 liralık 

münakale yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/132) 

T. C. 
Başvekâlet 

K&rarlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1047 

17-IV-1935 

Evkaf umum 
lfazıdanan ve İcra 
irılan kanun lâyihası 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 20 500 liraİık münakale yapılması hakkında 
Vekilleri Heyetinin 15-IV-935 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaş-

eşbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 
Evkaf umum müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesinin merkez müteferrikası, vilâyat 

(Mefruşat ve demirbaşı, vilâyat müteferrikası, memurlar harcırahı, apartımanlarla dördüncü 
îakıf han masrafı, orman ve zeytinlikler bakım masrafı, Akar tamirat ve inşaatı, tedavi ve 
;?ol masrafı, açık maaşı, geçen sene borçları, 932 ve 931 senesi borçları karşılığı tertiplerine 
ilonmuş olan muhassasıt ihtiyacı karşılayamamış ve kifayetsizliği anlaşılan bu muhassesatuı 
Çiyanet işlerinden devi edilen umuru hayriye tenvir ve teshin, İmefruşat ve müteferrika, Yeni 
fabtedilen vakıflara aid vazife ve tahsisatı fevkalâde ve masarifi gayri melhuza tertiplerinden 
tasarruf edilen muhassasatla telâfisi düşünülerek yapılan 20 500 liralık münakale cetveli 

[pişik kanun lâyihasına 
932 senesinde taha 

bağlanarak takdim kılınmıştır. 
ckuk edip tertibinde tahsisat bakiyesi kalmamasına mebni verilemeyen 

125 liralık tekaüd ikramiyesinin taallûk ettiği bütçenin bakiyei tahsisatına bakılmaksı
zın 932 senesi borçları karşılığına münakale ile alınacak olan o tahsisattan verilmek üzere 

îîîcTmadde arz ve teklif kılınmıştır. 13-IV-935 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 51 
Esas No. 1/132 

Evkaf umum 
gişesinde 20 500 liralık 

30-IV-im 

Yüksek Reisliğe 
müdürlüğünün 1934 malî yılı hakkında ohıb Başvekâletin 17 nisan 1985 tarih 

münakale yapılması ve 6/1047 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise gön-



derilen kanun lâyihası Muhaaefce müdürü hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu; 

Teklif olunan kanun lâyihası esbabı muçibesi-
ne nazarajı encümenimizce olduğu gibi kabul edil
miştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal Sırrı Vay 

Kâtib 
istanbul 

F. öymen 
Diyarbekir 

R. Bekti 
İzmir 

K. inanç 

Muş 
Ş, ÇiloğU 

Ankara 
Y. 6r, Kargı 
Gümüşane 
D, Sakarya 

Malatya 
O, Taner 

Çorum 
M. Cantekin 

İstanbul 
S, Uraz 
Manisa 

Türkağlu 

Sivas 
Remzi Çiner 

Tokad 
S. Genca 

Yozgad 
S, IçÖz 

HÜKÜÎMETİN TEKLM 

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

lâyihasıdîr 

MADDE 1 —Evkaf umum müdürlüğünün 
1934 malî. senesi bütçesinin ilişik cetvelde yazılı 
fasılları arasında (20 500) liralık münakale ya
pılmıştır. 

MADDE 2 — 1932 senesinde tahakkuk edib 
aid olduğu tertibinde bakiyesi bulunmayan 

(125) lira tekaüd ikramiyesinin birinci madde 
ile münakale edilen tahsisattan sarfına mezu
niyet verilmiştir, 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 -T Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

15-IV-1935 

Bş. V. 
/. înönü 
Da. V. 

Mt V. 
Ab. özmen 

S. 1. M.. V. 
Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 

• Na. V. 
A. Çetinkaya 

a. 1. v. 
Rana Tarhan 

M. M. V.' 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zv.V. 
Muhlis Efkme 

(S. Sayısı : 85) 
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2 
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Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

Muhassasatın nevi Tenzil Zam. 

Tenvir ve tâshin 
Mefruşat (mubayaa ve tamir) ve müteferrika 

ilen vakıflara aid vazife ve tahsisatı fevkalâde 5 Yeni zapted 

Masarifi gayri melhuza 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat müteferrikası 

1 Memurlar Ijareırahı 

3 Apartımanlârla dördüncü vakıf han masrafı 

1 Bakım masrafı 

1 Akar tamiratı ve inşaatı 

1 Tedavi ve ^ol masrafı 
2* Açık maaşı | 

Fasıl yekûnu 

5 500 
4 500 
9 500 
19 500 
1 000 

Geçen sene 

1932 senesi 
1931 » 

Fasıl yekûnu 

borçlan 

borçları karşılığı 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 20 500 

»m<i 

( S. Sayısı : 85 } 

3 500 
100 

1 500 
1 0Ö0 
3 800 
3 000 
2 000 
300 

1 500 
Tlöo 

600 
1 700 
1 500 
3 200 
20 500 
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S. Sayısı: 75 

1935 
• • W .aa 

İNHİSARLAR UMUM MUDURLUGU 
BÜTÇESİ 



t 

> 

h 
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İnhisarlar idaresi 1935 senesi bütçesi hakkında 1/8 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Say%.6/409 

28-11-1935 

inhisarlar umum 
Ijteyetince 28 - I I -
nİucibesüe birlikte 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
müdürlüğü 1935 malî yılı bütçesine aid olub icra Vekilleri 

1Ö35 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . inönü 

değ 
ile 

İnhisarlar umum) 
sinde esaslı bir 
um müdürlüğü 

duğu kadar eksiltilerek 
a göre inhisarlaıf 

b|Hiun 300 953 lirası 
İter sene ödenmesi ' 
(fe) 472) lirası da masraflara 
olamadığından bütçeye 
rfet tertiblerinden ve 

533 lira eksiltilmı 
Kasaba dışında olduğundan 
lâeeburiyeti ücret 
itearile barut işi 
jfekûn 449 352 liradlır 
İslıkların başlıealan 
|bi yine bir kıymet 

Bu faslın birinci 
ntur, 1556 müstahdem 
bb tahsisat 13 265 i t a 

Masraf bütçesi mucib şebebleri 

müdürlüğü için Yüksek Meclise sunduğumuz 1935 masraf bit
işiklik yoktur. 2441 numaralı kanun mucibince inhisarlar 

birleşen Barut inhisarının ücret ve masrafları da mümkün 
bu bütçeye konulmuştur. Barut inhisarının adı geçen Jca-

umum müdürlüğüne devrolunan masrafı 480 885 lira olub 
[Maliye vekâletile eski şirket arasında yapılan itilâf mucibince 

lşzımgelen borç taksiti (110 460) lirası memur ücretleri ve 
aiddir. Borç taksitinden bir şey eksiltmek mümkün 

aynen konulmuştur. Geriye kalan tahsisatın 18 660 lirası üc-
mütebakisi de masraflar tertiblerinden olmak üzere ceman 

|ştir ki nisbeti % 17,52 dir. Barut depoları her yerde şehir ve 
memurlarını ve bekçilerini olduğu gibi muhafaza etmek 

tejrtibinden daha fazla tasarruf yapmağa engel olmuştur. Netice 
inhisarlar umum müdürlüğü masraf bütçesine intikal eden 
Bütçenin bazı tertiblerinde geçen yıla göre görülen faz-

maddelerinde deâzah edildiği veçhile inşaat, makina, demirbaş 
ifade eden hizmetlere mahsustur. 

idin 

Masraf bütçesinin fasit ve maddelerimn mtmb şebebleri 

Fasıl : 1 
ikinci ve üçüncü maddeleri yekûnu 1934 bütçesinde 2686 mer 
karşılığı olmak üzere 3 427 495 lira idi. (C) cetveline göre 
eksik konulmuştu. Ayrıca barut inhisannm inhisarlar 



— 4 — 
umum müdürlüğüne devrolunan bütçe ve kadrosunda da 107 memur ve müstahdem 
karşılığı olmak üzere 110 460 lira tahsisat meveud bulunuyordu ki, her ikisinin ye
kûnu 4 34â memur ve müstahdem karşılığı olarak 3 537 955 liradır. 

1935-hıitçe ve kadrosunda .barut memurları dâ birleştirilmek ve lâzımgelen 
tasarruf yapılmak ve karşılığı olan tahsisat kadroya göre tamam hesaplanmak sıı-
retile hâsıl olan rakam 2730 memur 1596 müstahdem ücretlerinin karşılığı olmak 
üzere 3 526 200 liradan ibarettir. 

Merkez ve taşra masrafları 

Fasıl : 2 - Madde : 1 
İdarehane ve satış depoları kirası 

Bu madde idare teşkilâtının merkez, ve taşrada işgale mecbur olduğu binaların 
ve satış clepolarile mamulât ambarlarının kiralarını karşılar. 

1934 İnhisarlar ve barut bütçelerine bu masraflar için 149 000 lira tahsisat ko
nulmuş; v& dkinci teşrin sonuna kadar tahakkuk eden bu masraflar için 124 938 li
ra tahsisat verilmiş olması ve önümüzdeki yılda merkez idare binası için de kira 
vermek mecburiyeti göz önüne alınarak 935 yılı için 11 000 lira fazlasile 160 000 
lira teklif olunmuştur. 

Madde : 2 • 
Yolculuk masrafları 

Bu madde müfettişler de dahil olduğu halde birinci fasla dahil memurlar ve 
müştahdesnlere kanunla kararnamesine uygun olarak verilen yolculuk masraflarını 
karşılar, bu tertibe 1934 yılı altı aylık masraf ve ihtiyaçlar göz önüne getirilerek 
140; 000r tahsisat konmuş ve bu suretle barutun geçen yıl bütçesmdeki 4 250 liralık 
tahsisat tasarruf edilmiştir. 

Madde :3 
Mahkeme masrafları 

Bu m&ddeye konulan tahsisat idarenin leh ve aleyhine açılan davalardan dolayı ve-
.• rilen mahkeme ve icra harçlarile bu uğurda ihtiyar olunan sair masarifi, 1701 numara-
lı kanunun 69 ncu maddesi mucibince müteşekkil heyet kararlarının tebligat masraf
ları we İnhisar altında bulunan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı ka
çakçılığından mütevellid mıçlara aid davaların mahkeme ve sair masrafları ve daimî 
avukat olmayan yerlerde verilen avukat ücretleri ve davaları idare lehine intaç 
edenlere 2159 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince tediye edilecek ücretler ile 
yıl esnasında dava ve icra işleri çoğalan yerlerde işin arkası alınıncaya kadar mu
vakkaten istihdamına zaruret.hâsıl olan memurlara verilen ücretleri karşılamak
tadır. Ağustos 1934 tarihindenberi merileşen hare kanunu yeniden bazı mükellefi
yetler yapmış Ve bazı harçların nisbetlerini; de arttırmış olduğundan evvelki yılla
ra nısbetle mahkeme masarifi artmıştır. Geçen yıla göre 4 250 lira fazla konulması
nın sebebi budur. 

(S . Sayısı : ^5) 



fotin, kaput, muşamba 
kargılığı bulunmayan 
yahİecek olan 240 000 
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Madde : 4 

Para gönderme masra£r; 

Şu maddeye geçen yjl kadar para konulmuştur. 

Madde : 5 
idare masarifi 

kırtasiye, aydınlatma ve ısıtma, su, elektrik, nakil, şenlik, reklâm • nevinden ol-
mayjan ilânlar, numunelik mamulât ve matbu evrakı hazırlayan basımhanenin genel 
masraflarile muhabere [ve mükâleme masraf ve jicretleri ve bazı odacı ve bekçi, şo
för, şevkiyat memuru ve tahsildarlar gibi müstahdemlere verilmesi zarurî olan elbise, 

Barut depo memur 
nulain bu tertibe geçen 

[ki senedenberi tatbik 
Jbe konulan para kursların 

menfurların yol ve ikamet 
terti 

gibi giyecek paralarını ve sair bütçenin diğer terfihlerinde 
idare masraflarını karşılayan bu tertibe ihtiyacı aneak*koru-
jira konulmuştur. 

Madde : 6 
Kazaya karşı sigorta 

ye müstahdemlerinin kazaya karşı yapılan sigortaları için ko-
vıl tahsisatının ayni konulmuştur.! 

Madde : 7 
Kurs masrafları 

edilmekte olan kursların çok faidesi görülmektedir. Bu 
okutma ve idare masraflarile kurslara getirilen 

masrafları karşılığıdır ve geçen yılın tahsisatı kadardır. 

33u madde tütün ted 
rifijmuhtelif mahallerde tütün çiftçilerine 
kin^leri bedeli, ekim risaleleri basma ve 

larıiıı ve bu işlere dairi 
bağinm her çeşid işleri 
lif Edilmiştir. 

Fasıl : 3 - Madde : 1 
F^nnî ekim, dikim, sınama masrafları 

rübe istasyonları umumî masraflarile kimyahaneler masa-
verilen camekânlar ve tütün kalbur ma-
tütün haritası ve tecrübe için zürraa be

dava kimyevî gübre dağıtılması fen memur ve mütehassıslarının yolculuk masraf-

jütünlere sataşan 
tert|bden bu yıl Ege 
teşl^ilâtile ve Bursa, 
olaıi vahşi ateş ve 
cak (ihtiyaca tekabül 
olarak 10 000 lira tekliif 

sair masrafları ve Tekirdağ şarab fabrikasındaki numune 
[karşılanmak için 2 500 lira noksanile 40 000 lira olarak tek-

Madde : 2 
Hastalıklarla uğraşma 

Hastalıklara karşı yapılan uğraşma işlerine mahsus olan bu 
mıntakasmda ve Kocaeli ve Bolu vilâyetlerinde Ziraat vekâleti 
Gmmüşhacıköyünde ayrıca idaremiz tarafından yapılmakta 

akdjımar hastahklarile mücadele için /Miyar olunan masarif an-
einekte olduğundan 1935 yılı için geçen sene tahsisatının ayni 

olunmuştur. 
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Fasü : 4 - Madde : İ 
Ekim ve yazma masrafları 

1701 numaralı kanunun tatbiki için konulan bu tahsisat tütün oranlama ve ya
zımı ile uğraşan ihtiyar heyetlerinin ve vukuf erbabının gündelikleri ve bunlarla bir
likte gönderilen idare memurlarının yolculuk masraflarını izinsiz ekimlerin sökül
mesi ve kullanılmağa elverişli olmayan ekimlerin yakılması ve ekim işlerine aid 
sair masarifi karşılayan bu tahsisat geçen yılın ayni olarak bütçeye 130 000 lira 
konulmuştur. 

< Madde : 2 
Emanet ambarları masarifi 

Bu maddeye konulan para yetişen tütünlerin saklanması için kiralanan ambar
ların kira paralarile bu tütünlerin iyi bir halde saklanması için kullanılan amele 
ve aktarmacıların yevmiyeleri ve gerek ambarlama zamanında gerekse ferman
tasyon çağında fazla olarak muvakkaten kullanılması gerek olan amele ile kantar
cı ve istif çi gibi müstahdemlerin gündeliklerini ve tüccar ambarlarının içinde tü
tün bulunduğu müddetçe idarenin müşterek muhafazasını teminen kullanılan mu
vakkat bekçilerin ücretlerini karşılamakta olub 1935 yılı için geçen yıl tahsisatın ay
ni olarak 140 000 lira teklif kılınmıştır. 

Madde : 3 
Takib memurlarile kaçak maddeler masarifi 

Bu maddedeki tahsisat takib memurlarının kaçak dolayısile yapmağa mecbur 
oldukları masraflar ile kaçak eşyanm nakli ve bunların saklanması veya yok 
edilmesi ve bazı mevkilerde ve başlıca tuzlalar civarında yılın bazı mevsimlerinde 
istihdamına lüzum görülen kolcuların ücretlerini ve inhisar altında bulunan oyun 
kâğıdı, kibrit, çakmak taşı ve çakmak kaçakçılığından dolayı idarenin ihtiyar et
tikleri takibat masraflarını karşılar. Tuzlalarda bu yıl olduğu gibi yağmur mev
siminin gecikerek mutad tuz donma müddetinin uzaması muvakkat muhafızlarının 
istihdamları'zamanlarının artmasına ve takibat masrafları tahakkuklarının 1933 
yılına iüsbetle fazla bulunmasma binaen 1935 yılı için geçen yıl tahsisatından 20 000 
lira fazla olarak 220 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde : 4 
Kaçakla uğraşma masrafı 

Kaçakla uğraşma için kullanılmakta olan bu tahsisat geçen yıl gibi 20 000 lira 
olarak teklif olunmuştur. 

Fasıl : 5 
Kaçak ihbariye ve ikramiyesi ve 2550 sayılı kanun mucibince verilecek 

tazminat 
Bu tahsisat 1918 numaralı kanun ile ekleri hükümlerine göre kaçak eşyanm za

bıt ve müsaderesinde kanunla gösterilen nisbetler dairesinde gerek peşin ve gerek 
para cezası tahsil edildikten sonra muhbir ve müsadire ve sair istihkak sahiblerine 
verilen ikramiyeler ile 2550 numaralı kanuna göre kaçak takibatmda ölen veya sa-
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katlananlara verilecek 
Ura âoksanüe 50 000 

1934 bütçesinden baintla 
sında bulunduğumuz ha 
liraya çıkarılmıştır. İdarenin 
ye 300 000 lira konulmuştu 

— 7 — 
tazminatları karşılamakta olub geçen yıl tahsisatından 1 000 
lijra teklif kılınmıştır. 

Fasıl : 6 - Madde : 1 
Yapı işleri ve tamirat 

birlikte bu para 255 000 lira olub henüz yılın orta-
de yetişmediğinden 20 000 lira münakale yapılarak 275 000 

bina ve tamir ihtiyacı çok olduğundan sunulan bütçe-
r. 

Tütün ve müskirat 
tan başka mezkûr fabrikalar 
nilenmesi gerek olan 
20 000 lira f azlasile 50 

ijabrikalarile tuzlalarda yeniden vücude getirilecek tesisat-
ve tuzlalarda daimî ve mutad olarak alınması ve ye-

nkakineler ve teferruatı için gelecek yıl ihtiyacına göre 
000 lira konulmuştur. 

Bu maddeye konulan 
tuzlaların gayri idarehane 
mirbaş eşya ve mefruşaf, 
lığı 0İub geçen yıldan 

İdarenin nakil vasıtaları 
yenilenmesi ve esaslı tam: 
ki yü içinde alınması dfiş 
ne alınarak 20 000 lira 

Maliye vekâleti i 
rine dörd senede 
ile fabrikaların 

Madde : 2 
Makineler ve teferruatı 

Madde : 3 
İdarehane demirbaş ve mefruşatı 
tahsisat fabrika ve imalâthanelerle yaprak tütün deposu ve 

ve satış depolarında kullanılmak üzere satın alınacak de-
yangın söndürme tertibatı ve tartı ve ölçü aletleri karşı-
800 lira eksik olarak 50 000 lira teklif edilmiştir. 11 

Madde : 4 
ÎÖakil vasıtaları alım ve yenilenmesi 

olan kamyon, kamyonet, otomobil, motor mavnaları 
irleri masraflarına karşılık olan bu maddeye önümüzde-
ünülen büyük hacimde bir deniz motörü bedeli de göz önü-

konulmuştur. 

