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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Afyon Karahisar saylavı Berç Tiirkerin, arsıulusal 
siyasal durum hakkındaki sualine Hariciye vekâleti 
vekili Şükrü Kaya tarafından verilen cevab dinlendi 

Halkevleri için getirilen seyyar sinema ve radiyo 
makinelerine mahsus ve bunlarla cihazlanacak otomo
bil ve kamyon gibi vasıtaların muamele vergisile güm
rük ve oktrova resimlerinden muafiyetine dair maz
bata kabul edildi 

7 — Afyon Karahisar seti/1 avı Bere Tiirkerin, 
afyon satışı hakkındaki şifahî sualine İktısad ve
kili Celâl Bay arın cevabı 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
Kamutayın Yüksek Reisliğine 

Şifahî sual takriri: 
Kamutayın 12 haziran 1935 tarihli toplantı

sında, Uluslar kuruluna merbut afyon karteli
nin el altmdan ve bize karşı iş çevirdiğini ve 
bu yüzden afyon satışımızın güçlük ve zarara uğ
radığını ve ilgili bakanlıkların kuracakları bir 
komisyon tarafndan bu cihetin iyice incelenme 
sini ve hiç bir hoşnud edici sonuç elde edilmezse 
yükünlerimizin feshi ile afyon tecimimizin özgür 
bırakılmasını ileri sürmüştüm. 

Acaba bu merak verici meselede ne gibi ted
birler alındı ve bitimi ne oldu. 

Buna dair Kamutaya izahat verilmesini ilgili 
bakanlıklardan rica ederim . 

Afyon saylavı 
Bere K. Türker 

ÎKTISAD V. CELÂL BAYAR (İzmir) — 
Sual soran saym arkadaşımız Türker, Afyon kar
telini Uluslar Cemiyetine bağlı bir müessese ola
rak telâkki ediyor ve sualini ona göre tanzim 
ediyor. Halbu ki bu kartel, Âvrupada alış ve sa
tış için hususî mahiyette teşekkül etmiş bir sen
dikadır. Bunun hatasından ve savabından Ce
miyeti akvama bir mesuliyet tevcih etmeğe ve 
bunun Cemiyeti Akvama bağlı olduğumuz hü
kümlere tesir etmesine maddeten imkân gör-

Damga resmi (hakkındaki kanunun 32 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihasının bi-

ı rinci müzakeresi yapıldıktan sonra pazartesi günü top-
lanılmak üzere inikad bitirildi 

| Başkan Vekili Kâtib Kâtib 
i Nuri Conker Balıkesir Çanakkale 
j Sabiha Gökçiil Ziya Gevher 

müyoruz. Cevabım bundan ibarettir. 
BERÇ K. TÜRKER (Afyon Karahisar) — 

Sayın arkadaşlar; Muhterem İktısad vekilinin 
verdiği cevabı pek .kâfi görmüyorum. Söyledik
leri, beni tatmin etmiyor. Ben, Cemiyeti ak
vama merbut olan kartel, demişim. Meğerse 
o ayrı bir sendika imiş. O sendika ki bizim işi
mize, ticaretimize engel oluyor, elimizi kolumu
zu bağlryormuş; veya bir protokol varmış ki 
ellerimizi kollarımızı bağlıyarak afyon tecimi
mizi sekteye uğratryormuş. İşte benim sual 
sormaktan maksadım da buradadır. Acaba bi
ze zarar verici olan bu kartele karşı ne gibi 
teşebbüsler yapılmıştır? Bu kartel nedir? Kim
lerin elindedir? Eğer Uluslar kurumuna mer
but değilse buna söz anlatacak kuvvet hangi
sidir? Bendeniz bunları anlamak istiyorum. Gö-
rüyorum ki, hir nüanstan dolayı bu mesele halle
dilemiyor. Bendeniz geçenlerde de bu hususa aid 
söyliyeceklerimi söylemiştim. Afyon tecimimiz 
mütezarrır oluyor, para kazanmak ihtiyacında 
olduğumuz halde kazanamıyoruz, bizim yerimi
ze kazananlar başkaları oluyor, demiştim. Ben
deniz bu yollarda ne çareler bulunduğunu so
ruyorum. Görüyoruz ki, bizi sıkıcı, boğucu bir 
atmosfer içinde afyon işi yuvarlanıb gidiyor. 
Binaenaleyh bendeniz ilgili bakanlıktan çok 
rica ederim, vakitleri olduğu vakit bunu ince
lesinler bir çare bulsunlar. Bendeniz - geçen de
fada söyledim, bu sefer de borcumu yapmış bu
lunuyorum. Artık bundan sonra bu işi uzatmak 
niyetinde değilim. Yalnız saygı değer Hükûme-

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

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılây 
KÂTİBLER : Naşid Uluğ (Kütahya), Ali Zırh (Rize). 

Başkan — Celse açılmıştır. 

2 — SUALLER VE CEVABLAR 

— 74 _ 
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timiz bunu benimsiyerek icabına bakarsa hem 
afyon tüccarları hem de kendi namıma teşekkür 
ve minnettar kalacağım. 

ÎKTIASD VEKİLİ CELÂL BAYAR (İzmir) 
— Bendeniz, sualin ruhuna göre cevab verdim. 
Bu kartel İsviçre, Almanya, Fransa ve İngilte
re memleketleri fabrikatörlerinden ibaret ol
mak üzere teşekkül etmiştir. Sendikanın ma
hiyeti hakkında, müsaadenizle, söz söylemiye-
ceğim. Çünkü bu kabil müesseseler hakkında bu
rada müzakere cereyan ederken, her sözün 
mutlaka elimizde bir vesikası olması lâzımdır. 
Bunun için bu sendikanın leh ve aleyhinde 
söz söylemekten içtinab ediyorum. Fakat afyon 
faaliyetimiz hakkında Hükümet sakit kalmış 
değildir ve bunu tetkik etmiş ve etmekte de-

3 — MÜZAKERE 

BAŞKAN — Çiftçiler kredi kooperatiflerine 
dair kanun daha gelmemiştir, geçiyoruz. 

i -— İdare Heyetinin, Biti)illi Millet Meclisi 
1935 ı/ılı bütçesine bağlı (D) eti relinde deği
şiklik yapılmasına re, Büyük Millet Meclisi 193.') 
yılı bütçesinde 960 liralık münakale yapılmasına 
dair kan'un teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 
(2/16,17) [ 1 | . 

BAŞKAN —- Heyeti umumiyeei hakkında 
mütalea var mı? 

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

1935 malî yılı Büyük Millet Meclisi ücretli i 
kadrosu ile bütçesinde değişiklik yapılmasına j 

dair kanun 

MADDE 1 — 1935 malî yılı umumî muva
zene kanununa bağlı (D) cetvelinin Büyük 
Millet Meclisi kısmına (100) lira ücretli bir ma
kinist eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1935 malî yılı Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin 8 inci faslrnm 1 nci müte
ferrika ve gayrimelhuza maddesinden (960) lira 
indirilerek (800) lirası 4 ncü müstahdemler üc
reti faslma ve (160) lirası da 10 ncu Riyaset 
otomobili masrafı faslının 1 nci mubayaa mad
desine nakledilmiştir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

[1] 237 sayılı basmayazı zaj)lcn sunandadır. 

\ vam ediyor. 
; Kendilerine vermek istediğim cevab, bu kar-
\ telin Cemiyeti akvama bağlı olduğu şeklinde ken

dilerinin beyanatından ileri gelmiştir. Vardık
ları (conclusion) şudur ki, afyon karteli gayri 

i tabiî hareket ediyor. Bu tebeyyün ettiği takdirde 
biz Cemiyeti Akvama karşı bağlı bulunduğu-

• muz taahhüdü çözelim diyorlar. Bendeniz di-
ı yorum ki kartel iyi hareket edebilir, fena ha-
! reket edebilir ve kartelin fenalığından dolayı 
i bizim, Cemiyeti akvama karşı bağlılığımızı çöz-
i meğe maddeten imkân yoktur. Bunu arzetmek 
j isterim. 

| BAKAN — Suale cevab verilmiştir. Ruzna-
\ meye geçiyoruz. 

EDİLEN MADDELER 

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

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

2 —» Münhal memuriyetlerde kullanılacak ve
killere verilecek vekalet aylıklarının ne suretle 
ve hangi tarihten itibaren hesab edileceğinin ta
yini hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/85) [1] 

BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 
mı? (Yok sesleri) Mazbatayı aynen reye arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Maz
bata aynen kabul edilmiştir. 