Madde : 5 
e eski Barut şirketi arasında yapılan anlaşma üze-

ödenecek mobilya ve demirbaş depo binaları ve arazi 
faizile birlikte 1935 senesinde ödenmesi lâzım olan 

miktar 

Maliye vekâleti ile ebki Barut şirketi arasında yapılan anlaşma üzerine dörd se-
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nede ödenecek olan ve ilk taksiti 1934 bütçesile verilmiş bulunan: 

Lira 

Mobilya ve demirbaşların faizile birlikte bedeli olan 12 307.30 
liranın 1935 malî senesinde Ödenmesi lâzımgelen miktar. 3 077 
Depo binaları ve arazinin faizile birlikte bedeli olan 182 269.96 
liranın 1935 malî senesinde ödenmesi lâzımgelen miktarı. 45 568 
Fabrikaların faizile birlikte bedeli olan 1 009 231.22 liranın 
1935 malî yılında ödenmesi lâzımgelen miktarı. 252 308 

300 953 

Liradan ibaret bulunmasından ona göre bütçeye tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 7 - Madde : 1 > 
Yaprak tütün depo ve imalâthane]erile tütün ve müskirat fabrikaları 

ve tuzlalar memur ve müstahdemleri ücreti 
Geçen yıl 884 adedi memur ve 182 adedi müstahdem olmak üzere 1066 aded me

mur ve müstahdem mukabili olarak bütçeye konulan 1 102 260 liraya mukabil bu 
yıl 869 adedi memur ve 182 adedi müstahdemin olmak üzere 1.051 aded memur ve 
müstahdem mukabili olarak 1 099 080 lira tahsisat konulmuştur. 

Madde : 2 
Yaprak tütün depo ve imalâth a neleri le fabrikaların kirası 

Kira ile tutulan fabrika, atelye, yaprak tütün depo ve imalâthaneleri için ve
rilen kiraların karşılığı olan bu maddeye geçen yıldan 10 000 lira eksik olarak 
100 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Madde : 3 
Kazaya uğrayanlara ve çocuk .yuvalarına yardım 

Fabrika, tuzlalar, imalâthane ve depolarda kazaya uğrayanların tedavisine ve 
sakat kalanların kendüerine ölenlerin aile ve çocuklarına tazminat itasına ve i s 
tanbul, izmir fabrikalarında çocuk yuvalarının masraflarına mahsus olan bu mad
deye geçen yıl tahsisatının ayni olarak konulmuştur. 

Fasıl : 8 
Ecnebi mütehassıslar ücret ve harcırahları 

Halen hizmet görmekte olanlarla tütün tohumlarının istifası için getirilecek mü
tehassısın mukavelelerine göre para konulmuştur. 

Fasıl : 9 - Madde : 1 
Şarapçılara verilecek prim 

Yerli şarapların ecnebi memleketlere ihracında sahihlerini teşvik etmek için usu
lü dairesinde verilen primlerin karşılığı bulunan bu maddeye geçen yıl tahsisatının 
ayni konulmuştur. 
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§790 numaralı 
oldnimbikler için 

(Bu namla 1934 
nuimuştur. 
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Madde : 2 
îmbik alımı 

kanuhun 9 ncu maddesi mucibince idamece satın alınması gerek 
anlaşılan ihtiyaç göz Önüne alınarak 5 000 lira konuldu. 

Madde : 3 
Hayır evlerine yardım v 

büpçesine konulan tahsisat 1935 yılında da geçen yılın ayni ko-

Sergil 
Bu maddede görül' 

mit 1935 yılı beş aymal 
.pn 20 000 lira fazlalık iştirake karar verilen Brüksel1 sergisi-

isabet eden masraf karşılığıdır. 

pluntazam ve maksada 
f a^ olan memurları 
yıl} tahsisatının ayni 

uygun çalışmalarile temayüz eden ve işlerinde muvaf-
ve teşvik için konulmuş bu fasla 1935 yılı için de geçen 

konulmuştur. • 
taltif 

2469 numaralı 
mî |memur ve müstahd< 
% 4: ü nisbetinde 
hesaba göre 185 000 

ö-eçen yıl tahsisatımın aynidir. 

40 

u namla 1934 yılı 
40 000 İiralik 

ÎOOO lira tahsisat 

Madde : 4 
ilere katılmak ve propaganda masarifi 

Fasıl : 10 
Memurlar ikramiyesi 

Fasıl : I I 
Koruma sandığına muavenet 

kanjunun 1 nci maddesile koruma sandığı için kadroya dahil dai
mlerin ücretleri karşılığı olarak bütçeye konulan tahsisatın 

muatenet esası kabul edilmiş olduğundan bu esas üzerine yapılan 
konulmuştur. lira 

Fasıl : 12 
Reddiyat 

Fasıl : 13 - Madde : 1 
1933 ve daha evvelki yıllar borçları 

jGeçen yıl tahsisatımın aynidir. 

Madde : 2 
Gheçen yıl borçları 

bütçesine konulan 20 000 lira tahsisat yetişmediği için iki de-
munzam tahsisat alınmış olduğundan 1935 yılı için bu tertibe 

konulmuştur. 

Ç$. ,8sym : İS'.) 
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Madde : 3 ^ 

Hükmedilmiş borçlar 
Mülga Tütiüı inhisar idaresi memurlarının teçhiz ve tekfin masarifi ile ailele

rine dahilî talimatname ahkâmı dairesinde verilecek ikramiyeler hakkında Şûrayi 
devletçe hükme iktiran edib bütçede karşılığı bulunmayan borçlar için 1934 yılı büt
çesinde 2 000 lira tahsisat kabul olunmuştu. Bu kabîl hükme iktiran edecek borç
lar karşılığı olmak üzere 1935 yılı bütçesine geçen yıl tahsisatının ayni olarak 2 000 
lira konulmuştur. 

Fasıl : 14 
Fevkalâde masraflar 

Madde : 1 
Tütün enstitüsü inşa ve kurum masraf ile sunî fermantasyon sınamaları 

ve fennî temizleme masrafları 
Geçen yıl biri enstitüler için 40 000 diğeri fermantasyon için 25 000 lira olmak 

üzere 2 maddede 65 000 lira konulmuştur, içinde bulunduğumuz yıl için de enstitü 
yapılmaktadır. Yıl sonuna kadar bitecektir. Fermantasyon işi bu binanm bitme-
sile başlayacaktır. Enstitünün içerisinde laboratuarları vücude getirmek ve fer
mantasyon tertibatı yapmakla beraber bunlara aid masrafları karşılamak için ge
lecek yıl 40 000 lira lâzım olduğu anlaşıldı ve maddeye o kadar para kondu. 

Madde : 2 
Müskirat fabrikaları yapı işleri ve kurum masrafları 

1934 yılı bütçesinde müskirat fabrikaları inşaat ve tesisat adını taşıyan bu mad
deye konulmuş olan 230 000 lira ile Paşabahçede kurulacak suma fabrikasının 
üzüm kesme ve tahammür dairelerinin makineleri maya laboratuarı buhar kazan ve 
teferruatı ve elektrik makine ve tesisatı alınmış ve sipariş edilmiş ve yanındaki 
eski şişe fabrikasının arsası satın alınarak yeni fabrika binasının inşasına da baş
lanılmıştır. Sayılan işlerin bu yıl sonuna kadar bitirilmesme çalışılmakta ise de 
inşaatn takriben yirmi otuz bin liralık kısmının önümüzdeki yıla sarkması pek muh
temeldir. Bundan başka gelecek yıl içinde bu fabrikanın iptidaî maddelerini is
keleden alıb fabrikaya götürmek kömürleri taşımak, mamulâtı ambarlara naklet
mek masraflarını azaltmak üzere bazı nakil tertibatı ve fabrikanın rıhtımını yap
mak gerektir. Bununla beraber Tekirdağ şarap fabrikasının kavı ihtiyaca uygun 
olmadığından orada da yeniden bir kav yapmak için bu maddeye 200 000 lira ko
nulmuştur. 

Madde : 3 
Tuz memurlarının bir defalık tazminatı 

2159 numaralı kanunun 7 nci maddesi ahkâmı dairesinde tuz memurlarına veri
lecek bir defalık tazminat için 1934 yılı bütçesindeki 10 000 lira karşılıktan bu 
şeraiti haiz memurlardan mühim bir kısmının tazminatı verilmiş olmakla 1935 yılı 
için 5 000 lira kâfi görülmüştür. 
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1715 numaralı 
na verilecek itfa karşı! 
he$abüe bütçeye 74 38P 
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Fasıl : 15 

Cumhuriyet merkez bankası itfa karşılığı 
kanfunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet merkez bankası-

ığı olarak masraf bütçesi yekûnu olan 7 438 033 liranın % 1 
lira tahsisat konulmuştur. 

1935 yılı için 
Tajhminin esası, içind^ 
maktadır. Bu yılın § 

Varidat bütçesi mucib sebebleri 

tahmin olunan varidat yekûnu 1934 tahmininden farklı değildir. 
bulunduğumuz yıl satışlarının gösterdiği rakamlara dayan-

iı|ndiye kadar geçen altı aylık satışları şöyledir: 
Lira 

Tütün 
Müskirat 
Tuz 
Barut 

Bu yılın geri kalaık 
teşkil eder. Geçen yül 
1914 için tahmin edilen 
dif - elde edileceği üruid 
mfmkün olur: 

ve 
vergisinin 
nupıea 

ırmın İşbu satış kârla 
(1140 000) ve muhtelif 

müskirat satışlarından 
mukabili o 

, İnhisarlar 
052 000) liraya varmı 

Bu yekûna umumi 
edilmiş ve Umum 
olarak tesbit e 

umum 

(5 674 273) Kg. 

(76 168 027) Kilo 

18 569 962 
4 404 507 
4 858 636 

908 770 
müddetinin hemen yarıdan fazlasını nisbeten kısır aylar 
arın bu aylardaki satış gidişi ve nisbeti göz önüne alınınca 

gelirin - ki müdafaa vergisile birlikte otuz üç milyon lira-
edilir ve 1935 senesi için şu suretle bir tahmin yapmak 

Satış bedeli 
Lira 

1 - Tütün 
Maliyet, beyiy^, nakliye ve amortisman 

2 - Müskirat 
Maliyet, beyiy^, nakliye ve amortisman 

3 - Tuz 
Maliyet, naklice ve amortisman 

4 - Barut 
Maliyet, beyiyje, nakliye ve saire 

35 432 000 
11 900 000 
23 532 000 
8 200 000 

| 2 460 000 
5 740 000 
8 000 000 
760 000 

7 240 000 
1 600 000 

! 1 000 000 
600 000 

yekûnuna maliyetin içindeki bütçe dahili masraflar muka-
bütçe varidatı olarak (1 000 000) lira ve bir de tütün 

2460 numaralı kanun mucibince alınmakta olan müdafaa 
acağı tahmin edilen iki milyon sekiz yüz bin lira ilâve olu-

müdürlüğünim 1935 yılı bütçesinin varidat kısmı yekûnu 
ş olur. 

satışların şimdiki gidişi göz önüne almarak 210 000 lira 
müdürlük gayrisafi varidatı bu suretle bütçede (42 262 000) 
iştir. 
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Bütçe kanunu maddelerinden ötürü izahat 

Madde : 1 
1935 yık masraf bütçesile ortaya konulan (7 512 413) lira muhassasattan ötü

rü esbabı mucibe (1) numaralı mazbatada- fasıl ve madde itibarile anlatılmıştır. 

Madde : 2 
1935 yılı için oranlanan (42 26§ 000) lira gelirden ötürü izahat ilişik (2) nu

maralı mazbatada gösterilmiş, idarenin verim ve masraflarından ötürü ayrıca iza
hat? verüiniştir. ! . 

Madde :-4,'5, 6, 7 
1934 bütçesinde yazılı olub hükümlerinin 1935 yılında da kullanılması gere

ken adı geçen maddeler ona göre yazılmıştır. 

Madde : 8 
Fennî ve teknik özlükte yapüaeak Y. tütün ambarlarmdan 1934 yılmın ilk 

yedi ayı içinde ayrıca Samsun) Milas, Gönen ambarlarının ihaleleri yapılmış, 
istanbul; ve Üsküdarda iyi yapılmış büyük bir deponun satan alınmasına girişil
miştir. Baha şimdiden bu işler için (400 000) lira kadar para taahhüd kaydedil
miş V6 geri kalan (549 081) liradan yıl sonunadek İzmir, Gemlik, Akhisar, Ur
la, Uzunköprüde yapılacak ambarlarm ihaleleri düşünülmekte bulunmuş oldu
ğundan 1934 bütçesile sajsftna yol verilen (950 000) liradan yılı içinde sarfoluna-
mayanlapnın gelecek 1935 yıhna geçirilmesi gerekmiş ve bütçeye bu yolda bir 
madde konulmuşta?. Şu kadar ki 1935 yılı içinde programa göre bu yolda bina
lar yaptırmaya ve tesisatın başarılması yolunda yürüneceğinden ve para ise 
yetişmeyeceğindens1933 ve 1934 yıllarında bu paradan harcanandan ne kadarı 1934 
bütçesi artımlarile kapatılırsa o kadarımn da yine bu işlerde kullanılması ge
rek görülmüş ye maddeye bu yolda yazı yazılmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.lf. 
Bütçe enetmene , 
Kara? No. 49 
Esas No. 1/8 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1935 malî yılı bütçesine dair olub Başvekâletin 
2S-II-3Ö35 tarih ve 6/409 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilerek encü-
memmizt havale Duyurulan kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Ha
na Tarhtın hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Her şene oMuğu gibi encümenimiz bu sene dahi inhisarlar idaresinin muamelâ-
tı umunaiyesinde lâzımgelen tetkikatı yaptıktan sonra varidatın esasını teşkil eden 
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hasılat üzerinde bu 

1Ş33 yılı 10 aylık 
satış bedeli 

Lira 

Şu mukayeseden 
fazlalık olduğu görü 
kilo olduğu halde bu 
göstermektedir. Tüti 
fazla olmaı pahalı 
varılabilir ki bu da 
intikalinin önüne 

43 899 833 

gecem seneye nazaran inhisarlar maddelerinin yekûnu üzerinde 
mektedir. Ancak bütün satışı kilo itibarile geçen sene 9 331. 996 
»sene 8' 942 884 kilo olmasına nazamn 389 İ l â kilo noksanlık 
imin kilo-satışında noksanlık görüldüğü halde satış bedelinin 

tütün satışlarımın tezayüd etmesinden tevellüd ettiği neticesine 
köylü tütünlerinin alınan son tedbir üzerine şehir ve kasabalara 

geçilmesinden ileri geldiği kanaatine varılmıştır. 

Encümenimiz maliyetler üzerinde yaptığı tetkikatta bu sene dahi az çok bir te
nezzül görmüştür. 

1933 yık 1934 yık 

Bu tenezzülü 
düşüncelerin hâkim 
henüz zail olmadığı 
olan bu varidat 
çok tezayüd hâsıl 
mülâhazaları teyid* 

| Bu umumî muta 
ciimenimizin tetkika 

Madde 1 -
hid; edildikten; sonra 
ise de encümenimize^ 
ve bazı rakamlarda 
90 900 lira daha teıkzil 
edilmiştir. Bu sureile 

— l â -
neticeyi buldu; 

28 930 726 
7 130 049 
6 521 911 
1 317 147 

1934 yriı lû aylıfe 
satış bedeli 

Lira 

29 578i 080 
6 852i 547 
6 861i 657 
1 533' 385 

44 825 669 

Tütün 
Müskirat 
Tuz 
Barut 

¥ekûn 

% 
% 
% 

37*40 
3d|82î 
9,34 

% 
% 
% 

m 
27,70-
7,65 

Tütün 
Müskirat 
Tuz 

tevjhiddent sonra idare teşkilâtına umumî mesaide daha iktisadî 
olmasına, bir delil olarak görmekteyiz. İktisadî buhranın tesiri 
halde halkın iştira kabiliyeti ve istihlâk kucücetile alâkadar 

mevzuları üzerinde hasılat itibarile bir tenezzül görülmeyibte az 
olması ve bütçe tahminatmın-iaıteKtması da yukarıda serdettiğimiz 

Mer kanaatindeyiz. 

eamızı arzeylediktensonra bütçe kanunu lâyihası üzerinde en-
tı netay içini arzediyoruz: 

HiLkâmet: bu sene idarenkı umumî masraflarını barutbütçesi tev-
geşen seneden 17 580 lirai noksanile 7 512; 413 lira teklif etmiş 

yapılan tetkikatta bu sene içerisindeki sarfiyat miktam 
gelecekte yapılacak tasarımlat da nazarı itibare alnıarak 

edilib (A) cetveli yekûnu 7 421 513 lira olarak kabul 
mezkûr madde tadilen yazılmıştır. 
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Bu tenzilâtın müf i 
— 14 — 

edatı şunlardır: 

Fasıl Madde Lira 

2 1 10 000 
2 5 5000 
4 1 20 000 
4 2 30 000 
7 2 16 900 

14 1 5 000 
14 2 10 000 
15 0 900 

97 800 Yekûn 

Bu miktardan 6 900 lirası inhisarlar idaresi koruma sandığı memurlarının bir 
senelik ücretleri karşılığı olarak birinci faslın üçüncü maddesine üâve edilmiş ve 
hakikî tenzilât miktarı 90 900 liradan ibaret bulunmuştur. 

Madde 2 — İnhisarların varidat kısmı: 

Hükümetin teklif ettiği 
Iİra 

23 532 000 
5 740 000 
7 240 000 

600 000 
210 000 

1140 000 
700 000 
90 000 

120 000 
90 000 

2 800 000 

42 262 000 

Encümenin kabul ettiği 
Lira 

23 334 000 
5 879 000 
7 422 000 

600 000 
0 

1 140 000 
700 000 
90 000 

120 000 
90 000 

2 800 000 

42 175 000 

Tütün 
Müskirat 
Tuz 
Barut 
Satışların gidişi göz önüne alınarak ilâ
ve olunan 
Maliyet içindeki bütçe dahili masraflar 
Muhtelif rüsum 
Fara cezalan 
Muhtelif hasılat 
İstirdat 
Tütün, müskirat, müdafaa vergisi 

Yekûn 

Varidatta encümenimiz Hükümetin teklifinden 87 000 lira bir noksanlık tah
min etmiştir. Bunun sebebi bütçenin tetkikinde içinde bulunduğumuz senenin 
10 aylık satış hesabları görülebildiğinden on ay için bu rakamlar alındıktan sonra 
geçen senenin iki aylığı da üâve edilerek tahminat yapılmıştır. Binaenaleyh Hükü
metle de bu tahmin üzerinde mutabakat hâsıl olmuştur. Şu hale nazaran 1935 se
nesi için encümenimizce teklif edilen varidat rakamı ile içinde bulunduğumuz se
nenin bütçesinde taluninatm heyeti umu miyesinde 649 175 lira bir fazlalık görül
mektedir ki DU farkın en fazlası yukarıdaki cetvelde görüleceği veçhüe müdafaa 
vergisinin fazla tahmin edilmesinden ileri gelmiştir. Yeni mevkii tatbika konulan 
müdafaa vergisi hasüatı için bulduğumuz bu rakam içinde bulunduğumuz senenm on 
aylık hasılatı mesned ittihaz edilerek tahmin edüdiğinden encümen isabetine kanidir. 

( S. Sayım : 75) 



Binaenaleyh (B) celv 
ele o suretle tadüen 

Madde 3 — İnhisjarlar 
feları kadrosunu teşkil 
t dr muamelât müdürlüğü 
ctüğünden şube müdürleri 
liendis adedi bire iniiriîmiştir. 

arının Takib memurl 
deki takib memuru 
j I lüzum üzerine taldb 
Sin olarak tadüen ya 

Bu tadilât tahsisjat 
vferdiği (C) cetveli 

İnhisar idaresiride 
rfetlerin de diğer ücretli 
muvafık görülmüş v 
muhasib veznedar vi 

bazah tahsil işleri ile de meşgul edilmeleri hasebile cetvel* 
ve sair muhtelif müstahdemin cümlesi Hükümetin gösterdi-

memuru ve takib tahsil memuru ve sair muhtelif müstahde* 
zümıştır. 

yekûnunda hiç bir değişiklik yapmadığından Hükümetin 
yukarıda serdettiğimiz ufak tadilâtla kabul olunmuştur, 

tesis olunan koruma sandığı idare memurlarına aid üc-
memurlar gibi İnhisar idaresi bütçesinden verilmesi 

bu maksatla (C) cetveline bir müdür, bir muhasebeci, bir 
bir memur ilâve edilmiştir. 

Umumî Heyetin 

Beis 
Burdur 

•Jfi"' Şeref Özkan 

Beis 
Ispsrt 

Çorum Çorttra. 
$yub 8. Akgol M. Ca\niekin 

Malatya 
M, Oker 

16 — 
elinin yekûnu 42 175 000 lira olarak kabul edilib mezkûr mad-
azılmıştır. 

idaresinin daimî memur ve müstahdemleriİe nâkil yası-
eden (C) işaretli cetvelde Hükümetin Müskirat idaresinde 

ihdası hakkında serdettiği esbabı mucibe muvafık görül-
adedi sekize iblâğ edilmiş ve Hükümetin teklifi ile mü-

4,5,6, 7,8, 9 ve 1|0 ncu maddeler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

v. 
ta 

Mükerrkm Unsal 

M. M. 
İstanbul 
8. Uraz 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 

Edirne Güntüsane 
F. Kaltakktran D. Sakarya 

Ankara 
T. O. Kargı 

îzmir 
K. înanç 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Kırklareli 
Ş. ödül 

Malatya 
O. Taner 

Manisa Sivas Tokad Trabzon Yozgad 
Türkoğlu Bemzi Çiner 8. Gença Btm Vay 8. Içö» 
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İnhisarlar umum müdürlüğü 1905 malî ,yüı bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 
MADDE 1 — inhisarlar idaresinin 

1935 malî senesi masrafları için merbut 
« A » işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
7 512 413 liralık tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — inhisarlar idaresi 1935 
malî senesi varidatı merbut« B » işaret
li cetvelde gösterildiği traere 38 859 085 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — inhisarlar idaresinin 
1935 malî yılı daimî memur ve müstah
demlerde nakil vasıtaları kadrosu ilişik 
« C » işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — imalâtı artırmak ve 
«atış teşkilâtını genişletmek için ayrıca 
kullanılması lüzumlu görülecek memur 
ve müstahdemlerin ücretleri bütçenin 
ücret fadlarındaki arttırmadan vrilir. 

MADDE 5 — inhisar altında bulu
nan oyun.kâğıdı, kibrit, çakmak ve çak
mak taşı kaçakçılığından dolayı 1918 
sayılı kanun ile eki bulunan 2550 sa
yılı kanun mucibince verilecek ikra
miyelerle kaçak takibinde ölen veya sa
katlananlara verilecek tazminat ve bu 
suçlara aid davaların muhakeme ve sai
re masrafları bütçenin taallûk ettiği fa
sıllardan verilir. 

MADDE 6 — inhisar idarelerinin 
mülhak bütçesi bulunmayan 1930 ve da
ha evvelki yıllar hizmetlerine aid olan 
borçları yılları bütçelerinde karşılığı 
aranılmaksızm işbu bütçenin geçen ve 
eski yıllar borçları faslının 1933 ve da-
ha evvelki yıllar borçları maddesinden 
verilir. Bu fasıldaki tahsisatlar ile 
mahkeme masrafı tertibindeki tahsisat 
ve 1918 sayılı kanun ile eki bulunan 
2550 sayılı kanun gereğince haber veren
ler ile yakalıyanlara verilecek olan ik
ramiye ve ölen ve sakat kalanlara veri
lecek tazminata aid kaçak ihbariye, ik
ramiye ve tazminat faslındaki tahsisat 
yetişmediği takdirde ayrıca sarfı gerek 
paralar için muhasebei umumiye kanu
nunun 48 nci maddesi hükmü yapılır. 

BÜTÇE ENÛÜMENlNÎN TADtLl 
MADDE 1 — inhisarlar idaresinin 

1935 malî yılı masrafları için ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
7 421 513 liralık tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — inhisarlar idaresinin 
1935 malî yılı varidatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği- üzere 42 175 000 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Aynen kabul 
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MADDE 7 — S e r 
prjppaganda masarifi 
nap. tahsisatın sarfı 
mifsbitesinin hazırlaılıması 

19; 

seıanayeye giren masp 
usmllere tâbidir. 

— 1 7 — 
çilere iştirak ve 
adile bütçeye ko-
sureti ve evrakı 

mütedavil 
aflar hakkındaki 

MADDE 8 — İnhisarlar idaresinin 
13 yılı bütçe kanununun 9 ncu ve' 

19|4 bütçe kanununum 8 nci maddeleri-
le mütedavil sermaye< [en sarf ma mezu
niyet verilen (950 000) liradan kulla
nıl mayan- ve, kullanı ıpta bütçe tasar-
ruJlarile kapatılan kıs ımlarınn fabrika, 
tuşla ve imalâthanelerde yapılacak in
şaat ve tesisat ile fenni şerait ve tesisatı 
hafi her nevi yaprak tütün ambarları 
ahin ve inşası için 19^5 yılında sarfına 
Güpmrük ve inhisarlar vekâleti mezun
duk Bu suretle sarf olunacak paralar 
heşyıl sonunda bütçenin genel tasarruf-
laıindan yetişmesi nişbetinde mahsub 
olıiiıur. 

jMADDE 9 -
I9İ) tarihinden 

Bu 

MADDE İO —Bu 
nü ̂ yapmağa Grümrük 
kili memurdur. 

muteberdir, 
kanun 1 haziran 

kanunun hükmü-
ve inhisarlar ve-

30 

glu 

Araş 

]Bş. V. Ad. V 
t.:İnx>nü- Ş.Saraco 

:ba.V. ' Ha.V 
Dr.T.R. 

Mi:V. Na. V. 
AU. özmen A. Çetink\ıya 

S. I. M.V. 
Ufr. R. Saydam 

Zr.Y. 
Muhlis Erhmen 

I I I -1935 
M. M. V. 
K. Özalp 

Mal.V. 
F. Agralı 

îk. V. 
C. Bayar 

G.Î .V. 
Bana Tarhan 

MADDE 7 — Aynen kabul 

MADDE 8 — Aynen kabul 

MADDE 9 -

MADDE 10 

Aynen kabul 

- Aynen kabul 
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A-CETVELİ 

fe 

3 

4 

Muhassasatın nev'i 

Ücretler 
Umum müdür 
Murakibler ve kalemi 
Memurlar ve müstahdemler 
Tuz memurla nnın tekaüd ikra
miyesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez ve taşra masrafları 

İdarehane ve satış depoları ki
rası 
fîarcırah 
Mahkeme masrafları 
Para gönderme masrafı 
İdare masrafı 
jKaza sigortası 
İKurs masrafı. 

Fasıl yekûnu 

Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları 
iFennî ekim, dikim, tecrübe mas
rafları 
Hastalıklarla uğraşma masrafı 

Fasıl yekûnu 

^Kaçağı kovalama ve tütün ekimi mas
rafları 

rEkim ve yazma masrafları 
[Emanet ambarları 
Takib memurları ile kaçak mad
deler masrafı 
Kaçakla uğraşma masrafı 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı [*] 

Lira 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

13 200 
33 960 

3 490 795 

5 000_ 
3 542 955 

149 000 
144 250 
55 750 
51 500 
239 800 
1 100 
30 000 
671 400 

42 500 
10 000 
52 500 

130 000 
140 000 

200 000 
20 000̂  
490 000 

7 200 
32 880 

3 486 120 

3 526 200 

160 000 
140 000 
60 000 
51 500 
240 000 
1 100 
30 000 
682 600 

40 000 
İ0 000 
$0 000 

130 000 
140 000 

220 000 
^0_000^ 
M Ö 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

/7 200 
32 880 

3 493 020 

3 533 100 

150 000 
140 000 
60 000 
51 500 
235: 000 
1:100 
30 000 
667 600 

40 000 
10 000 
50 000 

110 000 
1İÖ 000 

220 000 
2Q 000 
460 000 

. [•] Bu sütun 1934 malî senesi inhisarlar bütçesi muhassasatı ile 2441 ş&yıh kmun mucibince 1934 
Barut muvakkat idaresi bütçesinden inhisarlar bütçesine devredilen muhassasaü göstermektedir. 
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fe 
Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisat 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
t.alöb edilen 

Lira 

5 

6 

8 

Kaçak ihbariye 
sayılı kanun 
minat 

ve ikramiyesi ve 2550 
mucibince verilecek taz-

Değişmeyen kıymetler masrafı 

tamirleri 
teferruatı 

bas ve mefru-

Yapı işleri ve 
Makineler ve 

İdarehane dehur 
şatı 
Nakil vasıtalın- alım ve yeni 
lenmesi 
Maliye vekâlet 
şirketi arası 
ma üzerine 

LI 

cor 
cek mobilya 
binaları ve at 
rın faizi ile 
sinde ödenme 
tar 

ı ile eski Barut 
da yapılan anlaş-

t senede ödene-
ve demirbaş, depo 
'azi ile fabrikala-

Mrlikte 1935 sene
si lâzımgelen mik-

Fasıl yekûnu 

Depo ve imalâthaneler 
tuzlalar ücret VB 

fabrikalar, 
masrafları 

Yaprak tütür.. 
hanelerile 
fabrikaları ve! 
ve 
Yaprak tütür 
haneleri ve 
Kazaya uğr, 
yuvalarına 

depo ve imalât-
tiltün ve müskirat 

tuzlalar memur 
müstahdeıtûeri ücreti 

depo ve imalât-
fâbrikalar kirası 
ayanlara ve çocuk 
yşrdım * 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi 
rahları 

mütehasıııslar ücret ve harcı-

51 000 

255 000 
30 000 

61 800 

10 000 

300 953 
657 753 

1 102 260 

110 000 

30 000 
1 242 260 

60 560 
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50 000 

300 000 
50 000 

50 000 

20 000 

300 953 
720 953 

1 099 080 

100 000 

30 000 
1 229 080 

45 700 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 000 

300 000 
50 000 

50 000 

20 000 

300 953 
720 953 

1 099 080 

83 100 

30 000 
1 212 180 

45 700 
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& 
Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî sonesi 

tahsisatı 

Lira 

*> 

i l | 
2 

i 3| 
4 

; 1 
| 1 

1 0 

11 

1 2 

13 

14 

1 

2 
3 

1 

2 

3 

i Muhtelif masraflar 
Şarapçılara verilecek prim 
înbik *alımı 
Hayır evlerine yardım 
dergilere iştirak ve propaganda 
masrafl arı 

Fasıl yekûnu 

Memurlar ikramiyesi 

Koruma sandığına muavenet 

(Kanunu mahsusuna tevfikan istimal 
edilecektir) 

Reddiyat 

Gelsen ve eski yıllar borçları 

19B3 ve daha evvelki yıllar borç
ları 
Geçen yıl borçları 
Hükmedilmiş borçlar 

Fasıl yekûnu 

Fevkalâde masraflar 
Tütün enstitüsü inşa ve tesisi 
masrafile sunî fermantasyon 

!• tecrübeleri ve fennî temizleme 
masrafları 
Müskirat fabrikaları yapı işleri 

[ve tesis masrafları 
Tuz memurlarının bir defalık 
tazminatı 
İstikraz faizi 
Binalar sigortası 

Fasıl yekûnu 

5 000 
3 000 
1 500 

20 000 
29 500 

50 000 

225 000 

10 000 

40 000 
20 000 
2 000 

62 000 

65 000 

230 000 

10 000 
3 000 
2 500 

310 500 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

5 000 
5 000 
1 500 

40 000 
51 500 

50 000 

185 000 

10 000 

40 000 
40 000 
2 000 

82 000 

40 000 

200 000 

5 000 

245 000 

Encümence 
kalnü edilen 

Lira 

5 000 
5 000 
1 500 

40 000 
51 500 

50 000 

185 000 

10 000 

40 000 
40 000 
2J)00 

82 000 

35 000 

190 000 

5 000 

230 000 
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Munausasatın nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

15 1715 numaralı kanunun 8 nci madde
si mucibince Oümhuriyet merkez ban
kasına verilecek itfa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 
74 565 

7 529 993 
74 380 73 480 

7 512 413 7 421 513 
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B-CETVILÎ 

Fa
sıl

 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

M
ad

de
 

] 
Varidatın nev'i 

Satış kârları 

Muhtelif rüsum 

Fara cezaları 

Muhtelif hasılat 

îstirdad 

Tütün ve müskirat müdafaa vergisi 

UMUMİ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

38 405 825 

740 000 

120 000 

140 000 

120 000 

2 000 000 

41 525 825 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
tahmin edilen I tahmin edilen 

Lira 1 Lira 

38 462 000 

700 000 

90 000 

120 000 

90 000 

2 800 000 
42 262 000 

38 375 000 

700 000 

90 000 
1 

120 000 

90 000 

2 800 000 
42 175 000 

( S. Sayısı : 75 ) 



tdarei merkeziye memur ve müstahdemleri 
Jdemurlcr: 
Umum n|tüdür 
Müdür 

» 

Başmurckıb 
Murakıb 

Murakabe kalemi şefi 
» masa âmiri , 
» tetkik memuru 
» » » 
» kâtibi » 

Şube müdürü 

Şube müjdür 
Muhasibi 
Şube müttür 

Müfettiş 

» 

Müfettiş 
Şube şefi 

,» » 
Şube şef 
Hesab murakıbi 
Veznedar 

Mühendis 

C - O E î V I t t 

Memuriyetin neyi Aded Ücret 

» 

» 

muavmı 
mesul 

muavini 
» » 
» » 

muavini 

ve hesab murakıbi 
kısım âmiri 

( B. Sayısı : 75 ) 

1 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
• 1 
2 
4 
8 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
8 
2 
3 
4 
7 
7 
7 
11 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
3 
1 
1 

600 
500 
400 
400 
300 
250 
200 
150 
100 
90 
60 
400 
350 
300 
275 
250 
225 
200 
275 
250 
225 
200 
175 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
275 
250 
225 
200 
175 
160 
125 
300 
200 
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'Memuriyetin nevi 

Başkimyager 
Kısım âmiri (Muhasibi mesul) 

» » 
» » 

Masa âmiri 
» » 
» » 

Kimyager ve fen memuru 
» » » 
» » » 

Kontör 
» 

Fen müfettiş ve memurları 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Muvakkat memurlar: 
Doktor, avukat ve saire 
Müstahdemler 

(Muhtelif) 
(Muhtelif) 

Koruma sandığı 
Müdür 
Muhasebeci 
Muhasib - veznedar 
Memur 

• 

Aded 

1 
6 

22 
8 

30 
15 
39 

2 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
6 
2 
7 

' 73 
37 
54 
3 

52 

5 
109 

1 
1 
1 
1 

Üeret 

225 
160 
150 
140 
125 
110 
100 

150 
140 
125 
180 
160 
175 
150 
125 
110 
100 

90 
80 
75 
70 
60 

825 
5075 

200 
150 
125 
100 

601 

Fabrika, atelye, imalâthane, tuzlalar, yaprak tütün depolan 
memur ve müstahdemleri 

Müdür 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
3 
4 
3 
6 
7 
2 
4 

400 
250 
200 
175 
150 
125 
110 
100 

( S- Sayısı : 75 ) 



Memuriyetin nevi Aded Ücret 

imalât müdürü' 
Kutu atel/esi ve matbaa müdürü 
Müdür muavini 

» 

Makina şubesi müdürü 
» muavini 

Muhasibi mesul, şube ve kısım âmiri 

Muhasibi raesul, şube ve masa âmiri 
» 
» 

Kontrolör 
» 
» 

Veznedar, 
mııtemed 

» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 

» » 
» » 

muhasib ve veznedar, muhasib, 

: \ 

Makinist v<i ustabaşı, makina usta basısı mühendis 3 

Makinist, elektirikçi 

» 
Memur 

» 

Başelçktrik çi re kondüktör 
ve makinist, elektrikçi 

» » 
Kimyager ve fen rnemuru , 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
1 
34 
5 
16 
1 
3 
1 

1 
5 
9 
2 
o 
2 
12 

iliş 3 
4 
3 
1 
1 
2 
7 
9 
1 
4 
3 
4 
5 
2 
91 
0̂ 
80 
14 
144 
63 

250 
225 
225 
175 
150 
300 
200 
175 
160' 
150 
140 
125 
110 
100 
175 
150 
125 

125 
100 
90 
80 
75 
70 
60 
175 
150 
125 
90 
80 
7,5 -
125 
100 
90 
150 
140 
125 
100 
80 
90 
80 
75 
70 
60 
50 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Fen müfettişi, başharmancı 
» » 

Fen müfettişi ve başekisper 
» » 

Başharmancı ve başekisper 
Harmancı ve eksper ve manipülatör 

» » » 
>> » » 

Harmancı ve ekisper manipülatör, muavin ve 
namzedleri (Muhtelif) 

Muvahhat memurlar: 
Doktor, dişçi, eczacı, sıhhive memuru, mü-
rebbiye, başhemşire (Muhtelif) 17 1450 

Müstahdemler: 
Muhtelif müstahdemler (Muhtelif) 182 8505 

2 
2 
3 
3 
5 
12 
22 
57 
100 

300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
9275 

1051 

Mülhakat memur ve müstahdemleri 
Başmüdür 

» muavini ve müstakil müdür 
» » ' »' » 

Mülhak müdür 
» » 
» » 

Başmemur 
» 

Şube müdürü 
» » (Muhasibi mesul) 

Şube âmiri (Muhasibi mesul) satış deposu 
müfettişi 18 160 
Şube âmiri, muhasibi mesul, veznedar, lıesap 
kontrolörü 
Bepo müdürü, veznedar, kontrolör 
Şube âmiri, masa âmiri 

» » » » 
» » » » muhasibi mesul 

3 
5 
7 
6 
5 
15 
20 
10 
28 
10 
20 
2 
o 

300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
140 
125 
110 

. 100 
200 
175 

28 
56 
o 

4 
108 

150 
125 
120 
110 
100 
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Memuriyetin nevi 

Muhasib vş veznedar, veznedar 
» \ » » 
» 1 » » 
» » » 

0 

dare memhrluğu, memur 
» 
» 
» 

» 
» 
•> 

» 
» 
» 

Memur, tahrir kontrol memuru 
» 

Kimyager 
Kimyager ten memuru 

» i » 

» I » 
İmalât meıjıuru, fen memuru, kimyager mu
avini 
Fen memıuu, kimyager muavini 

Muvakkat memurlar: 
Avukat 

Müstahdem 

(Muhtelit) 

Aded 

61 
21 

o 

2 
280 
310 
218 
106 
535 
287 

1 
1 
2 
1 

11 
0 
—i 

51 

Ücret 

90 
80 

•75 
60 
90 
80 
75 
70 
60 
50 

175 
150 
125 
110 

100 
90 

4 3960 

akib memuru, takib ve tahsil memuru ve 
sair muhteli 

er: 

f müstahdemler (Muhtelif) 1487 46495 

Otomobil 
Kamyon ve 
M ötür, mavi 

3729 

NAKÎL VASİTALAİU KADROSU 

Nevi Adet 

kamyonet 
a ve salapurya 

1 
15 
8 

24 

)>G<İ 

( S. Sayısı : 75 ) 
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19 nisan 1341 
talebesine de 

kında Başvekâlet 
Bütçe 

S, Sayısı: 73 
tarih ve 630 sayılı kanunun askerî mektebler 
teşmili icab edib etmiyeceğinin tefsiri hak-

tezkeresi ve Millî müdafaa, Maliye ve 
encümenleri mazbataları (3/59) 

i T. C 
.!-. Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6j2672 

23-IX-1933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

j 19 nisan 34] tarih vb 630 sayılı kanunun askerî mektepler talebesine de teşmili icap edip 
etmeyeceğinin tefsiri hakkında Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan 29-VHI-933 tarih ve 3869 
sa|îh tezkere sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. / 

jİşin, tefsir yolu ile Ralline ve sonunun bildirilmesine müsaade Duyurulmasını dilerim 
eferıdim, 

Başvekil 
ismet 

%. M. vekilliği Levazıjm İş. D. nin 3869 sayı ve 29-VIU-933 tarihli tezkeresi suretidir. 
Başvekâleti Celileye 

[Kazandan yemk sureti 

mejcfeb talebelerinin mev 
sile} erzakları ayrıca piş 

e temini iaşeleri mümkün olmayan efrad ve küçük zabitan 19 nisan 
1341 tarih ve 630 numajralı kanunun birinci maddesine tevfikan bulundukları mahallî rayici 
üzejrinden yevmiye verilmektedir. Sitaj ve sair maksadlarla kıtaat ve müessesata verilen askerî 

eudlarının azlığı ve istihkaklarının efrad istihkakından ayrılığı dolayı-
„._, ,, „., ...Jrilmek suretile iaşeleri mümkün olamadığından mumaileyhime de 
istihkaklarının bedelen verilmesine mecburiyet hâsıl olmaktadır. Bu keyfiyet ise Hazineye ayrı 
birjmasraf tahmil etmemektedir. Aynen verilen istihkak fyedel olarak verilmekten ibarettir. 

binaenaleyh efrad vektaçûk zabitana mahsus olan 19 nisanı 341 tarih ve 630 numaralı ka-
nurlun askerî mektebler talebesine de teşmiline dair Büyük Millet Meclisinden tefsiri karar 
istihsaline .müteallik muamelenin ifasına müsaadeleri maruz ve müsterhamdır efendim. 
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Mülî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Karar No. 7 
Esas No. 3/59 

31 - III -1935 

Yüksek Reisliğe 

19 nisan 1341 tarihli ve 630 numaralı kanun 
hükümlerinin askerî mektebler talebesine de teş
mili icab etmeyeceğinin M. M. Vekâletinin bağlı 
olarak gönderilen tezkeresi suretim1 göre tefsir 
yolile halli hakkında encümenimize verilen Baş
vekâletin 23 eylül 1933 tarihli ve 6/2672 numa
ralı tezkeresi M. M. Vekâletinden gönderilen 
Umum levazım reisi General Refetin huzurile 
encümen imi zce okundu ve görüşüldü: 

1976 numaralı ve 23-V-1932 tarihli kanun 
hükümlerinin tatbiki dolayısile askerî mekteb
ler talebesinden 21 efendinin tefrik edilmiş ve 
staj görmek üzere muhtelif devair ve müessesa-
ta ve fabrikalara verilmiş olması bunların iaşele
ri hususunda yeni vaziyet hâsıl etmiştir. 