3 — 3 subayla 38 erata verilecek para mü
kâfatı hakkmda kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/253) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mü
kâfatı hakkmda kanun 

MADDE 1 — Bağlı cetvelde isim, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı üç subay ile 38 erata, 
397 sayılı kanuna göre verilecek 4 700 liralık 
para mükâfatı, 1935 malî yılı Düyunu umumiye 
bütçesinin 220 nci mütekaid, dul, yetim maaş
ları ve tahsisatları faslına konmuş olan tahsi
sattan verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

[1] 224 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 240 sayılı basmayazı zabtın sonundadırt 
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mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden- j 
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihindnen mu- j 
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi açık reye arzedil-
mistir. 

idare Heyetinin B. Millet Meclisi 1935 yılı 
bütçesine bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapıl
ması ve B. M. Meclisi 1935 yılı bütçesinde 960 
liralık müna,kale yapılmasına dair olan kanuna 
rey vermeyen var mı? Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. 

4 — Ziraî satış kooperatifi ve birlikleri hak-
kında kanun lâyihası re Iklısad, Adliye, Ziraat 
ve Bütçe encümenleri meızbalaları (1/153) 

BAŞKAN — Ziraî satış kooperatifleri hak
kındaki kanunun bir maddesi encümene gitmiş
ti. Encümen teklifini arzediyor, okutuyorum: 
rum: 

MADDE 20 -7- Tarım satış kooperatiflerile 
birlikleri genel kurullarının yapacakları Geçim
ler ve verecekleri kararlar Ekonomi bakanlığının 
onamile tamamlanır. ı 

Şu kadar ki, seçilen yönetim kurulları seçim | 
gününden itibaren kooperatif ve birlik işlerini ! 
görmeğe yetgelidirler. Genel kurulların karar
lan kooperatif ve birliklerce toplantı görüşme
lerinin tutulgalarile birlikte üç gün içinde taah-
hüdlü olarak postaya verilib Bakanlığa gönde
rilir. 

Bakanlık postaya verildiği tarihten başlamak 
üzere en çok bir ay içinde bu kararları inceleye
rek tasdik veya redde dair sununcunu kooperatif 
ve birliğe bildirir. ! 

Bu müddet içinde incelenmesi bitirilmeyen ka- j 
rarlar tasdik edilmiş sayılır. j 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var I 
mı? j 

20 nci maddeyi aynen reye arzediyorum. Ka- | 
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul j 
edilmiştir. 

MADDE 26 — Bu kanunun hükümleri ya-
ym tariliinden başlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka~ • 
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. • 

MADDE 27 — Bu kanun hükümlerini İcra : 
Vekilleri Heyeti yürütür. I 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

i Müddeti zarfında ikinci müzakeresi yapıla-
[ çaktır. 
i 5 — Limanlar kanununun 7 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve İklı
sad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatalar 
(1/122) [İ] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Limanlar hakkındaki 618 sayılı kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 14 nisan 1341 tarih ve 618 sa
yılı limanlar kanununun 7 nci maddesi aşağıda 
yasıldıği şekilde değiştirilmiştir: 

Yedinci madde — Limanlar dahilinde seyir 
ve seferin selâmetine engel olabilecek suret ve 
vaziyette batan bilcümle gemileri ve eşyasını li
man reisleri tarafından tayin olunacak kısa bir 
müddet zarfında çıkarmağa bunların sahib, kab-
tan ve acentaları mecburdurlar. Bu müddet ga
zetelerle ilân ve ilişikliler malûm olduğu takdir
de kendilerine noterlik marifetile de tebliğ edilir. 

Fennî zaruret veya eşya ve gemiler üzerin
deki hukukî vaziyet ve ihtilâf gibi sebeblerle ili
şikliler tarafından yapılacak itirazlar üzerine 
bu müddet îktısad vekâletince lüzumu kadar 
uzatılabilir. Sahib, kabtan veya acentaları tara
fından tayin edilen müddetler içinde çıkarılma
yan gemi ve eşyasını liman idareleri istedikleri 

I gibi çıkarmağa, çıkartmağa veya imha ettirme-
[ ğe salahiyetlidir. Liman idarelerince imha edil

meyerek çıkarılabilen enkaz ve eşyayı çıkarma 
masraflarını ödeyerek almak üzere sahihleri ga
zetelerle ilân suretile çağırılırlar. Bu ilândan 
sonra on beş gün geçtiği halde sahiblerince çı
karma masrafı ödenerek almmıyan enkaz ve eş
ya liman idarelerinin müracaatı üzerine mal me
murları tarafından satılarak bedeli Hazineye 
irad kaydedilir. Satış bedeli çıkarma masrfm-
dan fazla olursa farkı müracaatlerinde Hazinece 

I hak sahiblerine verilir. 
| Batmış olan gimi ve eşyası Devlete aid oldu-
I ğu surette ilâna lüzum kalmaksızın liman idare-
I lerince çıkartırılarak mal memurlarına teslim 
| edilir, ve çıkarılamayacak vaziyette olanları 
| imha ettirilir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkmda mütalea 
var mı?. Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 

i Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

i BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
! mey enler ... Kabul edilmiştir. 

| MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra-

|1] 2.'M saydı basma yazı zaptın sonundtulır. 
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ya Adliye, Maliye ve Iktısad vekilleri memur
dur. 

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

Kanun, müddeti zarbında ikinci defa müza
kere edilecektir. 

6 — Haricine vekâleti tasdik hanları hak
kındaki 1318 sayılı kannva bağlı cetvele bir f'ıkva 
eklenmesine ve bu cetvel'ten iki fıkranın çıkarıl
masına duir kanun lâyihası ve Hariciye, Maliyi v< 
liütce encümenleri mazbeı'alaı"i (1/136) | 1 | 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü-
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkındaki 
1318 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştiril

mesine dair kanun 

MADDE 1 — Hariciye vekâleti tasdik harç
ları hakkındaki 23 mayıs 1928 tarih ve 1318 sa
yılı kanuna bağlı cetvel aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

CETVEL 
Kuruş 

250 İmza, beyanname, alâmeti farika, umu
mî, hususî şahadetnameler ve vekâletna
me tasdiklerinden (Yabancı memleket-

* lerde konsoloslarımız tarafından tanzim 
veya tasdik olunan evrakm Hariciye ve
kâletince tasdikrnda harç almmaz). 

BAŞKAN — Madde ve cetvel hakkında mü-
talea var mı? 

Aynen reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunu icraya Dahiliye, Ma
liye ve Hariciye vekilleri memurdur. 

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

Müddeti bittikten sonra kanunun ikinci mü
zakeresi yapılacaktır. 

7 — İzmir Iîıhlım sirkelinin imtiyazı ile tesi
satının satın alınmasına dair olan 2309 sayılı ka
nunu ek kanım lâyihası ve Midiye ve Biilce encü
menleri mazbataları (1/198) \2\ 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
t talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

| l | 239 sayılı basmayazı zaptın somonladır, 
12 | 2i:"> sayılı basmayazı zaptın sonu udadır. 

izmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının 
satın alınmasına dair olan 12 haziran 1933 ta

rih ve 2309 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — İzmir Rıhtım ve müştemilâtına 
Hükümetçe vazryed edildiği 11 -1 -1932 tarihin
den 2309 sayılı kanunla verilen salâhiyete daya
narak bunların İzmir liman şirketine devrine ka
dar geçen zaman zarfındaki muamelelere aid ka
ti hesablar 1660 sayılı kanun ve eklerinin hüküm
leri dairesinde tetkik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Aynen reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Müddeti gelince ikinci müzakeresi yapıla
caktır. 

Üç subay ve 38 erata mükâfat verilmesi hak
kındaki kanun lâyihasına rey vermeyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

8 — Kuvvetli tayin kanununun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bilice, encümenleri mazbataları 
(1/233) [11 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kuvvetli tayin hakkındaki 1776 sayılı kanunun 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun 

MADDE 1 — 23 mart 1931 tarih ve 1776 sa
yılı kuvvetli tayin kanununun 3 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

« Başkumandan mezkûr gidayı seferde iste
diği kıtalara tensib edeceği müddet kadar ver-
direbilir. Tütün içenlere günde on gramı geç
memek üzere tütün istihkakı ilâve edebilir». 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1 | 213 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

— 11 — 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra- j 

ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur, 
BAŞKAN — Üçüncü maddeyi reyinize arze-

diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Müddeti geçtikten sonra kanunun ikinci mü
zakeresi yapılacaktır. 

9 — Millî Müdafaa vekâletine bağlı teşekkül
lerde kullanılacak yabancı Devlet tebaasından 
mütehassıs ve ustalarla gelecek yıla geçici muka
vele aktine izin verilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa ve Bütçe eridim enleri 'maz
bataları (1/252) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı?. (Hayır sesleri). 

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

Millî Müdafaa vekâleti ile bu vekâlete bağlı 
teşekküllerde kullanılacak yabancı Devlet 
tebaasından mütehassıs ve ustalarla yapılacak 

mukaveleler hakkında kanun 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti ile bu 
vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılan veya 
kullanılacak olan yabancı Devlet tebaasından 
mütehassıs ve ustalarla hükmü üç seneye kadar 
sürecek mukaveleler aktine Millî Müdafaa ve
kili salahiyetlidir. 

Zaruret halinde bu müddet İcra Vekilleri 
Heyeti kararile beş seneye çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Müddeti geçtikten sonra kanunun ikinci mü
zakeresi yapılacaktir. 

[1] 241 sayılı basmayım zabtın somundadır. 

.10 — Tâbiiyet muamelelerinden alınacak harç
lara dair kanuna müzeyyel 1912 sayılı kanunun 

2 nci maddesinde yazılı müddetin 3 yıl daha uza
tılması hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Ma

liye ve liülcc encümenleri mazbataları (1/105) ,| 1 | 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? .Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İskân hakkındaki 2510 sayılı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — 14 - VI -1934 tarih ve 2510 sa

yılı iskân kanunun meriyete girdiği 21 - VI -1934 
tarihinden evvel gelen muhacir ve mülteciler hiç 
bir hare ve resme tâbi tutulmaksızın bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten itibaren iki sene içinde 
kanunî mevzuata göre nüfus kütüğüne kaydolu
nurlar. Vaki olacak müracaatleri alâkadar me
murlar bu müddet içinde neticelendirmeğe mec
burdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul ednler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Müddeti zarfında ikinci müzakeresi yapıla
caktır. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
istiklâl harbi malûllerine verilecek para mü

kâfatı hakkındaki kanuna (210) zat rey vermiş
tir. Muamele tamamdır. Kanun (210) reyle ka
bul edilmiştir. 

İdare heyetinin, B. M. M. 1935 yılı bütçe
sine bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanuna (213) zat rey vermiştir, 
Muamele tamamdır. Kanun (213) reyle kabul 
edilmiştir, 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde
miz yoktur. Çarşamba günü saat 15 te top
lanmak üzere celseye nihayet verilmiştir. 

Kapanma saati: 15,30 

[1] 242 saydı basmayazı zaptın sonundadır. 
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İs t ik lâ l ha rb i ma lû l l e r i ne ver i l en p a r a m ü k â f a t ı hakkınf lak i k a n ı m a ver i len 

peyler in uet iees i 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 210 

Kabul edenler : 210 
Reddedenler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 183 
Münhaller : 6 

Afyon Karahisar 
Rere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahırıed Ulus 
Fşrcf D em ir el 
Mümtaz ökmeıı 
Müşfik Ayaşlı 
Hasım Aktar 
Hifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Nuri Cöktepe 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fnver Adakan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
sıh 
Memed Demir 
Osman Niyazi Rurcu 
Rahmi Selçuk 
Sahih a Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

/ Kabul 
Büecik 

Dr. 01. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Kuzay 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Feri d Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisi 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdül halik 
Ren da 
Mustafa On say 
Rifat Unür 

Çoruh 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüziin 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Nabi Rıza Yıldırrm 

edenler ] 
Denizli 

General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbekir 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Meedi Boysan 

Elâziz 
Ahmed Saffet Oh kay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdül hak Fırat 
Aziz Samih tlter 
Hikmet İşık 

Erzurum 
Fuad S irmen 
Nakıye El gün 

Eskişehir 
Ahmed Özdemir 
Emin Sazak 
îstamat Özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Nuri Oonker 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 
Memed Şahin 
Gl. Ali Hikmet Ay erdem 

Giresun 
İsmail Sabuncu 

Münir Akkaya 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasİ 
Erel 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Fakihe Öymen 
Hamdi Gürsoy 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
General Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakrr 
Kâmil Dursun 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
İbrahim Dcmiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
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Şerif İlden 
Tahsin Coş*kun 
Veled Izbadak 

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

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfîd özdeş 
Memcd Seyfeli 

Kocaeli 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akea 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Gl. Ali P'ııad Cebesoy 
Kâzrm Gürel 
Mustafa Hal id Öner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket. Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Sakir Ahmed Ediz 

î : 44 14-
Memed Som er 
Naşid Uluğ 
Ömer Uinç 
lieceb Feker 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Emrullah Barkan 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Tıırgud Türkoğlu 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Al paya 
Osman Din çer 

Muğla 
Nuri Tuna 
Şükra Kaya 

Muş 
Il'nkkı Kdıcoğlu 
Sevkı Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
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Hal id Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuneel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Esma Nayırnn 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik T arman 

Siird 
Hıılki Aydın 
Şevki Süsoy 

Stnob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 
Tusııf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
ismail Memed Uğur 
M i ta t Şükrü Bleda 
Remzi Oiner 

Sabiha Görkey 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Un garı 
ibrahim Arvas 
Münih Boya 

Yozgad 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Rifat Varda r 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
(Bakan 1 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atar 
Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 

Şakir Km acı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
N'ıinıan Aksoy 
(İzinli) 
Tevfik A rican 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 

Talisin San 
Balıkesir 

Cemal Escner 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Payazıd 
Übcydullah 
(İzinli) 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolv 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
(İzinli) 
Mitat Denli 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
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Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
(İzinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Er geneli 
(İzinli) 
Ziya Cevher Etili 

Çarıkın 
Ziya Esen 
(izinli) 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Tevfik Bilge 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazd Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Saffet Arıkan 
(Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Cîeneral Zeki Soy demir 
Nafi Atuf Kaıısu 
Nafiz Dumlu 
Necib Asım Yazıksız 
(İzinli) 
Şükrü Koçak 

Eskişehi" 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
(İzinli) 

Oİresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
Muzaffer Kılıç 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

içel 
Emin İnankur 
(İzinli) 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men r 

Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
(İzinli) 
General Şükrü Gökberk 
Halil Etem El d em 
Hayrullah Ergin 
(İzinli) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Bcnul Nevzad İştar 
('elâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Sadettin Epik-
raen 
(İzinli) 
Rahmi Köken 

İsparta 
Hüsnü ö/damar 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küntay 
(izinli) 
M. Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
(İzinli) 
Dr. Tevfik Aslan 
ibrahim Karantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Nah id Kerven 
Resi d özsoy 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
(izinli) 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
(izinli) 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 

Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Sürel 
(izinli) 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 
Muhlis Erkmcn (Bakan 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortaç 
General ismet İnönü 
(Başbakan) 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Refik ince 
Sabri Toprak 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitat Alam 
Nuri Ural 

Mardin 
Hilmi Çorak 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avııi Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök : 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Saydan 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 
(İzinli) 
Rasim Basara 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cumil Uybadın 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 
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Tokad 

Hürrem Ergün 
(İzinli) 
Süreyya Tevfik Genca 
Gl. Sıtkı Üke 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

Hasan Saka (Oruntak) 
Sırn Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
General Ahmed Yazgarı 
Muhittin Dinçsoy 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı lyöz 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(İzinli) 
Dr. Mi tat Altıok 
Halil Karatavsu 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Züihtü Soyak 

İdare heyetinin, R. M. M. 1 9 3 5 yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinden değişiklik 
yapılması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 

Aya\n 
Nuri Göktepe 

A 
Reye iştirak 

za adedi 
edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal ler 

: 399 
213 
2 I 3 

0 
0 

l 80 
6 

/ Kabul edenler ] 
Balıkesir 

Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak-
alır 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 
Refet Ganıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın , 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 

Çoruh 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Ça |ıl 

Denizli 
General Şefik 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbekir 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çryıltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Hikmet Işık 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Fuad Sirmen 
Nafi Atuf Kansu 
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Nakiye Eİgün 
Eskişehir 

Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istemat Özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Ali Hikmet Ayerdem 
Nuri Conker 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Gürez 
Memed Şahin 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamur8al 