Bu suretle tefrik edilen askerî mektebler 
talebesinin bir şube ve müessesatta mevcudunun 
azlığı ve istihkaklarının asker istihkakının ayni 
bulunmaması ve erzaklarının bir arada pişiril
mesinin mümkün olmaması hasebile bunların da 
istihkaklarının bedel en itası mecburiyetini hâ
sıl etmiş ve bundan dolayı da Hazineye bir 
masraf ta tahmil edilmeyeceği anlaşılmıştır. 
Binaenaleyh 9 nisan 1341 tarih ve 630 numaralı 
kanunun birinci maddesinin kazandan yemek 
suretile temini iaşeleri imkânı hâsıl olmayan efrad 
ve küçük zabitan tâbiri yerine efrad (Nefer kü
çük zabit ve gedikli küçük zabit) ve askerî mek
tebler talebesi tâbirinin ilâvesile keyfiyetin tef

sir yolile değil aşağıda tesbit edildiği gibi mad
denin tadili suretile halline ve fakat 630 numa
ralı kanunun ikinci maddesinin son fıkrasında 
(Ancak bulunan mahal bir merkezi askerî ise 
işbu bedel mevcud kontrato fiatı üzerinden tes
bit olunur) diye kaydedilmiş olması toplu efra
dın bir arada yemek yemeleri ve erzak fiatinin 
o nisbette olacağı ve bir kaç kişi aynca bu fiatle 
tamamile doyaımayacağı cihetle işbu yevmiyenin 
bulunan mahallin bir merkezi askerî olsun ol
masın konturat fiati üzerinden değil mahallî 
rayiç üzerinden yevmiye ita edilmesine müttefi-
kan karar verilmiş ve evrak havalesi veçhile Ma
liye encümenine verilmek üzere takdim edilmiştir. 

M. M. En. Rs. M. M. Kâtib 
îstanbul Giresun Erzurum 

Şükrü Oökberk 1. Sökmen Ş. Koçak 
Aza Aza 

Elâziz İstanbul 
Ahmed Saffet öhkay Dr. 

Aza 
Urfa 

Ahmed Yazgan 
Aza 

Kırşehir 
M. özdeş 

Aza 
Malatya 

0. Koptagel 

Aza 
İstanbul 

Ali Barlas 
Aza 

Kars 
M. Akyüz 

Aza 
Tekirdağ 
R. Apak 

Hakkı Ş. Erel 
Aza 

Diyarbekir 
K. Sevükiekin 

Aza 
Kocaeli 

N. Bozuhk 
Aza 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Maliye encümeni maabatası 

T.B.M.M. 
Maliye enetmeni 

Karar No. 12 
Esas No. 3/59 

6-IV-1985 

Yüksek Reisliğe 

19 nisan 1341 tarih ve 630 saydı kanunun as- kerî mektebler talebesine de teşmil edilib edi-

( S. Sayısı : 73 ) 
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leme^eoeğine dair 
Müdafaa encümenince, 
rine,fiki defa müzakere 
meninize havale edilmekle 
olunİtt. 

l |76 sayılı ve 23-V 
tatbikatından doğan vaziyeiji 
cümeİBİîîce anlatıldığı gibi 
imkâjn olmadığına encümenimiz 
vö Millî Müdafaa encümenince 
lâyihasını tetkikle olduğu 
mistir. 

Başvekiûet tezkeresi Millî 
secinin yenilenmesi üze-
olunduktan sonra encü-

tetkik ve müzakere 

%B.M.M. 
}e encümeni 

Kapar No. 43 
Esas No. 3/59 

nisan 1341 tarih ve 630 sayılı kanunun as 
kerî üaiektebler talebesine de teşmili icab edib 
etmeyeceğinin tefsirine dair 
lise sınulan Başvekâletin 23 
6/26^ sayılı tezkeresi Millî 

— 3 — 

tarihli kanunun 
Millî Müdafaa en-

tefsir yolile halline 
de iştirak etmiş 

hazırlanan kanun 
gibi kabul eyle-

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Gümüşane İsparta Çankırı 
H. F. Ataç Kamâl Ünal M. önsay 

Aza Aza 
Bursa Çankırı 

Dr. G. Kdhrmnan S. Çölpeçeri 
Aza Aza Aza 

Diyarbekir Diyarbekir Kayseri 
Z.Tigrel Huriye öntz A.H.Arga 

Aza 
Manisa 

T ahir Hitit 

Bütçe encümeni mazbatası 

28-IV-1935 

Yüksek Reisliğe 

olub Yüksek Mec-
eylûl 1933 tarih ve 
Müdafaa ve Maliye 

encümenlerinin mazbatalaril Î birlikte encümeni 
mize Verilmiş olmakla Millî Müdafaa vekâletin
den (Jeneral Refet bulunduğu halde okundu ve 
konuşuldu: 

Mjillî Müdafaa encümeninin mazbatasında 
serdolunan mütaleaya enet menimiz de iştirak 
etmiş ve bu encümen tarafından hazırlanan ka
nun lâyihası şekle aid değişiklikle kabul edil

miştir. 
Umumî Heyetin tasvibine 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
konmak üzere 

ReisV. M. M. 
İsparta Trabzon 

Mükerrem Unsal Sırrı Bay 

Kâtib 
İstanbul 
F. öymen 

Diyarbekir İstanbul 
B.Bekit S.üraz 
Malatya Manisa 
O. Taner Türkoğlu 

Yozgad Edirne 
Remzi Çiner S. îçöz F. Kaltakjçıran 

Çorum 
M. Cantekin 

İzmir 
K. înang 

Sivas 

(S. Sayar* 73) 



MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

630 numaralı ve 19 nisan 1341 tarihli 
kanunun birinci maddesinin tadili 

baklanda kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kazandan yemek suretile te
mini iaşeleri imkânı olmayan efrada (Nefer, kü
çük zabit ye gedikli küçük zabit) ve askerî mek
tebler talebesine bulundukları mahal rayici üze
rinden yevmiye verilir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MAJ>DE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya MilK Müdafaa ve Maliye vekilleri me
murdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Sevkıyat efrad ve küçük zabitlere ve
rilecek yevmiyeler hakkındaki 630 
numaralı kanunun birinci maddesini 

değiştiren kanun lâyihası 
MADDE 1—23 nisan 1341 tarih ve 630 sa

yılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Kazandan yemek suretile iaşelerinin temini 
mümkün olmayan efrada (Nefer, küçük zabit ve 
gedikli küçük zabit) ve askerî mektebler talebe-
sine bulundukları mahal rayici üzerinden yev
miye verilir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayan : 73) 



S,-Sayısı-: 88 
İazanc vergisi kanununun bazı hükürrjlerinrn değiştiril-
mesi hakkında kanun lâyihası ve İktisad, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/81) 

T. C. 
! Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
V. Sayı: 6/789 

30-U11935 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

M 2395 sayılı ve 22-
m ŝi hakkında Maliye 
JV ĉîise arzj kararlaştırı 
stdnuirnuşdur. 

-934 tarihli kazanç vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştirjl-
Vİekiliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 25-HI-935 te Yüksefc 

an kanun lâyihası esbabı mucibesiie birlikte Yüksek huzurlarına 

Başvekil 
/. İnönü 

Mucib sebebler 

JMfâS numaralı kazanç kanununun 19 ncu maddesi mucibince doktor, avukat, mühendis gibi şer
it meslekler erbabı, münhasıran muayenehane, idarehane ve yazıhanelerinin gayrisafi iratları 

üz^iaden vergiye tâbi tutulmuştur. Gayrisafi ıra d, mükellefin ticaretgâhı için ödediği icarı ifade 
etmektedir. Binaenaleyh vergi mükellefin kazancını gösterecek bir tek zahirî karineye, iear karinesine 
isAô td ettirilmiş bulunmaktadır. Mükelleflerin hakikî kazancı yerine, bazı haricî tezahürlere göre 
kaz4»emın tayini cihetine gidildiği zaman, hakikate mümkün mertebe yaklaşabilmek için; bir değil 
bir ^aç karineye müraeaat etmek vergi esasların dandrr; Teklif tarzını muğlak bir hale getirmeksi
zin Sazanca delâlet edecek karineler ne kadar ç.oğaltılırsa, hakikata o kadar yaklaşılmış, ve mükelr 
lefldr arasındaki müsavat o derece iyi temin edilmiş olur. Bir doktorun kazancını; yalnız muaye-
neMaesi için verebildiği icarla ölçmek isabetli olamaz. Mükellefin, ticaretgâhı için ödeyebildiği 
icardan başka, kullanabildiği müstahdem adedi, oturabildiği evin icarı, hususî nakil vasıtası teda-
rik Edebilmesi, kazancının ıhuhtelif tezahürlerini teşkil eder. Bütün bu karineler nazarı itibar* 
almamak suretile mükellefini kazancını ve vergi ödeme kabiliyetini daha isabetli şekilde tesbit 
etra^k kabil olur. 

Bfımdan başka karine tek olursa, bütün mükelleflere bir tek vergi nisbeti tatbik edileceği için 
bu njisbeti hafif tutmak kaıhil olamaz. Karine teaddüd edecek olursa, karinelerden her birine isa
bet ^ien nisbeti indirmek mümkün olur. Bilfarz, icar yerine müstahdem adedi, nakil vasıtası gibi 
muhljieMf unsurlar vergiye esas teşkil ederse bedeli icar üzerinden alman vergi nisbeti indirilebilir. 
Bu i^nkân, kazancı az olan mükelleflerin lehine bir vaziyet ihdas eder. Çünkü bu takdirde, bilfarz 
müstahdemi bulunmayan bir doktor, yalnız bedeli icar üzerinden vergi vereceği için en mutedil bir 
nisbet mzerinden vergi ödemiş olur. Yeni kanım projesinde kabul edilen nisbetler, vaziyeti açıkça 
göstejsmektedir. 2395 numaralı kanun mucibince gayrisafi irad üzerinden vergi nisbeti diş tabib-
leri, işçiler ve dava vekilleri için % 80, doktorlar, avukatlar, mühendisler için % 100 idi. Lâyihada, 

•irad üzerinden alman vergi nisbeti tıi her iki zümre için de % 50 ye indirmek kaibil ol-

esas ve mülâhazalara binaen serbest meslekler sahibi için ticaretgâh ve ikametgâhın gayrisa-



fi iradı, müstahdem adedi, zatî otomobil olmak üzere dörd karine kabul edilmek suretile kanunun 
tadiline lüzum hissedilmiş ve icar karinesi üzerinden nisbî, müstahdemlerle nakil vasıtası üzerin
den de adede göre değişen mütehavvil vergi nis betleri konmuştur. 

Bazı serbest meslek erbabmm bir yazıhaneye şerik sıfatile girmek suretile vergiden azade kal
dıkları anlaşıldığından, kabul edilen esaslar üzerinden her ortak için ayrı vergi tarhı hakkında 
lâyihaya hüküm ilâvesine lüzı;m görülmüştür. 

tktısad encümeni mazbatası 

T.B.M;M. 
tktısad encümeni ' 11-IV-1935 

Karar No. 11 
Esas No^l/81 

Yüksek Başkanlığa 

2395 sayılı ve 22 - III -1934 tarihli kazanç, 
vergisi kanununun bazı hükümlerinin değişti
rilmesi hakkında Maliye bakanlığınca hazırla-
nıb İcra Vekilleri Heyetinin 25 - I I I -1935 top
lantısında JKamutay a sunulması kararlaştırılan 
kanan lâyihası encümenimize verilmekle Ma
liye bakarö hazır olduğu halde okundu ve gö
rüşüldü: 

Teklif edilen lâyiha ile bugün tatbik edil
mekte olan serbest meslek erbabına aid ka
zanç vergisinin tahakkuk ve tarh şekilleri ve 
vergi nisjbetleri değiştirilmek istenmektedir. 
Bugün buj nevi mükelleflerden çalıştıkları ya
zıhane, idarehane ve muayenehanenin gayrisa-
fi iradı üzerinden kazanç vergisi alınmaktadır. 
Lâyihanm mucib sebeblerine ve Maliye baka
nının verdiği izahata nazaran Hükümetçe, ça
lışılan yetin gayrisafi iradı o yerin icarından 
başka bir şey olmadığından mükellefin hakikî 
kazanç vaziyetinin bir tezahürü olamıyacağı, 
binaenaleyh daha başka karineler aramanm 
vergi teklifinde aranılması lâzımgelen adalet 
yönünden faydalı olduğu söylenmektedir. Bu 
noktai nazara göre teklif edilen lâyiha ile 
mükellefin müstakil bir yazıhanede çalıştığına 
göre oturduğu evin, kullandığı hizmetçinin ve 
var ise hususî otomobilinin vergi tarhmda birer 
karine olarak alınması teklif olunmaktadır. 

Çalıştkğı yerde ayni zamanda ikamet ediyor
sa, Şimdi! esasen bu şekil mevcud olduğundan 
bu noktadan lâyihada matrah itibarile hizmetçi 
ve otomobil farkmdan başka ilâve edilmiş bir 
şey yoktur . 

Uzun uzadıya meseleyi görüşen encümeni
miz teklifte adaleti temin maksadile konmak 
istenen bu karinelerin her zaman hakikate uy
gun olamıyacağmı, bunlardan meselâ oturulan 
bir evin her zaman kazancın derecesile inüte-
nasib olması lâzımgelmeyeceğini görmüştür. 
Kalabalık bir aile sahibi olan bir mükellef bü
yük bir evde oturabileceği gibi yeni mesleke 
atılmış ve kazancı az bir mükellefin de baba
sından kalma büyük bir evde oturmak mecbu
riyetinde kalmak gibi hayatta çok kere tesa
düf edilen vaziyetlerin bulunduğunu göz önün
de tutmak icab eder. Bundan başka hariçte 
abonman suretile fazla gelir temin eden bir 
serbest meslek sahibinin vergisini verdiği bu 
abonmandan elde ettiği para ile bir az daha iyi 
bir ikametgâhta oturmasını da hesaba katmak 
lâzımdır. 

Müstahdem meselesine gelince: Bugün mem
leketimizde serbest meslek erbabından fazla 
müstahdem kullanmak suretile icrayi sanat 
eden yazıhane, muayenehane hemen yok gibi
dir. Bilâkis doktorlukta olduğu gibi bazen 
üçü, dördü bir apartıman dairesinde tek bir hiz
metçi kullanmak suretile çalışmaktadırlar. 

Bunlardan otomobil kullananların/ miktarı 
ise bir iki büyük şehrimizde sayılan ehemmi
yetsiz denecek kadar azdır. 

Kazanç vergisinin en âdilâne matrahı be
yanname ise de bugüne kadar alınan neticeler 
tamamen bu usulün tatbiki ile karine usulün
den vazgeçecek kadar iyi netice vermediğinden 
bir müddet daha kazanç vergisi kanununun 
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âna hükümleri dairesinde 
usulün devamı zaruridir 
sistemleri üzerinde 

bugünkü muhtelit 
Ancak vergi tarhı 

djeğişiklik yaparken göz 
jînünde tutulması icab eden çok mühim bir nok
ta vardır ki o da az Sok yerleşmiş, alışılmış 

tiirmeğe değecek kadar 

(ja da görüleceği üzere 

Bilâkis (buna mukabi 

bir usulü bozmağa değpcek kadar içtimaî, malî 
bir fayda var mıdır? 

Encümenimiz, sebebjlerini yukarıda söyledi
ğimiz veçhile daha âdilâne olduğu kanaatile 
teklif edilen karinelerde bugünkü şekli değiş-

içtimaî bir fayda gör
mediği gibi mazbatamıza ilâve ettiğimiz tablo-

her iki şekil arasında 
netice itibarile malî. bir fayda da görmemiştir. 

muhtelif karineler üze
rinde hesab yapmak mecburiyeti icabı olarak hem 
mükellefleri alıştıkları 
hem de iki tarafa bir ç<bk külfetler yüklemek ve 
netice itibarile bir az da ıa kırtasiyeyi artırarak 
işi karışık bir hale sokniaktan başka bir şey te-
ntin etmeyecektir. 

Vakıa teklif adaleti temin için kazancın teza
hürlerini gösterecek muhfelif karinelere müracaat 
etmeği faydasız telâkki 
vergi münasebetile fayd 

etmiyorsak da ancak bu 
ısı olduğu ileri sürülen 

bu karinelerin tatbikatta, istenilen adaleti temin 
edemeyeceğinden sarfınazar, encümenimiz teklif
te vergi tarhı usullerinde her sistemin başında 
gjelmesi lâzmugelen besatît ve istikrar prensible-
rini bozmağa değecek ki dar da bir rüçhan se-

lanm birinci maddesini 
ir. 

bıabi görmediğinden lâyi 
kabule gerekli görmemişi 

bir sistemden ayırmak 

Lâyihanın ikinci macesi bir yazıhanede çalı

şan ayni meslekten iki mükellefin o yazıhane üze
rine tahakkuk ettirilen kazanç vergisini araların
da taksim etmesine yahud vergiyi birinin vererek 
diğerinin vergi harici kalmasına mâni olmak 
maksadile teklif edilmiştir. 

Bir yazıhanede çalışanlar müstakil şahsiyetler 
olduğu takdirde her birine o yazıhanenin gayri-
safi iradı üzerinden hesab edilecek verginin tarhı 
icab edeceğinde şüphe ve tereddüd olmaması icab 
eder. Halbuki verilen izahata nazaran ekseriya 
vergiden kaçmak için aralarında iştirak bulun
duğu iddia edilmekte olduğundan encümenimiz 
teklifin esasını bu noktadan muvafık bulmuştur. 
Ancak bunların lâyihada teklif edildiği gibi her 
birinin tam vergi ile mükellef olmaları ağır gö
rüldüğünden bu gibilerin vergilerinin % 30 ten
zile tâbi tutulması daha âdilâne bulunmuş ve 
madde ıbu esasa göre değiştirilerek yeniden ya
zılmıştır. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encümen
lerine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

îktısad E. Reisi 
Tekirdağ 

Şakır Kesebir 
Aza 

Afyon K. 
Berç K. Türker 

Aza 
Giresun 

Muzaffer Kılıç 
Aza 

Seyhan 
Esma Nayman 

M. M. 
Giresun 

/ . Sabuncu 
Aza 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Aza 
Maraş 

Kemal Kusun 
Aza 

Sinob 
Y. K. Tengirşenk 

Kâtib 

Aza 
Eskişehir 

Emin Sazak 
Aza 
Muş 

Ş. Ataman 
Aza 
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İkiisaâ encümeninin mazbatasına ekli tablo 

(Yazıhane için aylığı yirmişer liradan iki oda, ikametgâh iç.n aylığı seksen liralık bir ev veya 
apartman ye bir hizmetçi hesaba esas tutulmuştur). Bu hesaıba ıgöre: 

•A - Müstakil yazıhane, muayenehane ve idarehane sahihleri için: 

Şimdiki Teklif olunan 

Matrah miktarı Matrah miktarı 

480 G. Ş. î. tamamı 480 % 100 1 — 480 G. S. İ. tamamı % 50 240 
2 — 480 İkametgâh G. S. I. 

yarısı 240 
3 — Bir hizmetçi 10 

490 
4 — Otomobil az olduğundan hesaba ilâve 

edilmemiştir. 

B - ikametgâhlarında yazıhane, muayenehane ve idarehane açanlarla yeri olmayanlar için: 

Şimdiki Teklif olunan 

Matrah Vergi Matrah Vergi 

Dişçi ve S. de 
960/2 =? 480 

Doktor ve saire 
960/2 = 480 

480 X 80/100 = 380 1 — 960 X 70/100 = 672 % 50 
2 — Bir hizmetçi 

480 % 100 

(Otomobil nazara alınmamıştır). 
1 — 960 X 70/100 - 672 % 50 
2 — Bir hizmetçi 

(Otomobil nazara alınmamıştır). 

336 
5 

341 

336 
10 

346 
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Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye enetmeni 

Karar No. 28 
JEsas No, 1/81 

24 - IV -1935 

Yüksek Reisliğe 

î 2S95 sayılı ve • 22 - II] -1934 tarihli kazanç 
vejpgisi kanununun bazı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanıb 
lc3|a. Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan ve îktısad encümenince de 
gŞrülmüş olan kanun Jâyihası encümenimize 

hajrale buyurulmakla Maliye vekilliği -.taraf rn-
daş. gönderilen Maliye hoyeti reisi ve Varidat 
umjum müdürü hazır olduğu halde okundu. 

JTeklif edilen lâyiha mündericatından serbest 
meslek erbabınm kazanç 'ergileri yalnız idare
hane, yazıhane ve muayenehaneleriningayrisaf i 
irapları nisbetinde olub bu verginin yalnız icar 
karnesine- istinad ettirilıeiş ve bunun serbest 
meslek erbabının hakikî kazançlarını tayin için 
kai£ bir karine görülmemi,} olması hasebile bu 
husJBsta serbest meslek ejtoabının.ikametgâhla-
rilejkullandıklarr otomobil ve müstahdem adedi 
kalenderinin dahi alınarak iradı gayrisafi üze
rinden alınmakta olan nisb: vergiye ayrıca mak
tu >̂ir vergi zammedildiği ve fakat,nisbî vergi 
mikjfearmdan bazı tenzilât yapıldığı anlaşılmış
tır. İktısad encümeni, Maliye vekâletinin göster-
diğij^karineleri vergi için ö çü. olamayacağı mü-
taleşsile bunları reddetmiş ve yerine başka bir 
şey jie koymamıştır. 

Ijlncümenimizce serbest meslek erbabınm ka
zanç] vergileri için teklif edalen karineler ve di
ğer bükümler konuşuldu ve üüşünüldü. 

îjilhakika serbest meslek erbabının tek za
hirî fcir karine ile kazançlarının tayini hakikat
ten ti»k uzak bir ölçü olduğu ve iki senelik tat
bikatta dahi görüldüğü üzeıe adedi ekseriyetini 
teşkiji eden ve kazanç itibari le daha az kazanan
ların! mağduriyetini ve çok kazananlardan da 
Deyiştin vergi hakkını lâyirile istifa edemeye
rek <^vamh sızıltılara yol î.çmış ve vergi ada
leti efe ortadan kalkmış bı lünKstağu için vergi 
matrahının tayininde iradı gayrisafiden başka 
karinelerin de almması lâzımgeldiği tebarüz et

miştir. Ancak Hükümetin teklifinde gösterilen 
ikametgâh ve otomobil ve müstahdem adedi ka
rinelerinin serbest meslek erbabının iş vaziyet
lerine uygun karineler olmadığı anlaşılmasına 
mebni şehirler, nüfusu miktarı üzerinden sınıf
lara, her sınıf şehirlerde bunlarm iş vaziyetleri
ne göre derecelere ayrılarak iradı gayrisaf i üze
rinden alınmakta olan nisbî vergilerine kazanç 
derecelerine göre her birine maktu bir vergi zam
mı ve fakat iradı gayrisaf i üzerinden alınmakta 
olan nisbî verginin yarıya tenzili ve halen kul
lanılmakta olan bir ölçü yerine avukat ve dava 
vekili ve mühendis ve mimarlar da 13 dereceli 
ve doktor, diş tabibleri ve dişçiler de 11 dere
celi vergi ölçüsü konulması, adalete daha ya
lan bir mikyas olacağı düşünülmüş ve mümkün 
olduğu kadar basitlendirilmesi de göz önünde 
tutularak bu düşünceler ile bir cetvel tanzim 
olunub kanun lâyihasına bağlanmıştır. 

Serbest meslek erbabından her birinin dere
cesinin tayini de meslekî teşekkül olan yerlerde 
bunlara ve olmayan yerlerde belediyelere terko-
lunmuştur. Şu ciheti de söyleyelim ki mesleki 
teşekküller olmayan mahallerdeki serbest mes
lek erbahının maktu vergileri, küçük kava ba
larda kısmen mevzu olmadığı gibi, olan yerlerde 
de pek cüzî olduğundan hiç bir şikâyete mahal 
bırakmayacağı şüphesizdir. 

Lâyiha bu esaslara göre tadil olunarak Yük
sek Beislige sumüur. 

Maliye En. Reisi 
Gümüşane 

H.F.Ataç 
Aza 

Çankırı 
8. ÇMgeçm 

Aza 
Kars 

ö. Küntay 

M. M. Na. 
Çankırı 

M. önsay 
Aza 
izmir 

K. Dursun 

Ka-
Çankırî 

M. önsay 
Aza 

İstanbul 
Y. Yazıcı 

Aza 
Koyseri 

A. H, Arga 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 55 
Esas No. 1/81 

30 - IV - 1935 

Yüksek Reisliğe 

2395 sayılı kazanç, vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine dair olub Başve
kâletin 30 - I I I - 1935 tarih ve 6/789 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
îktısad ve Maliye encümenlerinin mazbatalarile 
birlikte encümenimize verilmiş olmakla Maliye 
vekâleti müsteşarı Faik Baysal bulunduğu halde 
okundu ve konuşuldu. 

Doktor, avukat, mühendis gibi serbest meslek 
erbabı 2395 saydı kazanç vergisi kanununun 19 
ncu maddesi mucibince yalnız işgal eyledikleri 
idarehane, yazıhane ve muayenehanelerinin 
gayrisafi iradlan üzerinden kazanç vergisine tâbi 
tutulmuştur. Bu sınıf mükelleflerden alınan ka
zanç vergisi tahakkukatınm yalnız bir zahirî ka
rineye istinad etmesi yüzünden vergi de<'matlub 
olan adaletin tesis edilmediğini göz önüne alan 
Hükümetin hakikate biraz daha yaklaşabilmek 
düşüncesile karine adedini artırmak istediği an
laşılmaktadır. Encümenimiz bu mülâhazaları 
varid bulmakla beraber Maliye encümeni tara
fından tadilen hazırlanan kanun lâyihasında bah-
solunan karineyi bu maksadın husulüne daha el
verişli göifmektedir. A:neak bu lâyiha üzerinde 
aşağıda gösterilen tadilâtın icrası lüzumlu görül
müştür : 

A) Birinci maddeye bağlı (1) sayılr cetvelde 
yazdı serbest meslek erbabından nüfusu.200 000 
ve daha yukarı olan şehirler için kabul edilen 
fevkalâde sınıfa girecek serbest meslek erbabının 
hepsi ayni derecede olmadığı cihetle bu sınıfın biri 
1 000 diğeri 2 000.lira olmak üzere iki dereceye 
ayırmayı daha uygun görmüştür. Bundan baş
ka nüfusu 30 000 : 50 000 olan şehirlerdeki mü
kelleflerin de ikinci sınıftan başlıyarak üç dere
ceye ayrılması ve bunlardan sıra ile 40, 25, ve 10 
lira alınması ve 10 000 : 30 000 nüfuslu şehir
lerdeki üçüncü sınıf mükelleflerden de diğer

lerine kryasen 25 lira al mm ası ve (2) sayılı 
cetvelde gösterilen serbest meslek erbabı için 
kabul edilen fevkalâde sınıfın da yukarıda bah-
solunan sebep dolayısile ikiye ayrılarak birin
cilerden 1 000, ikincilerden 500 lira alınması 
muvafık görülmüş ve cetveller bu esaslara göre 
değiştirilmiştir. 

B) Diştabibleri ile dişçilerin bir kısmından 
maktu verginin yarı olarak alınması maksadı-
ile iki saydı cetvelin altına konmuş olan fıkra
nın tatbikatta müşkülâtı mucib olacağı düşünü
lerek bu fıkranın çıkarılmasına karar verilmiş
tir. 

C) Maliye encümeninin lâyihasında serbest 
meslek erbabının sınıflara taksim işi, bulunduk
ları şehir baroları ve etıbba odaları gibi meslekî 
teşekküllere ve bu teşekkül olmayan yerlerde 
belediyelere bırakılmış bulunmakta ise de ka
zanç vergisi kanununun 43 ncü maddesinde 
bahsolunan heyetlerin ihtisasları itibarile bu işi 
vukuflu ve daha İsabetli bir surette ifa edebi
lecekleri nazarı dikkate alınmış, lâyihanm bu 
kısmı da bu esasa göre tadil edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Doy 
Ankara 

Y. G. Kargı 
İzmir 

K. tnanç 
Tokad 

S. Genca 

Çorum 
M. C ant ekin 

Malatya 
O. Taner 

R. V. 
İsparta 

Mihkerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

Clümüşane 
D. Sakarya 

Muş 
Ş. Çiloğlu 
Yozgad 

S. îçöz 
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Serbest meslekte 
kelleflerinin maktu vergi 
gö^e sınıflarının takdiri 
kınlından önemli ve yok 
zanç vergisi kanununun 43 
kumula bırakılmayarak Mal 
gibi ve yalnız maliye 
defterler üzerine ve bir 
haaır bulunması kaydinin 
lekj kurullarına ve bunlar 
diyje kurullarına bırakılma^ 
ceajndeyim. 

Sivas 
Remzi Çmer 

bulunan kazanç vergisi ıııü-
eri için kazançlarına 
gibi vergi adaleti ba-

isajhet isteyen bir işin ka-
neü maddesinde yazdı 
iye encümeninin teklifi 

dailrelerince h azı rlauacak 
e mümessilinin de 

(Meıımesi suretile mes-
flmayan yerlerde bele-

gerek olduğu düşün-

— 7 — 

(1) saydı cetvelde yazılı serbest meslek erba
bından nüfusu 200 000 ve daha yukarı olan şe
hirler için Hükümet ve Maliye encümeni teklif
lerinden yüksek olarak encümenimizin ayrıca 
2 000 liralık fevkalâde bir smıf ihdasına, (2) -sa
yılı cetvelde kezalik encümenimizce Hükümet ve 
Maliye encümeni tekliflerinden yüksek ve hariç 
olarak 1 000 liralık bir sınıf ihdasına muhalifim. 

İstanbul 
S. Vraz 
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~8_ 
HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

2395 numaralı ve 22 - III -1934 tarihli 
kazanç vergisi kanununun bazı hüküm

lerini tadil eyleyen kanun lâyihası 
MADDE 1 — 2395 numaralı ve 22 - III -1934 

tarihli kaaanç vergisi kanununun 19 ncu madde-
sile 34 ncü maddesinin (H) ve (I) fıkraları aşa
ğıca yazılı şekilde değiştirilmiştir: -

Değişen 19 ncu madde, serbest meslekler er
babına aid> vergi matrahları, 

I • Yazıhane, idarehane veya muayenehane 
sahibi olanlar: 

A) Yazıhane, idarehane ve muayenehanenin 
gayrisaf! iradı, 

B) İkametgâhın gayrisaf i iradmm yansı 
(sayfiye hariç), 

C) Müstahdemin adedi, 
Ç) Zatî otomobil. 
II - Evlerinin bir kısmını yazıhane, idare

hane ittihâz edenler veya muayyen yeri olmak
sızın çalışanlar: 

A) İkametgâhının gayrisaf i iradı bin lira-
7a kadar planlarda bu gayrisaf i iradm % 70 i, 

Gayrisaf i iradı bin liradan fazla olanlarda 
lk bin lirası için % 70 i, ve müteakib gelen her 
»in lira veiküsuru için % 25 i (Bunlardan ayrı
ca sayfiyeleri de olanların sayfiye iradı nazarı 
dikkate alınmaz), 

B) Müstahdemin adedi, 
C) Zat$ otomobil, 
Karinelerine göre hesab ve tayin olnnur. 
34 ncü maddenin değişen (H) fıkrası: 
H) idarehanelerinde, muayenehanelerinde 

ve evlerinde sanat ve mesleklerini yapan, diş ta-
bibleri ve dişçiler, davavekilleri, mimarlar, kim
yagerler, baytarlar ve bu gibi ilmî ve meslekî 

' ihtisasları ile kazanç temin eden diğer meslek 
erbabı 19 ncu maddenin I ve II ncı bendlerinin 
(A) ve (B) fıkralarında gösterilen yazıhane, ida
rehane veya muayenehanelerile ikametgâh gay
risaf i iradİarmın % 50 si ile maktuan beher 
müstahdem için 5 lira ve zatî otomobil için 
25 lira. 

34 ncü maddenin değişen (I) fıkrası: 
I) idarehane ve yazıhanelerinde veya evle

rinde sanat ve mesleklerini yapan doktorlar, 
avukatlar,-mühendisler, müşavirler ve mütehas
sıslar 19 ncu maddenin I ve II nci bendlerinin 
(A) ve (B) fıkralarında gösterilen 

İKTiaiD ENCÜMENİNİN DE&tŞTİRtŞl 

2395 sayılı kazanç verdisi kanununun 34 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

lâyüıasi 

MADDE 1 — Serbest meslek erbabından 
olupta yazıhane, muayenehane ve idarehanede 
müstakillen çalışanların her birinden vergi ayn 
ayrı alınır. Ancak ayni yazmane, muayenehane 
ve idarehanede çalışanlar işte iştiraklerini isbat 
ettikleri takdirde h«r biri için bu vergi mikta
rında yüzde otuzar tenzilât yapılır. 

( S. £ a j w . : $8) 



MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTlRtSt 

2395 [sayüı kazanç vergisi 
kümlerini değiştiren kfanun 

kanununun bazı hil-
lâyihası 

- 9 — 

irilmiştir: 
Sferbest meslek erba-

idarehane ve mua-
iradları üzerind'm 

MADDE 1 — 2395 numaralı ve 22 - III - 934 
tarihli kazanç vergisi kanununun 19 ncu mad 
desi ile 34 ncü maddesinin (H) ve (I) fıkraları 
aşağıda yazılı şekilde değiş 

Değişen 19 ncu madde 
bı işgal eyledikleri yazıhane, 
yenehanelerinin gayrisafi 
vergiye tabidirler. Serbest nkeslekler erbabı yu
karıda vergiye ilâveten bulundukları şehirlere 
ve sınıflarına göre bağlı 1 ve 2 numaralı cet

vellere göre maktu vergi vermekle mükellef
tirler. 

Bir yazıhane ve muayenehane ve idarehane
de çalışan birden ziyade serbest meslek erbabı
nın her birinden yukarıda yazılı nisbî ve mak
tu vergiler ayrı ayrı alınır. Ancak ayni yazıha
ne, muayenehane ve idarehanede çalışanlar, işte 
iştiraklerini isbat ettikleri takdirde her biri için 
nisbî; vergi miktarından yüzde otuzar tenzilât 
yapıŞr. 

S|rbest meslekler erbabının sınıfları bulun
dukları şehirlerde barolar vıs etibba odaları gibi 
meslekî teşekküller varsa onlar tarafından, bu 
gibi teşekküller yoksa bele Üye heyetlerince iş 
ve kazanç nisbetlerine göre her sene kânunusa
ni ajfmda tayin olunur. Meslekî teşekküller, bu 
teselsüllere kayidli bulunmayan veya kanunen 
kaybedilmeleri mümkün olmayan mümasil ser
best i meslekler erbabı hakkında da karar ver
meğe salahiyetlidirler. 

34 ncü maddenin değişen (H) ve (I) fıkra
ları:' 

Et - İdarehane ve muayenehanelerinde ve ev
lerinde sanat ve mesleklerini yapan diş tabibleri 
ve dişçiler, dava vekilleri, mimarlar, kimyager
ler, baytarlar, doktorlar, avukatlar, mühendis
ler, Müşavirler ve mütehassralar ve bu gibi ilmî 
ve ı^eslekî ihtişaslarile kazanç temin eyleyen 
diğer serbest meslekler erbabı gayrisafi iradları-
nm yüzde ellisi ve evlerinin bir kısmını yazıha
ne, muayenehane ve idarehane ittihaz eûmiş 
olanların veyahud muayyer. yeri olmaksızın ça

lışanların ikametgâhlarının iradı gayrisafilerinin 
yüzde yirmi beşi; 

I - Altın ve zikıymet mücevherat satanlar, 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Kazanç vergisi hakkındaki 
23 - III -1934 tarih ve 2395 sayılı . kanunun 
19 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 19 — Serbest meslek erbabı işgal ey
ledikleri yazıhane, idarehane ve muayenehane
lerinin gayrisafi iradları üzerinden vergiye ta
bidirler. Serbest meslek erbabı yukarı
daki vergiye ilâveten bulundukları şehirlere ve 
sınıflarına göre bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller
de gösterilen maktu vergiyi vermekle de mü
kelleftirler. 

Bir yazıhane ve muayenehane ve idarehane
de çalışan birden ziyade serbest meslek erbabı
nın her birinden yukarıda yazılı nisbî ve maktu 
vergiler ayrt, ayrı alınır. Ancak ayni yazıhane, 
muayenehane ve idarehanede çalışanlar, işde 
iştiraklerini isbat ettikleri takdirde her biri için 
nisbî vergi mikdarından yüzde otuzar tenzilât 
yapılır. 

Serbest meslekler erbabının sınıfları kazanç 
vergisi kanununun 43 ncü maddesinde gösteri
len heyetlerce iş ve kazanç nisbetlerine. göre her 
sene kânunusani ayında tayin olunur. 

( S. Sayısı : 88 )' 
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Hü. 

idarehane veya muayenehanelerile ikametgâh
ları gayrisafi iradının % 50 si ile maktuan be
her müstahdem için 10 lira ve zatî otomobil için 
25 lira. 

Altın ve zikıymet mücevherat satanlar, an-
tikacılar ve 7 nci madde haricinde kalan sarraf
lar gayrisafi iradlarının % 100 ü. 