İzmir 
General Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
ibrahim Demiralay 
Kamâl Turan Ünal 
Mükerrem Unsal 

t : 44 14-10 
Kars 

Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Veled tzbudak 

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

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Halid Üner 
Müstafi Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed E diz 
Memed Somer 
Naşid Ulur 
Ömer Dinç (İzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 

1935 C : 1 
Emrullah Barkan 
')sman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kânı A kek on 
Kâzım Nami Duru 
Kenan ürer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpay a 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
E tem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirsenk 
Sivas 

İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Peke! 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

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

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 
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Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Şakır Kmaeı 

Antalya 
Numan Aksoy 
(izinli) 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayaztd 
Übeydullah 
(İzinli) 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Oüner 
Hasan Cemil Çambel 
(İzinli) 
Mitat Denli 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Haîid Onaran 
Mustafa Şerei Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
(izinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 

[Beye iştm 
Çanakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergen eli 
(İzinli) 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Ziya Esen 
(İzinli) 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad, 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyaroekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Tevfik Bilg( 
Zülfü Tigrel 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Necib Asım Yazıksız 
(izinli) 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
(izinli) 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık üs 
Muzaffer Kılıç 
Sadri Maksudi Arsal 

P etmeyenler] 
Talât Onay 

Gürnüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Emin înankur 
(İzinli) 
Hakkı Saydam 

istanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Haindi Den iz
ni en 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Rofet Bele 
(İzinli) 
General Şükrü Gökherk 
Halil Eteni Eldem 
Hayrullah Ergin 
(İzinli) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Benal Nevssad I şiar 
Celâl Bayar 
(Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkıırd 
Sadettin Epikınen 
(İzinli) 
Rahmi Köken 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Kars 
Baha öngören 
Memcd Fuad Köprülü 
Memcd Nazif Shvl 
Ömer Kâmil Güntay 
(izinli) 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şen ozan 
(İzinli) 
Dr. Tevfik Aslan 
ibrahim Karantay 
Sami Rrkmen 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Vel i Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Um ay 
(İzinli) 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
(İzinli) 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Keınalettin Olpak 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
A1İ Rıza Sürel 
(izinli) 
Belıire Bediz 
Cemal Tekin 
L/i*. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Okay 
Naiın Hazini Onat 

Kütahya 
Dr. IJÛ; fi Kırdar 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 
Muhlis Erkmen (Bakan) 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortaç. 
General ismet inönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pektaş 
v'asıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Refik ince 
Sabri Toprak 
Yaşar özey 

M araş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 



Memed Erten 
Mitat Alam 
Nuri Ural 

Mardin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Naki Yücekök 
Niğde 

Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ali Cânib Yöntem 

î : 44 14-10 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer 

Siird 
îsmail Müştak Maya-
kon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim îneedayı 

Stvas 
Hüsrev Gerede 

1935 C : 1 
Necmettin Sadık 
^izinli) 
Rasim Basara 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergün 
(İzinli) 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
(Oruntak) 
Sırn Day 

Süleyman Sırrı Gedik 
Urfa 

General Ahmed Yazgan 
Muhittin 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(îzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Halil Karatavsu 
Ragıb Özdemiroğlu 
Reeeb Zühtü Soyak 
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S. Sayısı: 237 
İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1935 yılı bütçesine 
bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapılmasına ve Büyük Miüet 
Meclisi 1935 yıh bütçesinde 960 liralık münakale yapılma

sına dair kanun teklifleri ve Bütçe encümeni 
mazbatası ( 2/16,17 ) 

îdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1935 yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi (2/16) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 3 - X - 1935 

Muhasebe müdürlüğü 
2152/8294 

Yüksek Reisliğe 

Meclis binasında yaptırılmakta olan vantilâsyon tesisatına aid hususî şartnamenin 16 ncı maddesi 
mucibince tesisatın idaresine merbut makinelerin hüsnü muhafazası için bir makinistin istihdamına 
lüzum hâsıl olduğundan 1935 malî yılı bütçesine merbut (D) cetveline (100) lira ücreti sehriyeli 
bir makinist ilâvesi için aşağıda yazılı kanunun k abulünü arz ve teklif eyleriz. 

îdare Âmiri idare Âmiri 
H. Bayrak 1. F. Alpaya 

MADDE 1 — 1935 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesine merbut (D) cetveline şehrî (100) lira 
ücretli bir makinist ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1935 yılı bütçesinde 960 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/17) 

Yüksel? Reisliğe 

1935 malî'yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 8 nci faslının 1 nci müteferrika ve gayri melhuza 
maddelerinden (960) lira tenzili ile (800) liranın ayni yıl bütçesinin 4 ncü müstahdemler ücreti fas
lına ve (160) liranın da 10 ncu riyaset otomobili faslının 1 nei mubayaa maddesine zam ve ilâvesi 
için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idare Âmiri idare Âmiri 
/. F. Alpaya 



MADDE 1 — 1935 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 8 nci faslının 1 nci müteferrika ve 
gayrimelhuza maddosinden (960) lira tenzil edilerek (800) lirası••dördüncü müstahdemler ücreti fas

lına ve (160) liranın da 10 ncu Riyaset otomobili faslının 1 nci mubayaa maddesine zammedil mis
tir. 

MAiDDE 2 — Bu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MiAıDDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M, No. 156 
Esas No. 2/16,17 

8 - X - 1935 

Yüksek Reisliğe 

1935 malî yılı Büyük Millet Meclisi ücretli 
kadrosu ile bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında İdare âmirleri tarafından teklif olunan 
2 kanlın lâyihası encümenimize verilmiş olmak
la İdare âmiri İrfan Ferid Alpaya hazır oldu
ğu halde okundu ye konuşuldu: 

Meclis binasında yaptırılmakta olan vanti-
lâsyon tesisatına aid hususî şartnamenin 16 
nci maddesi mucibince tesisatın idaresi ve ma
kinelerin iyi tutulması için bir makinistin ça
lıştırılmasına ihtiyaç hâsıl olduğu gerek teklif 
mündericatından ve gerek encümende verilen 
izahattan anlaşılmıştır. Oldukça mühim masrafla 
meydana getirilmiş olan bu tesisattan beklenen 
netice ve faydanın elde edilmesi ancak böyle 
bir makinistin kullanılmasile mümkün olaca
ğına göre 1935 malî yılı umumî muvazene ka
nununa bağlı (D) cetvelinin Büyük Millet Mec
lisi kısmma teklif veçhile 100 lira ücretli bir 
makinistin eklenmesi zarurî görülmüş gerek bu 

maksadla ve aynı zamanda diğer bir ihtiyaç için 
teklif olunan münakale lâyihası dahi olduğu 
gibi kabul edilmiştir. 

Her iki lâyiha birleştirilmek sııretile yeni
den hazırlanan kanun lâyihası umumî heyetin 
tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe su
nuldu. 

Reis vekili 
İsparta " 

lîükerrem Unsal 
Aza 

Balıkesir 
E. Adakan 

Aza 
Giimüşane 
D. Sakarya 

Aza 
İzmir 

/ / . înanç 

M. M. 
Trabzon 
Sırrı D ay 
Aza 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Aza 
İstanbul 
8. Uraz 

Aza 
Sivas 

Remzi Çiner 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymien 
Aza 

Diyarbekir 
U. Bekit 

Aza 
İzmir 

H. Çakır 
Aza 

Tokad 
S. Oenca 

( S. Sayısı : 237 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1935 malî yılı Büyük Millet Meclisi ücretli kad
rosu ile bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1935 malî yılı umumî muvazene 
kanununa bağlı (D) cetvelinin Büyük Millet 
Meclisi kısmma (100) lira ücretli bir makinist 
eklenmiştir. 

MADDE 2 — 1935 malî yılı Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin 8 nci faslmm 1 nci müteferri
ka ve gayrimelhuza maddesinden (960) lira in
dirilerek (800) lirası 4 ncü müstahdemler üc

reti faslma ve (160) lirası da 10 ncu Riyaset oto
mobili masrafı faslmm 1 nci mubayaa maddesi
ne nakledilmiştir. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Maliye 
vekili memurdur. 