MADDE 2 — 2395 numaralı ve 22-111-1934 
tarihli kaianç vergisi kanununun 34 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

Serbest meslekler erbabından olanlar, ayni 
yazıhane, idarehane ve muayenehanede müştere-
ken sanat ve mesleklerini yapacak olurlarsa, 
yukarıki fıkralar mucibince tayin olunacak ver
gi, her birinden ayrı ayrı taleb olunur. 

îk. E. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

23 - III -1935 
Bş. V. 

/. İnönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf.V; 

Ab. Özmen 
S. t. M. V. 

Ih; li. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. E. Araş 

Na. V. 
Ali Çetinkaya 
G. t V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
Fuad Ağrah 

îk. V. 
C. Hay ar 
Zr. V. 

Ram Turhan Muhlis Erimen 

MADDE 2 — 3 ncü madde aynen. 

MADDE 3 — 4 ncü madde aynen, 

( S. Sayısı : 88 ) 
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Mal. 

antikacılar ve yedinci 
SEİrraflar gayrisafi iratlarının 

n|adde haricinde kalan 
yüzde yüzü, 

E. 

MADDE 3 — Bu 
Sekili memurdur, 

MADDE 2 — Bu kaiun 1 haziran 1935 tari-
Mnden muteberdir. 

kânunun icrasına Maliye 

B. E, 

MADDE 2 — Kazanç vergisi hakkındaki 
23-III-1934 tarih ve 2395 sayılı kanunun 34 
ncü maddesinin (H) ve (I) fıkraları aşağıda ya-
sılı şekilde değiştirilmiştir. 

H - İdarehane ve muayenehanelerinde sa
nat ve mesleklerini yapan diş tabibleri ve dişçi
ler, dâvavekilleri, mimarlar, kimyagerler, 
baytarlar, doktorlar, avukatlar, mühendisler, 
müşavirler ve mütehassıslar ve bu gibi ilmî ve 
meslekî ihtisasları ile kazanç temin eyleyen di
ğer serbest meslekler erbabı gayrisafi iradla-
rınm yüzde ellisi ve evlerinin bir kısmını yazı
hane, muayenehane ve idarehane ittihaz et
miş olanların veyahud muayyen yeri olmaksı
zın çalışanların ikametgâhlarının iradı gayri-
safilerinin yüzde yirmi beşi. 

I - Altın ve zikıymet mücevherat satanlar, 
antikacılar ve yedinci madde haricinde kalan 
sarraflar gayrisafi iradlannm yüzde yüzü. 

MADDE 3 -4- Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye, Dahiliye, Maliye ve Iktışad vekilleri 
memurdur. 

( $B '• mA*$ "S ) 
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Ala/iye cnciiıtıeııiniıı değiştiricine bağlı y numaralı cetvel 

Dava vekilleri, avukatlar, mühendisler, mimarlar ve alelûmum serbest müşavirler ve 
mütehassıslar: 

Nüfusu 200 000 ve daha yukarı olan 
şehirlerde 
Nüfusu 50 000 den 200 000 katlar 
olan şehirlerde 
Nüfusu 30 000 den 50 000 kadar 
olan şehirlerde 
Nüfusu 10 000 den 30 000 kadar olan 
şehirlerde 

Fevkalâde 
Sınıf 

1000 

Birinci 
Sınıf 

200 

150 

İkinci 
Sınıf 

80 

80 

Üçüncü 
Sınıf 

30 

30 

30 

30 

Dördüne 
Smıf 

10 

10 

10 

10 

Maliye encümeninin eleğişt irişine bağlı 2 numaralı cetvel 

Doktorlar, Diş tabipleri, Dişçiler: 

Fevkalâde Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü 
Sınıf Smıf Sınıf Smıf Sınıf 

Nüfusu 200 000 ve daha yukarı olan 
şehirlerde 500 
Nüfusu 50 000 den 200 000 kadar 
olan şehirlerde 
Nüfusu 30 000 den 50 000 kadar 
olan şehirlerde 
Nüfusu 10 000 den 30 000 kadar 
olan şehirlerde 15 10 0 

Diş tabiblerinden ve dişçilerden fevkalade sınıfa ayrılacak olanlar bu cedvcldeki maktu 
verginin temanııııı, diğer sınıflara ayrılacak olanlar bu cedvcldeki maktu verginin yarısını 
verirler. 

İhtar — 1 : Nüfusu on binden aşağı olan mahallerdeki serbest meslek erbabı maktu vergi
den müstesnadır. 

2 ;• Nüfusun hesabında yeni nüfus sayısı yapılıncaya kadar (927) senesindeki nüfus sayısı 
esas olur. 

100 

70 

40 

40 

25 

20 

20 

15 

0 

0 

0 

( S. Sayısı : 88) 



Bütçe 

Dava vekilleri, 
mütehassıslar: 

Ütçe encümeninin degiştirjşine bağU(,) sayih cetvel .,. 

avukatlar, mflhendhler, mimarlar ve alelûmun, serbest müsavirter ve 

Fevkalâ- Fevkal-
de birin- âde ikin- \ inci 
ci sınıf ci sınıf 

Nüfusu 2Q0 000 ve 
karı olan şehirlerde 
Nüfusu 50 000 den 
kadar olan şehirlerde 
Nüfusu 30 000 den 
kadar olan olan 
Nüfusu ıo 000 den 
[kadar olan şehirlerde 

daha yu-

00 000 e 

50 000 e 
şehirlerde 

30 000 e 

Klümsu 200 000 ve d<|ha 
İdari olan şehirlerde 
Nüfusu 50 000 den 2 0 \ 
kıdar olan şehirlerde 
Nüfusu 30 000 den 5() 
k^dar olan şehirlerde 
Nüfusu 10 000 den 3 
k^dar olan şehirlerde 

İhtar: 1 — Nüfusu 1 
vejrgiden müstesnadır. 

2 — Nüfusun hesabında 
esfcsdır. 

2 000 1000 

inci 
ınıf 

200 

150 

2 nci 
sınıf 

80 

80 

40 

3 üncü 
sınıf 

30 

30 

25 

25 

4 üncü 
sınıf 

10 

10 

10 • 

10 

e encümeninin değ iştir işine bağlı (2) sayılı cetvel 

Doktorlar,'distabibleri, dfşciler 

Fevkal- Fevkal-' 
Tide birin- âde ikin- j inci 
ci sınıf ci sınıf sınıf 2 nci 3 üncü 4 uncu 

s"nf sınıf sınıf 
yu-

000 e 

000 e 

000 e 

1 000 500 100 

70 

0 000 den aşağı olan-mahallerdeki serbest meslek 

40 

40 

25 

15 

meslek 

20 

20 

15 

10 

erbabı 

0 

0 

0 

0 

maktu 

yeni nüfus sayısı yabılıncıya kadar 1927 senesindeki nüfus 
sayısı 

>>»d<« 

( S. -Saytet .• 88 ) 





S. Sayısı: 82 
Posta kanununa ek kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/96) 

7*. C. 
Başvekâlet 

Kafarlar Müdürlüğü 
Sayı : 6J951 

Posta muafiyetleri^ 
İHeyelinin 31-HI-935 
jesbabı mucibesile birlikte 

6-/V-J935 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

in kaldırılması hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
opbntısında tadilen Yüksek Meclise arzı karartaştırılan kanun lâyihası 

Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 
Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

1 — Halkm ve Devlot teşkilâtının en medenî ve mübrenı işlerinden olan posta muhaberat ve 
njmrselâtının emniyet ve süratle temini ile mükellef Posta, telgraf ve telefon idaresinin memurları, 
niaaşlarınm azlığma, mıhtae olduğu vasıtalarının noksan ve iptidailiğine rağmen büyük bir fera
gat ve fedakârlıkla vazifelerini yaptıkları halde servisin istenilen intizam ile teminine imkân hâsıl 
olamamaktadır. Çünkü sürat ve intizamın temini, bütün medenî memleketlerde olduğu gibi bilhas
sa büyük postanelerde ;?ul damgalayan ve ücret alan otomatik makineler bulundurulması, elek
trikli nakil tesisatı vücuie getirilmesi, bazı mahalle ve sokaklardaki kutuların ve pul satan şubele
rin çoğaltılması, ticaret i şleri fazla olan mevkilere otomatik pul satan makineler konulması, tedri
cen genişletilmek üzere köylerde beyiye şubeleri ve nahiye merkezlerinde posta acentelikleri ihda-
s| ve bunlar için de nakil vasıtaları tesis ve mevcud nakil vasıtaları seferlerinin de ihtiyaç dere
cesine iblâğı, demiryollarında da kâfi postu vagonları bulundurularak bunlarda dahi merkezler
de olduğu gibi her nevi posta muamelesi yaptırılması ve tevziatı kolaylaştıracak ve çabuklaştıra
cak bisiklet, motosiklet ve icabmda ufak otomobiller .kullanılması için bunlarm kezalik ihtiyaç 
derecesinde tedariki ile kabildir. 

; Her cihetçe çok gerel:li olan bu işlerin, umumiyetle resmî dairelerin ve bir kısım müesseselerle 
serenin posta muhaberat ve müraselâtınm ücretten muaf bulunması yüzünden bunların haricinde 
kşlan halkın müraselâtı ücretlerine inhisar eden ve senevî mecmuan iki milyon iki yüz bin lira 
raddesinde bulunan varidat ile başarılması şöyle dursun, memleketin vüsat ve ihtiyacına göre çok 
noksan olan mevcud vasıtaların idamesi bile mümkün olamamaktadır. 

} Posta varidatmın azlrğı dolayısiledir ki idarî ve iktisadî bakımdan ihtiyaçları şiddetli olan bir 
çok yerlerde posta tesisatı yapılamamakta olduğu gibi yine idarî ve iktisadî vaziyetleri noktasından 
mjesai zamanlarının uzatılması lâzımgelen bir kısım merkezlerin muamele müddetleri de uzatılama-
m^kta ve posta kanununda yazılı olduğu halde bazı posta muameleleri henüz tatbik edilememiş bu
lunmaktadır. 

; Mevcud istatistiklere göre resmî dairelerle müesseselerin ve sairenin ücretsiz olarak tevdi et
tikleri muhtelif nevide muhabere maddelerile kıymeti mukadderdi mektub ve kıymetli, kıymet-

s i | paketlerin senevî ücret miktarı alti buçuk milyon lirayı geçmektedir. 
I Bu ihsaî malûmata göre posta idaresinin ücretsiz yaptığı iş, ücretle yaptığı işten iki misli faz-



— 2 — 
ladır ve buncan, ticarî mahiyette bir kurum olan P. T. T. idaresinin, mevcud memurlarile nakil ve 
Saire vasıtalarını daha ziyade, karşılığı olmayanbir işte kullandığı anlaşılır. 

Bu idarenin dikkate şayan olan bu vaziyeti, yaptıkları hizmet itibarile benzeri olan başka da
irelerde meveujâ değildir. 

Bundan başka, posta varidatı ile posta servisinin sürat ve intizamla ifasmı kâfil vasıtaların da
ima ve mütekâmil bir halde bulundurulmasını temin maksadiledir ki yabancı memleketlerin ekse
risinde ve ezcümle Almanya, isveç, Çekoslovakya ve Yunanistanda resmî daireler ve saire için hiç 
muafiyet verilmemiş, bunların muhaberat ve müraselâtmdan da halkın* muhaberat ve müraselâtı 
gibi tam ücret alınmakta bulunmuştur. 

2 — Binaenaleyh Milletler arası birliğine dahil ve yabancı memleketlerle mühim münasebet
leri mevcud olan Posta ve telgraf ve telefon idaresinin yukarıda yazılı ıslâhatı yaparak Cumhu
riyet devrimizin umumî ve mesud inkişafları arasmda lâyik olduğu terakkiye mazhar olması için 
memleketimizde de posta muafiyetinin kaldırılması zaruridir. 

Ancak resmî muhaberat ve müraselâtın çokluğu nazarı dikkate alınarak resmî daireler bütçe
lerini kabartmamak için bunlarm posta muhaberat ve müraselâtınm üçte bir tenzilâtlı tarifeye 
tâbi tutulması lüzumlu görülmüş ve hazırlanan kanun lâyihasının ücretlere müteallik maddesi 
bu noktai nazara göre tanzim olunmuştur. Bunun gibi halen muafiyetten istifade eden Hilâli-
ahmer, Himayeietfal ve Türk tayyare cemiyetlerinin muhaberat ve müraselâtı ile askerî mektebler, 
öksüz yatı mektebleri ve Darüşşefada talebesinin ve asker ve jandarma efradının mektub ve kart
ları ve fakir çocuklara dağıtılmak üzere Hükümet dairelerinin göndereceği kitablar ve risaleler ve 
sari hastalıklar için doktorların Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine gönderecekleri ihbarnameler 
ve köyler içini Hükümet merkezinde çıkarılıb gönderilmekte bulunan gazete için de alâkalı daireler 
bütçelerinden ödenmek üzere icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak matku bir ücret alınması 
derpiş olunarak kanun lâyihasına buna göre bir madde konulmuştur. 

3 — Posta servisinin inkişafını temin edecek setfeblerden biri de posta ücretleri tarifesinin bu 
servisin ieablarma ve memleketin iktisadî vaziyetine göre çabuk değiştirilebilmesidir. Bu gayenin 
husulü ise posta ücretleri tarifesinin Hükümetçe tertib ve tadil edilebilmesile mümkündür. 

Zaten 376 numaralı posta kanununun 9 neu maddesi Hükümete, milletler arası münasebetle
rinde lâzrmgelen ücretlerin tayinine, 10 ncu maddesi de posta münakalâtının icabı hale göre tan
zimi için efrad ve bilcümle kara, deniz ve hava şirketlerile mukavele aktine salâhiyet vermiştir. 
Buna binaen kanun lâyihasına bu hususta bir madde ilâve edilmiştir. 

4 — Resmî daireler posta ücretlerinin sureti istif asındaki muhtemel zorlukların ber taraf edi
lebilmesi için alâkalı vekâletlerin talebi halinde bu ücretlerin P. T. T. idaresince verilecek istatis
tiklere^ müsteniden maktu olarak istifa olunabilmesi de lâyihada derpiş edilmiştir. 

5— Sarfiyatı, tahsilâtile yapmak mecburiyetinde olan P. T. T. idaresinin daima tediye kabiliye
tinde bulunabilmesi için mukavele ile senelik maktu ücrete bağlanan dairelerin posta ücretlerinin, 
birer aylığmı^P. T. T. idaresine avans olarak vermeleri ayrıca bir zaruret teşkil etmekte olduğun
dan lâyihaya işbunun için de bir madde konulmuştur. 

6 — Buncan Imşka resmî dairelerden alınacak posta ücretlerinin en kolay bir surette istifasını 
temin için Nafıa vekâletince tahsil şekillerini gösteren bir talimatname tanzimi derpiş olunmuştur. 

7 _ Türkiye Devletinin sefaret ve konsoloshanelerine posta ücretinden muafiyet veren ecnebi 
Devletlerin sefaret ve konsoloshaneleri tarafından bu muafiyet hududu dahilinde tevdi olunacak mu
habere maddelerinden ücret ve resim alınmaması muvafık olacağından posta kanununda esasen 
mevcud olan bu hükmün muhafazası maksadile kanun lâyihasına buna dair dahi bir madde kon
muştur. 

( S. Sayısı : 82 ) 



T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 
Karar No. 5 
Esas No. i/96 

— 3 — 
Nafıa encümeni mazbatası 

15 -IV -1935 

Yüksek Reisliğe 

Posta muafiyetlerinin kaldırılması hakkında 
Nafıa vekilliğince hazırlanıb Başvekâletten Yük
sek Meclise gönderilerek encümenimize havale 

[buyurulmuş olan 2/2248 sayılı kanun lâyihası 
jve esbabı mucibe mazbatası P. T. T. Umum mü-
jdürü Bay Nazif bulunduğu halde okunub konu
şuldu: 

Esbabı mucibe mazbatasında yazıldığı gibi, 
rökonomik, idarî, siyasî büyük ehemmiyeti olan 
posta hizmetlerinin lâvık olduğu mükemmeli
yette ve vatandaşın hei* tarafta ve her türlü ih
tiyacına uygun bir tarzda yapılabilmesi bir çok 
jyeni vasıtalar, makineler, teşkilâtlan icab et-
ftinnektedir. Posta idaresinin yaptığı işlerin bir 
§oğu parasız olduğundan dolayı bu yenilikleri, 
^kolaylıkları yapacak olan parayı bulamıyor, es-
jbabı mucibe mazbatasında yazıldığı gibi Posta 
idaresinin 2 200 000 jiralık varidatile çok lü-
izumlu ve faideli olan [ıslahat işlerinin başanl-
inası şöyle dursun memleketin ihtiyaotna göre 
gok noksan olan eldeki vasıtaların idamesi bile 
jmümkün değildir. Posta idaresinin bir yılda pa-
jrasız olarak taşıdığı eşya ve muhabere vasıtala
rının ücreti altı buçuk milyon lirayı geçmektedir. 
(Soruluyor ki parasız jfapılan hizmetler para ile 
yapılan hizmetlerin üç mislidir. Muafiyetlerin 
kaldırılması Posta idaresinin malî vaziyetini 
epeyce düzeltecektir. îjakat muafiyetin kaldırıl-
masile ücret vermeğe ıfteobur olan müesseselerin 
çoğu Devlet daireleri olduğundan bunlarm büt
çelerini kabartmamak düşünülerek bunlardan ta
rife ücretlerinin üçte biri almması gibi ucuzluk 
gösterilmiştir. Resmî dairelerin posta mürase-
lâtı ücretlerini her gönderişte vermesi tatbikatta 
bir çok güçlükler çıkaracağı malûm olduğundan 
dairelerin bir senelik muhabere ücretlerinin 
maktu bir miktara bağlanabileceği ihtiyarî şe-
İplde olarak kanuna konulmuştur. Bu kolaylıktan 
İütün dairelerin istifade etmesini muhik ad
dederiz. Bu kanunun konulmasının amacı posta 
Varidatının çoğalması oldjuğuna göre kanunda bu
ttu zayıflatacak noktalir bulunması doğru de

ğildir. Resmî muhaberelerde adi tarifenin üçte 
biri alınacağına göre senelik maktu miktarm 
bundan daha aşağı indirilmemesi lâzımdır. Ka
nun lâyihasmm birinci maddesinde posta tari-
iesmin Nafıa vekilliğince tanzim ve Vekiller 
Heyetince tasdik olunarak mevkii icraya konu
lacağı yazılmıştır. Tarifelerin posta hizmetle
rinin icabma memleketin ekonomik vaziyetine 
göre çabuk değiştirilebilmesi postaların inkişa
fına hizmet eder. Zaten (376) numaralı kanu
nun 9 ncu maddesi Hükümete milletler arası 
münasebetlerinde lâzımgelen ücretlerin tayinine 
ve onuncu maddesi posta münakalâtının icabı 
hale göre tanzimi için efrad ve bilcümle kara, 
deniz şirketlerile mukavele akdine salâhiyet ve
rilmiştir. Bundan dolayı X nci madde muvafık 
ve yerinde görülmüştür. 

Lâyihai kanuniyenin 2 nci maddesinde üçte 
bir ücrete tâbi gösterilen daireler arasında be
lediyelerin de bulunduğu zımnen anlaşılıyor ise 
de bu ınaddeye açıkça yazılması münasib gö
rüldü. 

3 ncü maddeye yukarıda görüldüğü gibi 
maktu ücretlerin bir sene evvelki muhabere üc
reti tutarından aşağı olmayacağı kaydi konul
muştur. 4 ncü maddeye daha ziyade vuzuh ver
mek için en sondaki hüküm baş tarafa geçiril
mesi muvafık görülerek ona göre tadil edilmiş
tir. 