\>e>« 

( S. dayısı : 237 ) 
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S. Sayısı: 244 
Münhal memuriyetlerde kullanılacak vekillere vekâlet ay
lıklarının ne suretle ve hangi tarihten itibaren hesab edi
leceğinin tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/85) 

T. C 
Başvekâlet 2 - XI - 1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6J3386 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Münhal memuriyetlerde istihdam edilecek vekillere verilecek vekâlet maaşlarının ne suretle 

ve hangi tarihten hesab edileceğinin tayini hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 26-11-1933 
tarih ve 183 sayılı tezkere ile ilişiğinin suretleri Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine müsaade buyurulmasını rica ederim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Maliye vekilliği Kavanin M. ı 83 sayılı ve 26 -XI-933 tezkere suretidir 

Başvekâlet celileye 

Devlet m •murları maaşatmın tevhid ve teadülüne dair olan 145 2 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesile, inhilal eden memuriyetlerde vekil istihdamı halinde 1108 sayılı ınaaş kanununun 
8 nci maddesi mucibince verilecek vekâlet maaşının müddeti azamî altı ay olarak kabul 
edilmiş olduğundan mezkûr kanunun mevkii meriyete vazı tarihi olan l eylül J 929 tarihinden 
sonra münhal bir makama eşhas teaddüd etse bile ceman altı aydan fazla vekâlet maaşı 
verilmemekte idi. 

Ancak 1Q31 senesi Bütçe kanununun 20 nci maddesi: 1452 sayılı teadül kanununun 
1 i üncü maddesinin vekâlet maaşı müddetine aid olan hükmünün 1931 malî senesi zarfında 
tatbik edilmiyeceğini âmir bulunduğundan, bu sene içinde vekâlet maaşları tamamen tediye 
edilmişti. 

Şukadarki: yukarıda arzedilen 20 nci madde 1932 malî senesi bütçe kanununun H işaretli 
cetveline ithal edilmediğinden, teadül kanununun 13 ncü maddesi hükmünün 1932 malî sene
sinde yeniden tatbiki lâzım gelmişti. 

Fakat bu maddedeki altı aylık vekâlet müddetine aid hüküm yeniden meriyet mevkiine 
vazedilmiş olmayıp 1931 malî senesinde durdurulmuş olan cereyanına yol verildiğinden, 
teadül kanununun mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren 193 ' malî senesi de dahil olmak 
şartile her hangi münhal memuriyete vekâleten tayin edilen ve l temmuz 1932 tarihine kadar 
altı ay vekâlet maaşı alan bir memura bu tarihten sonra tekrar vekâlet maaşı verilmemesi 
ve 1 temmuz 1932 tarihine kadar vekâlet müddeti altı aya baliğ olmamış olanlarada altı ayı 
dolduruncaya kadar vekâlet vmaaşı itası lâzım geleceği mütalea edilmiş ve tereddüd eden 
mahallere de bu şekilde tebligat yapılmıştı. 

Halbuki Divanı muhasebat riyaseti birinci dairesince ittihaz olunan 30 mart 1933 tarih 
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ve 796 sayılı kararda ( Teadül kanunu izahnamesi nasılki kanunun mevkii meriyete 
girmezden evvelki vekâlet müddetlerini nazarı dikkate almamış ve işbu müddetler ne olursa 
olsun mebdei kanunun meriyete girdiği i eylül 1929 tarihi addedilmiş ise, 1931 senesinde 
mevkii meriyetten kaldırılan ve 1932 bütçe k; nımıı ile tekrar salıai tatbıka iade edilen 
işbu madde hükmünün bu s"ne içinde aynı suretle tatbik olunması ve daha evvelki müddetler 
ne olursa olsun bilûmum vekâletler başlangıcını ]Q32 bütçe kanunu izahnamesinin 75 inci 
maddesi mucibince 1 temmuz 19-S2 tarihli olması lazım gelmektedir) diye yazılı bulunmuş 
olduğundan vekâletimiz ile riyaseti müşarüı ileyha arasında tehaddüs eden bu noktai nazar 
ihtilâfının halli için 669 sayılı Şûrayı Devlet kanununun 15 nci maddesinin 3 üncü fıkrası 
mucibince bir kerede Şurayı devletin mütaleasının alınması muvafık görülmüş ve 
keyfiyet Şûrayı müşarünileyha Riyasetine yazılmıştı. 

Bir örneği ilişik olarak sunulan Tanzimat dairesinin 6-7-933 tarih ve ;;ı-;:0 sayılı maz-
batasile Heyeti Umunıiyesinin 12-8-933 tarih ve 189-218 sayılı karan mündericatındau da 
anlaşılacağı üzere 1031 nıalî senesinden evveli vekâlet maaşlarına aid ceryan etmiş olan 
müddetlerin 1931 mali senesi çıktıktan sonra ayni memuriyete aid cereyan eden vekâlet 
müddetlenle birleştirilerek mecmuuna nazaran maaşatın tevhid ve teadülü hakkındaki kanunim 
13 üncü maddesinde tayin olunan altı ay müddetin hesab edilmesi zarurî bulunduğu mütalea 
edilmiş ve vekâletimizce de bu mütaleaya iştirak edilmiş ise de, Divanı AUıhasehat Riyaseti 
daha evvelki müddetler ne olursa olsun bilûmum vekâletler başlangıcının ağustos 1932 tarihi 
olması lâzımgeldiğinde ısrar etmekte olduğundan,meselenin bir karara bağlanması için Büyük 
Millet Meclisine arzına müsaade buyurulmasım arz ve istirham eylerim efndim, 

Şûrayi devlet Tanzimat dairesinin 6 - VII -1933 tarih ve 30/31 sayılı mazbatası suretidir 

Devlet -memurları maaşatının tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunun 13 neü maddesi ile, 
in hilâl eden memuriyetlerde vekil istihdamı halinde 1108 sayılı maaş kanununun 8 nei maddesi mu
cibince, verilecek vekâlet maaşının azamî müddeti altı ay olarak kabul edilmiş olduğundan teadül 
kanununun meriyete girdiği 1 cylûl 1929 tarihinden sonra münhal bulunan memuriyetlere vekâlet 
edenlere, vekiller teaddüd etse bile ceman altı aydan fazla vekâlet maaşı verilmemekte olduğu ve an
cak 1931 malî senesi bütçe kanununun 20 nci maddesi teadül kanununun 18 neü maddesinin vekâlet 
maaşı müddeti hakkındaki hükmünün 1931 malî senesi zarfında •tatbik edilmeyeceğini âmir bulunduğu 
cihetle o sene vekâlet maaşları tamamen verilmiş ise de müteakib 1932 malî senesi bütçe kanununun 
(H) cetveline zikri geçen 20 nci maddenin idhal edilmemesi dolayısile teadül kanununun mcbhus 13 neü 
maddesi hükmünün 1932 malî senesinde yeniden cereyanr icab etmiş ve fakat 'bu hüküm yeniden meriyet 
mevkiine konulmuş olmayı!) 1931 malî senesinde durdurulmuş olan cereyanına yol verildiğinden teadül 
kanununun meriyet tarihinden itibaren 1931 malî senesi de dahil olduğu halde münhal memuriyete 
derhal vekâlet eden 1 temmuz 1932 tarihine kadar altı ay vekâlet maaşı alan bir memura bu tarih
ten sonra tekrar vokfdet maaşı verilmemesi ve 1 temmuz 1932 tarihine kadar vekâlet müddeti 
altı aya baliğ olmamış olanlara da altı ayı dolduruncaya kadar vekâlet maaşı itası lâzımgeleeeği mü
talea edilmiş ve tereddüd eden mahallere de bu yolda tebligatta bulunulmuş olduğu halde Divanı 
muhasebat birinci dairesinden (Teadül kanununun izahnamesi nasıl ki kanunun mevkii meriyete gir
mezden evvelik vekâlet •müddetlerini nazarı dikkate almamış ve işbu müddetler ne olursa olsun ımebdei 
kanunun meriyete girdiği 1 eylül 1929 tarihi addedilmiş ise, 1931 senesinde mevkii meriyet ten kal
dırılan ve 1932 bütçe kanunu ile tekrar salimi tatbika iade edilen işbu madde hükmünün bu »sene için 
de ayni ayni suretle tatbik olunması ve daha evvelki müddetler ne olursa olsun bilûmum, vekâletler baş
langıcından 1932 bütçe kanunu izahnamesinin 75 nci maddesi mucibince 1 temmuz 1932 tarihli olması 
lâzımgelmektedir) yolunda 30 mart 1933 tarih ve 796 sayı ile verilen karar üzerine hâsıl olan va
ziyete nazaran vekâlet maaşı müddetinde kabul edilen noktai nazara tevfikan mu.lıasibler tarafından 
yapılacak muamelâtı Divanı muhasebat kabul etmeyeceğinden keyfiyetin Şûrayi devletçe tetkik ve 
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bir karara raıbtı hakkında Maliye vekâletinden Yüksek Başvekâlete takdim ve Şûrayı devlete havale 
buyurulan 14/17 - VI -1933 tarih ve 112 numaralı tezkere dairemize t vdi kılındığından okundu ve 
icabı düşünüldü. 

Maaşatın tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 ııumarak kanunun 13 ncü maddesinde .(inhilâl eden 
memuriyetlerde vekil istihdamı halinde maaş kanununun 12 nci maddesi mucibince verilecek vekâlet. 
maaşının ımüddeti azamî altı aydan ibaret olacağı) yazılı olub 1931 senesi bütçe kanununun 20 nci 
maddesinde de (Maaşatın tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 13 ncü maddesinin ve
kâlet maaşı müddetine aid hükmü 1931 malî senesi zarfında tatbik olunmayacağı) gösterilmiştir. 1931 
senesi bütçe kanununun yukarıya aynen naklolunan maddesi zikri gecen 1452 numaralı kanunun 13 ncü 
maddesinde vekillere verilecek vekâlet maaşı müddetinin altı aydan ibaret olması hakkındaki bükmün 
yalnız 1931 malî senesi zarfında tatbik mevkiinden kaldırılmış olduğuna göre bu hüküm 1931 malî 
senesi girmeksizin mevkii tatbikte bulunduğu gibi 1931 malî senesi çıktıktan sonra yine kendi ken
dine tatbik mevkiine girdiği ve 1931 malî senesinden evvelki tatbikatının hükümsüz addedileceği hak
kında zikri geçen maddede ayrıca bir hüküm bulunmadığı cihetle 1931 malî senesinden evvelki vekâlet 
maaşlarına aid cereyan etmiş olan müddetlerin 1931 malî senesi çıktıktan sonra ayni memuriyete aid ce
reyan eden vekâlet müddetlerinin (birleştirilerek mecmuuna nazaran maaşatın tevhid ve teadülü 'hakkın
daki kanunun 13 ncü maddesinde tayin olunan altı ay müddetin altı ay hesaıb edilmesi zarurî bulun
duğu mütalea kılınmıştır. 

Keyfiyetin Şûrayi devlet kanununun 17 nci maddesinin 7 nci fıkrası mucibince bir kere de heyeti 
umumiyece müzakeresi zımnında riyaseti eelileye takdimi 6 -VII -1933 tarihinde ittifakla kararlaştı
rılmıştır. 

Şûrayı devlet heyeti umumiyesinin 180 218 sayılı ve î 2-VIII-1Q33 tarihli mazbatası sureti 

Münhal memuriyetlerde kullanılacak vekillere verilecek maaşlara dair tanzimat dairesini 
6-VII-1933 tarihli ve 31 30 numaralı mazbatası heyeti umumiyede okunarak kanun hüküm
lerine muvafık olduğu görülen mazbata nıündericatı, i 2-VIII-1933 tarihinde, ittifakla tasvib 
loundu. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 27 - IV - 1935 
Karar No. 30 
fi saz No. 3/8o 

Yüksek Reisliğe 

Münhal memuriyetlerde istihdam edilecek 
vekillere verilecek vekâlet maaşlarının ne suret
le ve hangi tarihten hesab edileceğinin tayini 
hakkında Başvekâletin 2 kânunuevvel 1933 ta
rih ve 6/3386 numaralı tezkeresi ile tezkereye 
bağlı esbabı mucibe ve ©evlet şûrası kararı say
lav seçiminin yenilenmesinden dolayı bu defa 
yeniden encümenimizce okundu : 

Devlet memurları maaşatmın tevhid ve tea
dülüne dair 1452 sayılı kanunun 13 ncü mad-

desile 1108 sayılı maaş kanununun 8 nci maddesi 
mucibince inhilâl eden memuriyetlerde istih
dam olunan vekillere verilecek vekâlet maaşmm 
müddeti azamî altı ay olarak kabul edilmiş ol
duğundan mezkûr 1452 sayılı kanunun mevkii 
meriyete vazı tarihi olan 1 eylül 1929 tarihinden 
sonra münhal bir makama, eşhas taaddüd etse 
bile ceman altı aydan fazla vekâlet maaşı veril
memekte olduğu halde 1931 senesi bütçe kanu
nunun 20 nci maddesi; 1452 sayılı teadül kanu-
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nunun 13 ncü maddesinin vekâlet maaşı müd
detine aid olan hükmünün 1931 malî senesi zar
fında tatbik edilemeyeceğini âmir bulunmasına 
mebni 1931 senesi bu altı ay müddet kaydi kal
dırılmış ve mezkûr bütçe kanununun 20 mad
desi 1932 malî senesi bütçe kanununun (H) işa
retli cetveline ithal edilmediğinden teadül ka
nununun 13 ncü maddesi hükmü 1932 senesinde 
yeniden tatbik mevkiine gelmiş bulunduğu ci
hetle 1931 malî senesinden evvelki vekâlet ma
aşlarına aid cereyan etmiş olan müddetlerin 
1931 malî senesi çıktıktan sonra ayni 
memuriyete aid cereyan eden vekâlet müddetle
nle birleştirilerek mecmuuna nazaran maaşatm 
tevhid ve teadülü hakkındaki kanunun 13 ncü 
maddesinde tayin olunan müddetin hesab 
edilmesi zarurî bulunduğu Şûrayi devlet Tan
zimat dairesinin olbabdaki mazbatasile He
yeti umumiyenin kararında gösterildiği ve 
Maliye vekâletince de bu mütaleaya iştirak 
olunduğu beyan olunmuştur. 

Yine Maliye vekâleti tezkeresine nazaran 
Divanı muhasebat riyaseti birinci dairesince 
bu hususta daha evvel ittihaz kılman 30 mart 
1933 tarih ve 796 sayılı bir kararda: (Teadül 
kanununun izahnamesi nasıl ki kanunun mev
kii meriyete girmezden evvelki vekâlet müd
detlerini nazarı dikkate almamış ve işbu müd
detler ne olursa olsun mebdei kanunun meri
yete girdiği 1 eylül 1929 tarihi addedilmiş ise 
1931 senesinde mevkii meriyetten kaldırılan 
ve 1932 bütçe kanunu ile tekrar sahai tatbika 
iade edilen işbu madde hükmünün bu işte de 
ayni surette tatbik olunması ve daha evvelki 
müddetler ne olursa olsun bilûmum vekâlet
ler başlangıcının 1932 bütçe kanunu izahname-
sinin 75 nci maddesi mucibince 1 temmuz 1932 
tarihi olması lâzımgeîmektedir) denilmiş ve 
Divanca bunda ısrar edilmekte bulunulmuş ol

duğundan meselenin bir karara 'raptı lüzumu 
beyan olunmuştur . 

Mesele encümenimizce konuşuldu ve düşü
nüldü : 

Maaşatm tevhid ve teadülü hakkındaki ka
nunun 13 ncü maddesile maaş kanununun 8 
nci maddesi mucibince vekâlet maaşı verilme
si hakkındaki müddet altı aydan ibaret oldu
ğu halde 1931 senesi bütçe kanunu ile bu 
altı ay kaydi 1931 senesine mahsus olmak üze
re tatbik edilmiyecektir, denilmiş ve 1932 hazi
ran ayma mahsus muvakkat bütçede 1931 
bütçe kanununun ahkâmı dairesinde muamele 
ifası tasrih edilmiş olduğuna nazaran 1932 
bütçe kanununun müteferrik hükümlerinin 
mevkii tatbika girdiği 1 temmuz 1932 tarihin
den itibaren vekâlet maaşı ancak altı ay de
vam edebileceği hakkındaki esası hüküm avdet 
etmiştir. 