5 nci maddede maktu ücrete bağlanan dai
relerin posta üeretlerinin birer ay
lığını posta idaresine avans olarak ve
receği yazılmış ise de diğer aylıkların na
sıl verileceği söylenmemiş ve bunun için bir ta
limat yapılacağı 7 nci maddede zikrolunmuş ise 
de encümenimiz bu hususun kanuna konulması
nı muvafık görerek devairin yıllık maktu üc
retlerinin dörd taksitte vermelerini ve birinci 
taksitin sene iptidasında peşin verilmesini ve 
diğerlerinin üçer aylık aralıkla ödenmesini mü
nasib görmüştür. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sfê Bfc: 82) 
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Değişiklerle yeniden yazılan kanım lâyihası 

havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi olun
mak üzere Yüksek Reishliğe sunulur. 
Nafıa encümeni R. M. M. Kâtib 

Samsun Erzincan Manisa 
Et em Tuncer A. Samih llter Osman 

Aza 
Afyon Karahisar 
Cemal Akçın 

Aza 
Çoruh 

Aza 
Afyon Karahisar 

Mebrure Gönenç 
Aza 
Elâziz 

ö. Fehmi Noylan F. Ziya Çiyiltepe 

Aza 
Erzurum 

Asım Yazıksız 
Aza 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Aza 
Kütahya 

/ . Dalkılıç 
Aza 
Samsun 

Dr. A. Sirel 

Aza 
içel 

H. Saydam 
Aza 

Kastamonu 
Veled tzbudak 

Aza 
Niğde 

H. Mengi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 50 
Esas No. 1/96 

30 -IV-1935 

Yüksek Reisliğe 

Posta muafiyetlerinin kaldırılmasına dair 
olub Başvekâletin 6 - IV -1935 tarih ve 6/951 
sayıL: tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Nafıa encümeninin ımazbatasÜe birlikte 
encüaıenimize verilmiş olmakla Posta ve telgraf 
umum müdürü Nazif Ergin bulunduğu halde 
okundu ve konuşuldu: 

Hükümetin esbabı mucibesinde gösterilen se
bebi >ri yerinde bulan encümenimiz Nafıa encü
meni tarafından hazırlanan kanun lâyMıasını 
esas itibarile kabul etmiştir. Yalnız lâyihanın 4 
ncü maddesinde sayılan posta hizmetlerine kar
şılık olmak üzere îcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılarak alâkadar daire bütçelerinden 
ödenmesi mevzubahs olan senelik maktu ücret 
için bir nad tayin edilmediği cihetle bu ücre
tin postaya bir irad temininden ziyade nakliya
tın ücretle yapılacağı hakkındaki prensibin mu
hafazasına matuf olduğu göz önünde tutularak 
Posta ve telgraf idaresinin istatistiklerine na
zaran bir senelik tutarının binde beşi nisbetin-
de olacağına dair maddeye bir kayid konması 
muvafık görülmüştür. 

Posta ücretlerini maktuan ödemek üzere mu
kaveleye girmiş olan dairelerin Posta idaresine 

tediye etmek mecburiyetinde kalacakları 4neba> 
ligin üçer aylığını birden peşinen vermek, Ha* 
zinenin muamelâtı nakdiyesi itibarile muvafık 
görülmeyerek encümenimiz maktu ücretlerin pe
şinen ve aylık olarak verilmesini daha muvafık 
bulmuş ve beşinci maddeyi bu esasa göre değiş
tirmiştir. 

Posta ücreti olarak daire bütçelerine kona
cak tahsisatın diğer fasıllara nakledilmemesini 
temin için encümenimizce lâyihaya sekizinci bir 
madde konmuş ve Nafıa encümeninin diğer mad
deleri olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal Sim Day 
Kâtib 

istanbul Çorum Çorum 
F. öymen E. Sabri Akgöl M. Cantekin 
Gümüşane istanbul Malatya 
D. Sakarya 8. TJraz O. Taner 

Manisa Muş Srvas Tokad 
Türkoğlu S. Çüoğlu Remzi Çiner 8. Oenca 

(S. Sayısı : 82 ) 
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ÖÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

376 numara ve 26 -XI- 339 tarihli posta kanunu
na müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 376 numaralı posta kanunu ile 
posta idaresinin yaptığı işlerden dolayı alma
cak ücretler, Nafıa vekâletince tanzim ve İcra 
Vekilleri Heyetince tasdik olunacak tarifeye gö
re istifa edilir. 

MADDE 2 — Muvazenei umumiye, mülhak 
ve hususî bütçelerle idare olunan dairelerden 
postaya tevdi olunan mektub, kart, gazete, mev
kut risaleler, her nevi basılmış kâğıdlar, iş kâ-
ğıdlan ve örneklerle kıymeti mukaddereli mek
tub, kıymetli ve krymetsiz posta paketlerinden 
ve bunlara müteallik haber isteme, adres değiş
tirme, geri alma, başka yere yollama, geri çe
virme ve ardiye hizmetlerinden üçte bir ücret 
ve resim alınır. 

MADDE 3 — Alâkalı vekâletlerin talebile 
Posta, telgraf ve telefon idaresinin vereceği is
tatistiklere göre yukarıki maddede yazılı daire
lerden almacak posta ücretleri senelik maktu 
bir miktar üzerinden de istifa olunabilir. Ancak 
bu hususta yapılacak mukavelenameler İcra 
Vekilleri Heyetince tasdik edildikten sonra 
tatbik olunur. 

MADDE 4 — (A) Bu kanunun tatbiki tari
hine kadar muafiyetten istifade eden Hilâliah-
mer, Himayeietfal ve Türk tayyare cemiyetleri
nin muhabere maddelerile kıymeti mukaddereli 
mektub, kıymetli, kıymetsiz posta paketleri; 

(B) Bilcümle askerî mektebler, öksüz yatı 
mektebleri ve Darüşşefaka talebesi ile onbaşıya 
kadar (Onbaşı dahil) asker ve jandarma efradı
nın kendi usul ve füruuna, karılarına, erkek ve 
kız kardeşlerine ve bunlarm çocuklarına, baba 
ve analarının erkek ve kız kardeşlerine ve kaim 
baba ve analarına gönderecekleri ve bu akraba
larına gönderecekleri ve bu akrabanın mezkur 
talebe ve efrada yollayacakları mektub ve kart
lar; 

(C) Fakir çocuklara parasız olarak dağıtıl
mak üzere Hükümet dairelerince gönderilecek 
kitablar ve risaleler; 

NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

376 numara ve 26 - XI - 1339 tarihli 
kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Muvazenei umumiyeye mülhak 
ve hususî bütçelerle idare olunan dairelerden ve 
belediyelerden postaya tevdi olunan mektub, 
kart, gazete, mevkut risaleler, her nevi basılmış 
kâğıdlar, iş kâğıdları ve örneklerle kıymeti 
mukaddereli mektub kıymetli ve krymetsiz pos
ta paketlerinden ve bunlara müteallik haber is
teme, adres değiştirme, geri alma başka yere 
yollama, geri çevirme ve ardiye hizmetlerinden 
üçte bir ücret ve resim almır. 

MADDE 3 — Alâkalı vekâletlerin talebi üze
rine posta, telgraf ve telefon idaresinin verece
ği istatistiklere göre yukaridaki maddede* ya
zık dairelerden almacak posta ücretleri senelik 
maktu bir miktar üzerinden de istifa olunabilir. 
Bu maktu miktarlar P. T. T. idaresinin istatis
tiklerinde taayyün edecek bir sene evvelki mik
tardan aşağı olamaz. Bu hususta yapılacak 
mukavelenamelerin İcra Vekilleri Heyetinin tas-
dikma iktiran etmesi lâzımdır. 

MADDE 4 — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
muhaberat evrakı ve nakliyat ücretleri için İcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak senelik 
maktu bir ücret alâkalı' daireler bütçelerinden 
ödenir. 

A - Bu kanunun tatbiki tarihine kadar mu
afiyetten istifade eden Hilâliahmer, himayeiet-
fal ve Türk tayyare cemiyetlerinin muhabere 
maddelerile kıymeti mukaddereli mektub, kıy
metli, kıymetsiz posta paketleri, 

B - Bilcümle askerî mektebler, öksüz yatı 
mektebleri ve darüşşafaka talebesile: onbaşıya 
kadar (onbaşı dahil) asker ve jandarma efra
dının kendi usul ve furuuna, kanlarına, erkek 
ve kız kardeşlerine ve bunlarm çocuklarına, ba
ba ve analarının erkek ve kız kardeşlerine ve 
kaimbaba ve analarma gönderecekleri ve bu ak
rabalarına gönderecekleri ve bu akrabanın mez-

(S. Sayısı ; 82) 
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BpTÇE ENCÜMEKtNlîff DEĞÎŞTÎRÎŞt 

MADDE 1 — Aynen kamil. 

IifcJH>£ 2 ~ Nafra encümeninin 2 nci mad
desi aynen kabul. 

MADDE 3 — Nafıa encümeninin 3 ncü mad
desi aynen kabul. 

MADDE 4 — Posta ve telgraf ve telefon ida
resinin istatistiklerine nazaran aşağıdaki fıkra. 
larda yazılı muhabere evrakı 
leriniıi bir senelik tutarmm »inde beşi her sene 
alâkalı daire bütçelerinden maktuan ödenir. 

A) Nafıa encümeninin aynen 

B) Nafıa encümeninin aynen 

(S. Baym * £2} 
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(D) Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletin
den göndferilib doktorlar tarafından doldurula
rak postaya verilen sari hastalıklar ihbarname
leri; 

(E) Köyler için Hükümet merkezinde çıka. 
rılan ve şdı îcra Vekilleri Heyetince seçilen bir 
gazete., için îcra Vekilleri Heyetince kararlaştı
rılacak senelik maktu bir ücret alâkalı daireler 
bütçelerinden ödenir. 

MADDE 5 — Maktu ücretle bağlanan daire
ler posta ücretlerinin birer aylığını Posta, telg
raf ve telefon idaresine avans olarak vermeye 
mecburdur. 

MADDE 6 — Türkiye Devletinin sefaret ve 
konsoloshanelerine posta ücretlerinden muafiyet 
veren ecnebi Devletlerin sefaret ve konsolosha
neleri tarafından bu muafiyet hududu dahilinde 
tevdi olunacak muhabere maddelerinden ücret 
ve resim alınmaz. 

MADDE 7 — Tarife ve mukaveleye göre alı
nacak ücretlerin tahsil şekli Nafıa vekâletince 
yapılacak bir talimatname ile tayin olunur. 

MADDE 8 — 376 numaralı kanunun ücret
lere müteallik hükümlerile mezkûr kanunda ve 
1470 nufllaralı kanunun 20 ve 21 nci ve 1593 nu
maralı kanunun 59 ncu ve 1715 numaralı kanu
nun 93 ficii maddelerinde ve 2579 numaralı ka
nunda yazılı posta muafiyetleri kaldırılmıştır, 
(76 numaralı kanunun 31 nci maddesi hükmü 
mahfuzdur). 

MADDE 9 — Bu kanun hükümleri 1 hazi
ran 1936 tarihinden başlar. 

MADDE 10 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

31 -İÜ -1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. T- I 
/. İnönü Ş. Saraçoğlu K, Özalp 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. B. Araş F. Ağralt 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Ab. öimen A. ÇetinTcaya 
S. î. M. V. G. t V. Zr.V. 

Dr. R. Saydam Bana Tarkan Muhlis Erkmen \ 
(&Sayı 

Na.B. 

kûr talebe ve efrada yollayacakları mektub ve 
kartlar, 

C - Fakir çocuklara parasız olarak dağıtıl
mak üzere Hükümet dairelerince gönderilecek 
kitablar ve risaleler, 

D • Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinden 
gönderilib doktorlar tarafından doldurularak 
postaya verilen sari hastalıklar ihbarnameleri, 

E - Köyler için Hükümet merkezinde çıka
rılan ve adı tora Vekilleri Heyetince seçilen bir 
gazete. 

MADDE 5 — Maktu ücrete bağlanan daire
ler mezkur ücretin üç ayhğmz sene iptidasında 
ve diğerlerini üçer aylık aralıkla P. T. T. İdare
sine peşinen ödemeğe mecburdurlar. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

:82) 



3. E. 

0) Nafıa encümeninin aynen 

D) Nafıa encümeninin aynen 

E) Nafıa encümeninin aynen 

MADDE 5 — Makjtu 
ler posta ücretlerinin 
peşin olarak Posta ve 
mecburdurlar. 

ücrete bağlanan daire-
bir aylık tutarını her ay 
telgraf idaresine ödemeye 

MADDE 6 — Aynen kabul. 

MADDE 7 — Aynon kabul 

MADDE 8 — Aynen 

MADDE 9 — Posta 
ilerine konan tahsisat 
mez, 

bul. 
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kabul, 

ücreti olarak daire bütçe-
diğer fasıllara nakledile-

MADDE 10 — Dokuzuncu madde aynen ka^ 

MADDE 11 — Onuncu madde aynen kabul, 

X S. Sayısı : 82 ) 
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af ve telefon kanununa ek tamun layihası ve ~*Naffa ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/98) 

• TC. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6\949 

Telgraf muafiyetleri 
Heyetinin 3I-HI-935 
erbabı muçibesiJe birlikte 

6-IV-1935 

B. M. M. Yüksek Reisliğine • . ' 

in kaldırılması hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve icra-Vekilleri 
t^plantısrnda tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 

Yüksek huzurlarına sunulmuştur, 
Başvekil 
/. inönü 

1 — Halkın ve Devlei 
temin ile mükellef olan 
vasıtalarının noksanlığına 
kafiden kaldırılmış olan 

Esbabı mucibe 

teşkilâtının en medenî.ve m librem işlerinden olan muhabere ihtiyacını 
Posta ve telgraf idaresinin memurları maaşlarının azlığına, muhabere 
ve kullandıkları telgraf makinelerinin medenî memleketlerde istimal tmev-
iptidaî âletlerden ibaret olmasına rağmen büyük bir feragat ve fedakâr-

a vezifelerini yaptıklar}: > halde posta ve telgraf servislerinde sürat ve intizamın istenilen şekil-
olamamaktadır Çünkü telgraf servisinde asıl olan sürat ve intizamın 

tcsjjsi, telgraf makinelerir in mütecanis ve fennin en son terakkiyatına uygun bir şekle konulması, 
tel|râf hatlarının ıslah V3 teksiri ve direk üzerindeki nakillerin çokluğu itibarile kabloya tahvili 
mujhaberenin selâmeti noctai nazarından zarurî olan havaî hatların yer altına alınması, telsiz is
tasyonlarının en yeni makinelerle teçhizi 've telgraf tevziatını kolaylaştıracak ve çabuklaştıra
cak vasıtaların tedarik ve temini ile mümkündür. 

İlüdafaai memleket b ıkımından da gerekli olan bu işlerin, resmî idare ve müesseseler muha
berelerinin ücretten muaf) bulunması yüzünden halkın yazdığı dahilî telgraflarla Türkiye ile ec-

olunaıı haricî telgraflar ücretine inhisar eden ve" mecmuu iki mil-
lgraf ve telsiz telgraf varidatile başarılması şöyle dursun, memleketin 
ok noksan olan mevcud muhabere vasıtalarının idamesine bile imkân 

nehri memleketler arasında teati 
yoldan ibaret bulunan \% 
vüsjat ve ihtiyacına göre 
bulunmamaktadır. Telgrai varidatının azlığı sebebiledir ki idarî ve iktısad bakımdan telgrafa ih
tiyacı olan bazr yerlerde 
layıpile mesai zamanlarını 
gecejş gündüz muhabereye 

tesisat yapılamamakta olduğu gibi yine idarî ve iktisadî vaziyetleri do-
n uzatılması lâzımgelen ve hatta memleket müdafaası noktai nazarından 
açık bulundurulması matlub olan bazı ^merkezlerin muhabere müddet

leri j uzatılmamaktadır. Tutulan istatistiklere göre resmî dairelerin 933 senesi zarfında yazdıkları 
telgjraf miktarı (2 311 5041 
üc inişli ücrete tâbi olan ; 

Î
u resmî telgrafların 
siktir. 

Bfı ihsaî malûmata göre 

ü ve bunların kelime mecmuu (243 385 882) adedi bulmaktadır ki 
cele işaretlileri hariç olmak üzere tutarı altı milyon lirayı geçmektedir. 
her daireye isabet eden senelik miktarile kelime adedini gösteren bir üs-

Posta ve telgraf idaresinin ' kendi muhabere vasıtalarından ücretsiz. 
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olarak geçirdiği telgraf miktarı ücretli olarak geçirdiği telgraflardan üç, misli fazladır. Bundan 
ticarî mahiyette bir kurum olan Posta telgraf ve telefon idaresinin mevcud îmennırbırîlo muhabere' 
vasıtalarını daha ziyade karşılığı olmayan bir hizmeti yapmakta kullandığı anlaşılır. 

Bu idarenin şayanı dikkat olan ıbu vaziyeti, yaptıkları hizmet itibarile benzeri olan, başka 
dairelerde mevcud değildir. 

Bundan başka, telgraf varidatının, telgraf servisinin sürat ve intizamla ifasını kâfii vesaitin da-
ima en mütekâmil bir halde bulundurulmasına kâfi gelecek bir seviyede tutulmasını temin maksa-
diledir ki yabancı memleketlerin ekserisinde ve ezcümle Fransa, Belçika, Almanya, isviçre, Ma
caristan, İsveç, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistarıda telgraf muhabereleri için resmî dairelere 
hiç muafiyet verilmemiş, resmî muhabereler de hususî telgraflara tatbik olunan ücretlere tâbi tu
tulmuştur. Binaenaleyh Milletler arası birliğine dahil ve yabancı memleketlerle mühim münase
beti de mevcud olan Posta ve telgraf idaresinin yukarıda yazılı ıslahatı yaparak Cumhuriyet dev
rimizin umumî mesut inkişafları arasında lâyık olduğu terakkiye mazhar olması için memleketi
mizde de resmî telgraf muafiyetinin kaldırılmanı zaruridir. 

Ancak resmî telgraf muhaberatının çokluğu nazarı dikkate alınarak resmî daireler bütçelerini 
muhabere tahsisatile kabartmamak üzere resmî makamların yazacakları telgrafların üçte bir ücrete 
tâbi tutulmsı lüzumlu görülmüş ve kanun lâyihasının ücretlere müteallik maddesi bu nokta i na
zara göre tanzim olunmuştur. 

2 —- Telgraf servisinin inkişafını temin edecek sebeblerden biri de telgraf tarifesinin telgraf 
servisinin ieablarma ve memleketin iktisadî vaziyetine göre çabuk değiştirilebilmesidir. Bu gaye
nin husulü ise telgraf tarifesinin Hükümetçe terfih ve tadil edilebilmesile kabildir. 

Zaten 406 numaralı telgraf ve telefon kanununun 6 ncı maddesi Hükümete, Milletler arası tel
graf ücretlerini tayin ve tadil salâhiyetini vermiştir. Buna binaen kanun lâyihasına bu hususa bir 
madde konulmuştur. 

3 — Resmî daireler telgraf* ücretlerinin sureti istifasındaki muhtemel zorlukların bertaraf edi
lebilmesi için alâkalı vekâletin talebi halinde bu ücretlerin P. T. T. idaresince tutulacak istatis
tiklere müsteniden maktu olarak istifa edilebilmesi de ayni lâyihada derpiş edilmiştir. 

4 — Sarfiyatını tahsisatile yapmak, mecburiyetinde olan posta ve telgraf idaresinin daima te
diye kabiliyetinde bulunabilmesi için mukavele ile senelik maktu ücrete bağlanan dairelerin tel
graf ücretlerinin birer aylığı P. T. T. idaresine avans olarak vermeleri hakkında kanun lâyihası
na, bir madde konulmuştur. 

5 — Resmî dairelerden alınacak telgraf ücretlerinin en kolay bir surette istifasını temin için 
Nafıa vekâletince tahsil şekillerini gösterir bir talimatname tanzimi derpiş edilmiştir. 

6 — Garb memleketlerinin bazılarında olduğu gibi bizde de Reisicumhurun telgraf muhaberatı 
ücretten istisna edilmiştir. 

( & Sayısı ; 83 ) 



Hesmî daireler 

Dahiliye 
Maliye 
Millî Müdafaa, 
Gümrük ve inhisarlar 
Posta ve telgıfaf 
Jandarma 
Maarif 
Ziraat 
Adliye 
Iktısad 
Büyük erkânı) harbiye 
Hariciye 
Başvekâlet 
Sıhhat ve ietiftıaî muavenet 
Nafıa 
Emniyet 
Divanı muhas(Jbat 
Evkaf 
Tapu 
Nüfus 
Riyaseti Cümljur 
Harita 

Resmî dairelerin bir sene zarfında yazdıkları telgraf 

Yekûn 

Telgraf miktarı 
Aded 

518 916 
171 552 
304 764 
194 904 
585 732 
179 952 
47 448 
77 012 
111 720 
9 624 
6 540 
1 632 
13 116 
23 892 
30 360 
9 888 
3 204 
8 820 
7 764 
3 984 
600 
180 

2 311 504 

Kelime miktarı 
Aded 

70 987 464 
48 806 736 
48 781 176 
14 031 252 
12 044 148 
11 708 628 
7 809 684 
5 590 128 

- 4 523 124 
4 497 204 
3 711 912 
3 158 004 
1 987 464 
1 386 428 
1 331 844 
İ 157 424 
702 824 
677 388 
276 036 
175 596 
28 680 
2 640 

243 385 882 

( & Süyisi . 8J" 



Nafıa eneümeai mazbatası 

T.B.M.M. 
Nafıa encümeni 15 - IV - 19H5 

Karar No. 6 
Esas No. 1/98 

Yüksek Reisliğe 

Nafıa vekilliğince hazırlanıp Başvekâletten 
Yüksek Meclise gönderilerek encümenimize ha
vale buyurulmuş olan 2/2247 sayılı kanım lâyi
hası Are esbabı mncibesi P, T. T. umum müdürü 
Bay Nazif bulunduğu halde okundu ve, konu
şuldu. 

Esbabı mucibe mazbatasında yazıldığı gibi 
telgraf muhaberelerinin çabuk, iyi ve muntazam 
olması memleketin idaresi, müdafaası ve halkın 
menfaati noktalarından çok gereklidir. Telgraf 
idaresinin bu esaslı işlerin yapılması için gerek 
telgraf hatlarının ve makinalannın yeni, fen
nin son terakkilerine uygun olması bazı hatların 
kablo ve yer altı hattı bulunması ve telsiz is
tasyonlarının en yeni makinalarla teçhizi lâ
zımdır.'Bu işleri yapmak için telgraf idaresinin 
lahsisatı kâfi değildir, Gerekli olan bu para
nın ya muvazenei umumiyeden verilmesi yahud 
resmî dairelerin muafiyetlerinin kaldırılması 
icab etmektedir. Memleket içindeki muhabere
lerin çoğu ücretsiz yapılıyor. Bağlı istatistikte 
görüldüğü üzere bir senede çekilen ücretsiz tel
grafların sayısı 2 311 405 ve bunların ücreti tu
t a n ise 6 000 000 liradan aşkındır. K T. ti. 
.müdürlüğünün varidatı ise 2 000 000 lira oldu
ğuna göre ücretsiz yazılan telgraflar ücretli
lerden üç defa çoktur. Görülüyor ki, nvuafiyet 
kaldırılınca telgraf idaresi çok varidat alacak
tır. Fakat bu varidat kaynaklan yine Devletin 
bütçesidir. Buna bakarak resmî dairelerin bütçe
lerini kabartmamak düşünülerek onlardan tarife 
ücretlerinim üçte biri-alınması gibi ucuzluk gös
terilmiştir.^ Resmî dairelerin her telgraf verdik
çe ücreti ödemesi ve bunların hesablarınm tutul
ması no kadar güçlükler çıkaracağı malûm oldu
ğundan dairelerin bir senelik muhabere ücretle-

, rinin maktu bir miktara bağlanabileceği de ihti
yarî şekilde kanuna konulmuştur. Bu kolaylık
tan umum resmî dairelerin istifade edeceği tabi
idir. Bu kanunun konulmasının amacı telgraf va

ridatının çoğalması olduğuna göre kanunda bu
nu zaifletecek noktalar bulunması doğru 
değildir. Resmî muhaberelerden adi tarife 
ücretinin üçte biri alınacağına göre senelik 
maktu ücrette bundan daha aşağı miktara inil-
memesi muvafık görülmüştür. Kanun lâyihası
nın birinci maddesinde, tarifenin Nafıal vekilli
ğince tanzimi ve Vekiller Heyetince tasdiki su
ret ile mevkii icraya koriulması esası kabul edil
miştir ki iş, pratik ve ticarî zihniyet itibarile çok 
faydalıdır. • 

İkinci maddede üçte bir ücrete tâbi gösteri
len müesseseler arasında; belediyelerin de bulun-
düğu tabiî ise de her türlü anlaşamamazlığın 
Önüne geçmek için belediyelerin maddede açık
ça yazılması münasib görülmüştür. 

ücüneü madde, yukarıda yazıldığı gibi telgraf 
ücretleri hakkında dairelerle anlaşarak maktu 
yıllık bir ücret alınabileceğini ihtiva ediyor. 
Bu maktu ücretlerin bir sene evvelki muhabere 
ücretinin tutarından aşağı olmaması kaydinin 
konulması encümenimizce muvafık görülerek böy
lece değiştirilmiştir. 

Dördüncü maddede, ; maktu telgraf ücretle
rinin bir aylığı peşin yerilmesi yazılmış ise de 
diğer aylıkların nasıl verileceğine dair bir ka-
yid konulmamıştır. Encümenimiz devairin yıl
lık maktu ücretlerini dört taksitte vermesini 
amelî ve kolay bulmuş'olduğu için ilk üç ay
lığın sene başında peşin verilmesini ve üçer ay
lık aralıkla diğerlerinin ödenmesini münasib 
görmüştür. Diğer maddeler de aynen kabul 
olunmuştur. Bu veçhile değiştirilerek yeniden 
yazılan kanun lâyihası' havalesi veçhile Bütçe 
encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Na. En. Reisi . M. M. Klt ib 
Samsun Erzincan Manisa 
E, Tuncel A. Samih îlter Osman Ercin 

( S . Sayısı... S3 ) 



Aza Az ı 
Afyon K. Afyon 

(J e m a l A k ç in M ehrur e 
Aza 

El aziz 
: F. Ziya Çiyiltpe 

- S -
Aza 

iv. Çoruh 
Sünene Ö. F. Noylan 

Aza 
Erzurum 

N. Asım Yazıksız 

Aza 
tçel 

H. Saydam 
Aza 

Kütahya 
/. Dalkılıç 

Aza 
İsparta 

Hüsnü Özdametr 
Aza 
Niğde 

Ilalid Menyi 

Aza 
Kastamonu 
V. îzbudak 

Aza 
Samsun 

Dr. Asım Sirel 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 42 
Esas No. 1/98 

Telgraf muafiyetlerin 
olub Başvekâletin 6 - IV 
sayılı tezkeresile Yüksek 

Bütçe encümeni mazbatası 

3ü -IV - 1!)-ir> 

Yüksek Reisliğe 

n kaldırılmasına dair 
-1935 tarih ve G/949 
Meclise sunulan ka

nun lâyihası Nafıa enci.meninin mazbatasile 
irilmiş olmakla Posta 
Nazif Ergin hazır oi-

nuşıüdu. 
ibe lâyihasında göste-

birlikte encümenimize \ 
ve telgraf umum müdürü 
duğu halde okundu ve ko 

Hükümetin esbabı ııııu 
riieu ve Nafıa encümeninin mazbatasında izah 
oluman sebebler encümenimizce de yerinde gö 
rülerek Nafıa encümenince tadilen hazırlanan 
kanun lâyihası esas itibaı 
kabul edilmiştir. Ancak te 
tuan ödemek üzere mukavele yapacak dairele
rin Nafıa encümenince l-eşin olarak ödenmesi 
kararlaştırılan üçer aylık ücretleri ehemmiyetli 
bir yekfme baliğ olabileceğinden bunların yine 

le encümenimizce de 
lgraf ücretlerini mak-

peşinen ve fakat birer a 
daha muvafık olacağı d 

ylrk olarak tediyesi 
lisünühmis, döi'düneü 

madde bu esasa göre değiştirilmiştir. Telgraf üc
reti olarak daire bütçelerine konacak tahsisatın 
diğer fasıllara nakledilememesiııi temin için de 

• encümence lâyihaya yedinci bir madde kon
muştur. Diğer maddeler Nafıa encümeninin tek
lifi veçhile kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis V. M.M. 
İsparta Trabzon. 

M ilk evrem Unsed Sırrı Day 
Çorum Çorum 

Eyüb Sahri Al: göl M. (Jant ek in 
İstanbul 

S. ifraz 
Manisa, 

Türhoğhı 
Sivas 

Remzi Cin er 

İzm i r 
K. İnanç 

Muş 
S. Çil oğlu 

Katil) 
İstanbul 

F. Öymen 
Diyarbe.kir 

Ii. Bekit 
Malatya 
O. Tan ev 

Sivas 
lı. Basara 
Toka d 

S. Gtuca 

{ S; Sayısı ; S:î j 



. HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

406 No. ve 4 şubat 1340 tarihli telgraf ve telefon 
kanununa müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahilî telgraflardan alınacak 
ücretler Nafıa vekâletince tanzim ve İcra Ve
killeri Heyetince tasdik olunacak bir tarifeye 
göre istifa olunur. 

MADDE 2 — Muvazene! umumiye, hususiye 
ve mülhak bütçelere dahil resmî makamların 
açık ve kapalı dille yazılı telgrafları üçte bir 
ücrete tâbidir. 

MADDE 3 — Alâkalı vekâletin talebi üzeri
ne Posta ve telgraf idaresinin vereceği istatis
tiklere müsteniden yukarıdaki maddede yazılı 
resmî makamların mensub olduğu dairelerden 
veya vekâletlerden alınacak telgraf ücretleri 
senelik maktu bir miktar üzerinden de istifa 
olunabiliri. 

Ancak bu hususta yapılacak mukavelename
lerin İcra Vekilleri Heyetinin tasdikma iktiran 
etmesi lâzımdır. 

MADDE 4 — Mukaveleye bağlanan daireler, 
telgraf ücretlerinin birer aylığını P. T. T. ida
resine avans olarak vermeğe mecburdur. 

MADDE 5 — Yukarıda yazılı tarife veya mu
kaveleye göre Posta ve telgraf idaresince yuka
rıdaki resmî makamların mensub olduğu daire 
veya vekâletlerden alınacak ücretlerin tahsil 
şekli Nafıa vekâletince yapılacak bir talimatna
me ile tayin olunur. 

MADDE 6 — Reisi Cumhurun telgraf muha
bereleri ücretten müstesnadır. 

MADDE 7 — 406 numaralı kanunun 20 ncü. 
maddesile 1172 numaralı kanun ve 406 numaralı 
kanunun 33 ncü maddesini tadil eden 1361 nu
maralı kanun ve 1899 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin yıldırım işaretile telgraflar ücretine 
müteallik hükmü bu kanuna muhalif diğer hü-

I - • 
i NAFIA ENCÜMENİNİN DEGİŞTİRİŞİ 

I 406 numara ve 4 şubat 1340 tarihli telgraf- ve, 
I telefon kanuna mAlzegyel kanun 

lâyihası 

MADDE 1 —< Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Muvazenei umumiye ve husu
siye ve belediyeler ve mülhak bütçelere dahil 
resmî makamların açık ve kapalı dille yazılı 
telgrafları mevcud tarifenin üçte biri ücrete tâ
bidir. 

MADDE 3 — Alâkalı vekâletin talebi üzeri
ne Posta ve telgraf idaresinin vereceği istatis
tiklere müsteniden yukarıdaki maddede yazılı 
resmî makamlarm mensub olduğu dairelerden 
veya vekâletlerden alınacak telgraf ücretleri 
senelik maktu bir miktar üzerinden istifa olu
nabilir. Bu maktu miktarlar P. T. T. İdaresinin 
istatistiklerinde taayyün edecek bir sene evvel
ki miktardan aşağı olamaz. 

Bu hususta yapılacak mukavelenamelerin 
İcra Vekilleri Heyetinin tasdikine iktiran etme
si lâzımdır. 

MADDE 4 — Mukaveleye bağlanan daireler 
telgraf ücretlerinin üç aylığını sene iptidasında 
ve diğerlerini üçer aylık aralıkla peşinen P. T. T. 
idaresine ödemeğe mecburdurlar. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir, 

( S. Sayısı ; 88 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİlUŞt 

Telgraf ve telefon hakkvıdakı 4*11-1340 tarih. 
ve 406 saydı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 — Nafıa encümeninin 2 nci mad
disi aynen kabul, 

MADDE 3 — Nafıa encümeninin ? nçü, ın.a4-. 
d#şi aynen kabul, 

kabul, 

te 
MADDE 4 — Mukabeleye 

lgraf ücretlerinin bir 
sinen Posta ve telgraf 
kurdurlar. 

bağlanan, d^ireleı: 
atylık tutarmı her ay pe-, 
idaresine ödemeye meq-, 

MADDE 5 -^ Aynen 

MADDE 7 — Telgraf ücreti olarak daire 
^itçelerine konan tahsisat diğer fasıllara nakle-
dilemez. 

MADDE 6 — Aynen 

kabul 

kabul, 

MADDE 
njen kabul, 

8 — Hükümetin 7 nci maddesi ay-

f S, Sayısı ; 8o 



- 8 -
Hü. 

kümler mülgadır. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümleri 1 ha
ziran 1936 tarihinden itibaren başlar. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

31 - III -1935 
BH. V. Ad. V. M. M. V. 

/. İnönü Ş. Saraçoğlu- K. Özalp 
Da. V. '. Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. it. Araş F. Ağrah 
Mi. V. Na. V. lk. V. 

Ab. Özmcn A. Çctinkayc 
S. t. M. V. G. 1. V. Zı\ V. 

/);•. Refik Saydam Rana Tarha/n Muhlis Erin nen 

Na. E. 

MADDE 8 —• Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

( Ş. S;ıyıs[ : SJÎ ) 



MADDE 9 — 
nen kabul. 

B. E. 

Hükümetin 

MADDE 10 — Hü 
nen kabul. 

Hükümetin 

— 9 — 

8 nci maddesi &y-

9 ncu maddesi ay-

»• m* 

(S. Sayısı : 83) 
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S. Sayısı: 86 
Yüksek mühendis mektebi hakkındaki 1275 sayılı kanunun 
I nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 

ve Nafıa vi Bütçe encümenleri mazbataları (1/135) 

T. C. 
N Başvekâlet 
Kararlar Müdürlüğü 
Sayı 6/1045 

J7-fV-lQ35 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1275 sayılı kanunijin 
Hazırlanan ve İcra 
ttrılan kanun lâyihası 

birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Nafıa vekilliğince 
vekilleri Heyetinin 15-IV-935 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaş-

esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 
/. inönü 

1275 numaralı kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair esbabı mucibe 

{ Bazı zarurî sebebler dolayısile Yüksek mühendis mektebinin müdürlükle idaresi icab et
mektedir. Mektebin kabul edilen 935 senesi bütçesinin tetkiki sırasında bu husus hakkında 
1275 numaralı kanunda sarahat mevcud olmadığı görülerek bir maddei kanuniye teklifine 
Bütçe encümenince lüzum gösterildiğinden mezkûr kanunun birinci meddesine bir fıkra ilâve 
sine dair olan kanunun ^sbabı mucibe lâyihası arz ve takdim kılındı. 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 

Karar No. 7 
Esas No. 1/135 

Nafıa encümeni mazbatası 

22 - IV -1935 

Yüksek Başkanlığa 

1275 sayılı kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında encümenimize gönde-
rileıt kanun lâyihası Nafıa bakanı Ali Çetmka-
yanın hıızurüe tetkik ve müzakere edildi. 

Yüksek mühendis mektebinin müderrisler 
heyejtinee intihab olunan bir rektörle idaresi, 
mekteb idaresinde ve tedrisatında matlub olan 
selâmet ve intizamı kâfil olamayacağı Nafıa 
bakanlığınca yapılan teftişe t neticesinde tebey-
yün ; etmiş ve bu bapta encümenimize verilen 

izahat üzerine idare usulünün tebdili ve müdü
rün Nafıa bakanlığının inha ve müşterek karar
name ile tayininde isabet bulunduğu kanaati 
hâsıl olmuş olmakla teklif olunan fıkranın ek
lenmesi tasvib edilmiştir. 

İkinci madde kanunun neşri tarihinden mu
teber olduğu yazılmış ise de kanunun bütçede 
hâsıl edeceği tebeddül nazarı mülâhazaya alına
rak hazirandan muteber olmasr eneümenimizee 
kabul edilmiştir. 



— 2 — 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 

edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

Nafıa En. Reisi Bu M. M. 
Samsun Manisa 

E. Tunçel Osman Ercin 

Aza Aza 
Afyon K. Afyon K. 

sunulur. 

Kâtib 
Manisa 

Osman Ercin 

Aza 
Çoruh 

Cemal Akçın M, Gönenç Ö, Fehmi Noylan 

Aza 
Elâziz 

F. Ziya Çiyiltepe 
Aza 

izmir 
S. Epikmen H 

Aza 
Kastamonu 

Veled îzbudak 

Aza 
Eskişehir 
A. özdemıir 

Aza 
İsparta 

. Özdemir 

Dr. 

Aza, 
İçel 

Hakkı Saydam 
Aza 
Kars 

Baha öngören 
Aza 

Samsun 
Asım Sirel 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 54 
Esas No. 1/135 

30 • IV . 1935 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek mühendis mektebi hakkındaki 1275 
saydı kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair olub Beşvekâletin 17 nisan 
1935 tarih ve 6/1045 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Nafıa encüme
ninin mazbatasile birlikte encümenimize veril
miş olmakla okundu ve konuşuldu: 

Hükümetin esbabı mueibesinde ve Nafıa en
cümeninin mazbatasında serdolunan mütaleala-
rını yerinde bulan encümenimiz Nafıa encüme
ni tarafından hazırlanan kanun lâyihasını oldu
ğu gibi kabul etmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Kâtib 

İstanbul 
F. Öymen 

istanbul 
8. Vraz 

Muş 
Ş. ÇÂIoğlu 

ReisV. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Çorum 
M. Gamiekin 

Malatya 
0. Taner 

Srvas 
Eemzi Çiner 

M. M. 
Trabzon 
Sırrı Vay 

1 )iyaribekir 
R. Bekit 
Manisa 

Türkoğlu 
Tokad 

S. Oenca 
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Jiuksek mühendis mektebi 
r$h kanunun birinci nuuldesine 

hakkında kavmi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1928 
MADDE 1 — 

hakkındaki 24-V 
kanunun birinci maddesine 
ve edilmiştir: 

Yüksek mühendis mektebi 
olunur, mektebin müdüıü 
hisı üzerine müşterek kararname 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

— S — 

hakkındaki-1275 numa-
bir fıkra ilâvesi 

lâyihası 

Yüksek mühendis mektebi 
tarih ve 1275 numaralı 

aşağıdaki fıkra ilâ-

bir müdürle idare 
Nafıa bakanmm in-

ile tayin edilir. 

f MADDE 3 — Bu kanunun 
Maliye ye Nafıa bakanh.n 

Bş. V. Ad. V 
/. tnönü Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. V. 

Mf. V. Na. 
Mb. özmen A. Çetin\kaya 

S. 1. M. V. G. 1. 
J$r. B. Saydam Rana Turhan 

V. 

ahkâmını icraya 
memurdur. 

15-IV-1935 
M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
G. Bayar 

ZY. V. 
Muhlis Erkmen 

NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞtŞTİRİŞl 
Yüksek mühendis mektebi hakkındaki 1275numa
ralı kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen

mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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