Bu suretle 1932 senesinde vekâlet maaşları 
için tayin olunan altı ay müddetin 1 temmuz 
1932 tarihinden itibaren başlaması lâzımgele-
ceğine dair Divanı muhasebatça yürütülen iç 
tihad encümenimizce de kanunun ruhuna da
ha uygun bulunmuş ve tefsire muhtaç görül
memiş olmakla Yüksek Reisliğe takdim kılın
mıştır, 

Maliye İMI. Us. M. M. N. Kâtib 
(îüınüşîiıır (Jaııkırr Omıkırı 

/ / . K. Atar M. (')ıısaif M. Örısaıj 
Afyon K. Ankara <!ankın 

İzzet Ah'osnıan M. Ayaslı S. Cölçıeeeıı 
I )İy;ırIı<'kif Diyarbokir "törzurum 

iruriyc üııiz Zülfü Tifjrel T. Üzer 
istanbul İzmir 

Yasar Yazıcı K. Dursun 
Kars Kayseri 

()• Kunt a-a A. Jf. Arga 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 9 - X - 1935 

Karar No. 153 
Esas No. 3/85 

Yüksek Reisliğe 

Münhal memuriyetlerde istihdam edilecek 
vekillere verilecek vekâlet maaşlarmm ne su
retle ve hangi tarihten hesab edileceğinin atan
masına dair olan Başvekâletin 2 kânunuevvel 

1935 tarih ve 6/3386 sayılı tezkeresi Maliye 
encümeni mazbatasile birlikte enccümenimize 
verilmiş olmakla Divanı muhasebat reisi il< 
muhasebat umum müdür vekili bulunduğu hal
de okundu ve konuşuldu: 

Mesele şudur: 
Devlet memurları maaşlarmm tevhid ve tea

dülüne dair olan 1452 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesinde açılacak memurluklarda vekil çalış
tırılması halinde bu vekillere 1108 sayılı maaş 
kanununun 8 nci maddesine göre verilecek ve
kâlet maaşmm müddeti en çok altı ay olarak 
kabul edilmiş ve 1452 sayılı kanun hükmünün 
yürümeğe başladığı 1 eylül 1929 tan sonra altı 
aydan fazla maaş verilmemekte bulunmuş iken 
1931 yılı bütçe kanununun 20 nci maddesinde 
yukarjda bahsi geçen 1452 sayılı kanunun 13 
ncü maddesinin vekâlet maaşı müddetine iliş
kin olan hükmünün 1931 yılı içinde taptan-
mıyacağı yazılı olmasından ötürü 1931 malî 
yılında bu altı ay bağı kaldırılmış ve fakat 
1932 malî yılı bütçe kanununun (H) cedveline 
1931 bütçe kanununun 20 nci maddesi konma
mış olduğundan teadül kanununun 13 ncü mad
desi hükmü 1932 senesi bütçe kanununun me
riyete girdiği 1 temmuz 1932 tarihinde yeniden 
yürümeğe başlamıştır. Bu duruma göre iki şe 
kil düşünülebilir. 

1 — 1931 bütçe kanununun meriyete girdiği 
1 haziran 1931 tarihinden evvelki müddetle 1932 
bütçe kanununun meriyete girdiği 1 temmuz 1932 
tarihinden sonraki devrelerde verilen vekâlet 
maaşları müddetlerini toplayarak altı aylık müd
deti topu üzerinden hesab etmek. 

2 — 1 temmuz 1932 tarihinden evvel geçen 
bütün müddetleri hiç hesablamayarak altı aylık 
vekâlet maaşı verme hükmüne 1 temmuz 1932 ta
rihini başlangıç saymak. 

Maliye vekâleti bu iki şekilden birincisini Di
vanı muhasebat ise ikincisini maksada uygun 
görmektedir. Maliye vekâleti meseleyi Şûrayi 
devlete de tetkik ettirmiş ve Şûrayi devlette bi
rinci şekli tasvib etmiştir. 

Her iki düşünceyi de göz önünde tutmak su-
retile meseleyi inceleyen Encümenimizin yaptığı 
konuşmalar sonucunda; Reis vekili Mükerrem 
Unsal, Mazbata muharriri Sırrı Day, azadan 
Hüsnü Çakır, Enver Adakan, Durak Sakarya, 
Süreyya Genca, Nahid Kerven 1452 sayılı kanu
nun 13 ncü maddesinde vekillere verilecek vekâ
let maaşı müddetinin altı aydan ibaret olması 
hakkındaki hüküm 1931 bütçe kanunile tama
men ilga ve 1932 malî yılmda da yeniden vaze
dilmiş olmayıb yalnız 1931 malî yılı içinde tap-
tanma yerinden kaldırılmış olduğuna ve 1931 
malî yılı çıktıktan sonra bu madde yine kendili
ğinden tatbik mevkiine girmiş bulunduğuna göre 
1931 yılından evvelki tatbikatın hükümsüz sayıl
ması muvafık olmayacağı çünkü aksi takdirde 
kanunun cereyan ettiği müddet içerisinde kanu
nun hükümlerine mugayir olarak altı aydan faz
la zaman için vekâlet maaşı vermek gibi bir 
muameleye meydan verilmiş olacağı düşüncesi
ni ileri sürerek 1931 malî yılmdan evvelki müd
detlerin 1931 yılı çıktıktan sonraki vekâlet müd
detlenle birleştirilmesi ve altı aym buna göre he
sab edilmesi yani yukarıda yazılı birinci şeklin 
kanunlarm icablarma daha muvafık olacağı re
yinde bulunmuşlarsa da Encümenin çokluğu, Ma
liye encümeninin düşüncesine iştirak ederek altı 
aylık müddetin 1 temmuz 1932 tarihinden baş
lamasını yani ikinci şekli maksadı kanuna daha 
uygun bulmuş ve meseleyi tefsire mühtac görme
miştir. 

Umumî Heyetin Yüksek tasvibine konmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal Sırn Day F. öymen 
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Balıkesir 
E. Adakan 

istanbul 
8. Uraz 

Bayazıd 
İhsan Tav 

îzmir 
11. Çakır 

Gümüsane 
D. Sakarya 

îzmir 
K. İnanç 

Kayseri 
N. Kervan 

Tokad 
S. Genca 

Kırklareli 
£f. Ödül 

Sivas 
Remzi Çiner 

)>&<i 
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S. Sayısı: 240 
3 subayla 38 erata verilecek para mükâfatı hakkında ka

nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/253) 

T. C. 
Başvekâlet 6 - VI - 1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6! 1819 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Üç subayla 38 erada verilecek para mükâfatı hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 4-VI-035 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Mucib sebebler lâyihası 

İstiklâl harbinde malûl olan erkân, ümera ve zabitanla efrada mükâfatı nakdiye itasına 
dair olan 397 numaralı kanunun l nci maddesinin son fıkrasına tevfikan Millî Müdafaa 
vekâletince tanzim olunan ilişik cedvellerde isimlerile dereceleri gösterilen üç malûl zabitle 
38 nefere verilmesi icab eden para mükâfatının tesviyesinin teminile terfih ve tesrirleri muktazi 
bulunmuş ve bu mükâfatın maluliyet maaşlarının verilmekte olduğu Düyunu umumiye bütçe
sinin mütekaidin, dul, yetim maaşları ve tahsisatları tertibine konulan tahsisat tasarrufatından 
tesviyesi muvafık görülmüş olmakla bu maksadla tanzim olunan kanun lâyihası ilişik olarak 
takdim kılınmıştır. 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 150 
Esas No. 1/253 

8 - X - 193i 

Yüksek Eeisliğe 

Üc subay ile 38 erata verilecek para mükafatı
na dair ol ut) Başvekâletin 6 haziran 1935 tarih ve 
ü/1819• sayıl[ tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Encümenimize verilmiş olmakla 
Millî Müdafaa vekâletinden gönderilen özel me
mur hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

337 numaralı kanun hükmüne göre İstiklâl 
harbinde malûl oklukları Millî Müdafaa vekâle
tince tahakkuk (ittirilen üc subay ve 38 erata, ve
rilecek ceman 4 700 liranın tediyesine .salâhiyet, 
verilmesine dair olan bu lâyiha I^ncümenimizce 
kabul edilmiş ve yalnız birinci maddede ibare 
değişikliği yapılmışt rr. 

ikinci maddede kanunun 1 haziran 1935 den 
meri olacağı yazılmışsa da bunu gerekli kılacak 

önemli bir sebeb görülemediğinden neşri tarihin
den ınuteiİH'r olması muvafık .bulunmuştur. Yeni
den hazrrlanan lâyiha. Umumî Heyetin tasvibine 
konulmak üzere Yüksek Llcisliğe sunuldu. 

'Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Balıkesir 

E. Adakan 
(iümüşane 

I), bakarı/a 
İzmir 

11. İnane 
Sivas 

llemzi Cincr 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı D ay 
Bayazıd 
İhsan Tav 
İstanıbul 
S. ifraz 
Kayseri 
N. Kerven 

Tokad 
S. (îenca 

Kâtib 
İstanbul 

F. Öymen 
Diyarbckir 

İL Be kil 
tzmir 

//. Çakır 
Kırklareli 

S. Ödül 

11ÜKÛMETİN TEKLİFİ 

üç subayla 38 erata verilecek para mükâfatı 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Merbut cedvelde isim, künye 
ve maluliyet dereceleri yazılı üç zabitle 38 ne
fere, 397 numaralı kanuna tevfikan verilecek 
4 700 liralık para mükâfatı, 1935 senesi Düyu
nu umumiye bütçesinin 220 nci, mütekaid, dul, 
yetim maaşları ve tahsisatları faslma mevzu 
tahsisattan tesviye olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 
tarihinden muteberdir. 

haziran - 1935 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

4 - VI - 1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

/. înönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Af/ralı 
Mf. V. Na. V. İk. V. 

Ah. Öznun A. Çetinka,ya C. Bay ar 
S. t. M. V. 0. t. V. Zr. V. 

T)r. H. Saydam Bana Tarkan Muhlis Erlnnen 

BÜTÇE ENCÜMENİN İN DKÖIi-fTİJtîyl 

İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâ
fatı hakkında, kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bağlı cedvelde isim, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı üç subay ile 38 erata, 
397 sayılı kanuna göre verilecek 4 700 liralık 
para mükâfatı, 1935 malî yılı düyunu umumiye 
bütçesinin 220 nci mütekaid, dul, yetim maaş
ları ve tahsisatları faslma konmuş olan tahsi
sattan verilir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Aynen kabul. 
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397 numaralı kanuna tevfikan İstiklâl harbi malûllerine mahsus ]Q uncu para 

m Kıtası 

F. 4. Al. 143-
Tb. 2. K. Yarbay 

F. 41. Al. 16-
Tb. l. Bl. 2: 
Takım subayı 

Milis Vardar müf
rezesi K. M. 

Yüzbaşı 

İsim ve şöhreti Maluliyeti 

Bay Sivas Memedoğlu 
Şevki 

3 1 8 - 2 9 6 
Hüseyinoğlu Ali Nevşehir 

Kemal 
312 

Ahmedoğlu Kemal Üsküdar 
Otoran ye

nice vardarh 

T3 

J*S CU CU 

Taıihi . 3 
co* 

27-XII-934 

P 
mük 

l8-IX-932 198 300 

300 

300 

Bir subay beşinci dereceden mükâfat istihkakı l x 300 
İki subay altıncı dereceden mükâfat istihkakı 2 X 300 

Mükâfat yekûnu 

300 üra 
600 üra 
900 



İstiklâl harbi malûllerine mahsus 19 ncu 
Sı

ra
 J\

e 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Kıtası 

Kafkas F. 3. 
Al. 7- Tb. 3. 
Bl. 9-
Milis kuvvetleri 
17 nci semt eri 
Al. 18- Tb. 3. 
Bl. 10. 

Kuvayı Milliye 

F. 4. Al. 132-
Tb. 3. Bl. 3-

Kuvayı Milliye 

j) -i 

3) 2> 

» 3) 

Al. 34. Tb. 1. 
Bl. 2. onbaşı 
Al. 4. Tb. 1. 
Bl 1 D i . 1 . 

F. 15. karargâ
hında 
Al. 40- Tb. 2-
Bl. 6- onbaşı 
F. 3. Kafkas hü
cum Tb. Bl. 2. 
Al. 10. Tb. 1. 

Bl. 3. 

Al. 15- Tb. 2-
Bl. 5. 

Kuvayı milliye. 

İsim ve rütbesi 

Cemaloğlu Memed 
313 

Mahmudoğlu Ali 

Oruçoğullanndan 
Abdullah oğlu Ali 

318 
Alioğlu Zülfü 

Kürdoğullarından 
Memedoğlu Musa 

313 
İsa Kâhyaoğulların-
dan İsaoğlu İbrahim 

313 
Oduncu oğullarından 
Alioğlu Halil 

315 
Tengioğullarından 
Alioğlu Memed 

310 
Cumaoğlu Hacı 
Memed 
Hasanoğlu Osman 

Ahmedoğlu Ali 

Ali baş oğularından 
Durmuş oğlu İbrahim 
Kadiroğlu Süleyman 

Kaba Hasan oğulların
dan Haliloğlu Memed 
Hacı Mustafa oğulla
rından Hacı İbrahim 
oğlu Nuri 

315 
Mersinoğlu Sabri 

306 

Güllüoğullarından Mus-
tafaoğlu Memed Tahir 

Memleketi 

Ilgın kazası Elden 
köyü 

Gazi Antep Şeyhsel-
ma mahallesinden 
Sungurlu kazası Cev
heri köyü 

Erzurum Maraş isa 
divaniı mahallesinden 
Vezirköprü kazası Yurt 
dağı köyü 

Kozan Kazası Akçalı 
uşağı köyü 

Maraş Çukuroba ma
hallesi 

Gazi Antep Kayseri 
mahallesi 

Gazi Antep KÖrkcü-
1er mahallesi 
Cide Bedi köy 

Diyarbekir Şirpi köy 

Giresun Çukur köyü 

Ordu Mustafalı köyü 

İzmit Hacı İbrahim 
Çiftliği köyü 
Erbaa Meydandüzü 
köyü 

İstanbul Kazğanisadi 
mahallesi Çıkmaz oda
lar sokağı No. 9/13 
Gazi Antep Çukur 
mahallesi 

TK
T.

 
D

er
ec

es
i 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

6 

6 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

M
ük

âf
aı 

de
re

ce
si 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Pa
ra

 
m

ük
âf

at
 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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erat para mükâfat defteri Kanun A" 397 

MALULİYETİ 

Dumlupmar savaşında sol fahzın trolıanter altından kırılması sebabile kısalık ve dumur 

Gazi Anteb savaşında 1/2 eylûl/336 da yaralanarak 

Urfada şarabnelle sağ el bileğinden yaralanma neticesi mafsal ve parmaklarda iltisak 

336 senesinde Gazi Anteb savaşında sağ elinden yaralanarak 

337 senesinde Asli hanlar savaşında sağ kolundan yaralanarak 
t 

Haçin savaşında Hamurlu mevkiinde sol kolundan yaralanarak 

Abara başı savaşında sağ kolundan yaralanarak 

Çinarlı savaşında sol ayak mafsalından yaralanarak 

Küçükpazar savaşında sol elinden yaralanarak 

Gümrü savaşında Boğazkesen mevkiinde sol adudundan yaralanarak 

Bursa savaşında sağ elinden yaralanarak 

Evliya Fikih savaşında 26 - VIII - 337 tarihinde alt çenesinden yaralanawv 

.Taşlıtepe savaşında sol bacağından yaralanarak 

Haymananın Kangaltepe savaşında yaralanarak 

16 - VII - 337 tarihinde Yumrutepe savaşında sağ elinden yaralanarak 

Papas uçtu tepesinde 6 eylül 338 tarihinde meerulıiyet neticesi malûl 

İstiklâl harbinde Balıklı cephesinde bomba ile başından ve sağ sakından yalanarak 

( S. Sayısı : 240 ) 



c/5 Kıtası 

Al. 18Q. Tb. 2. 
Bl. 6-

19 Al. 64. Tb. 3-
Bl. İ l . 

20 Kuvayj milliye. 

21 K. 3. İstihkâm 
Tb. 

22 F. 5- Kafkas Al. 
13-Tb. 2.B1. 2. 

23 Süvari Al. 3. 
Tb. 3. takım 
başçavuşu 

24 Kuvayı milliye 

25 Al. 135. Tb. 2. 
Bl. 7. 

26 Al. 174. Tb. 2. 
Bl. 7. 

27 23 ncü hücum 
Tb. Bl. 1. 

28 P- AJ. 10. Tb. 
1. Bl. 2. 

29 Al. 135. Tb. 2-
makineli tüfek 
Çavuşu 

30 Al. 131- Tb. 3. 
Bl. 10 

31 Al. 25. Tb. Yıl
dırım Bl. 2-

32 Sevk 
Zara As. Ş. 

33 Al. 5- Tb. l . 
Bl. 3-

34 Al. 5- Tb. 3. 
Bl. 10 

İsim ve rütbesi 

Sarı Ahmed oğulla
rından Memedoğlu 
Ali 

312 
Alioğlu Salih 

305 
Husamoğullanndan 
Durmuşoğlu Ahmed 

275 
AlioğuUarından Me
medoğlu Ahmed 

307 
Ahmedoğlu Osman 

317 
Alioğlu İsmail 

307 

Kara Memedoğlu Ha
cı Rasih 

305 
Nasuhoğlu Memed 

310 
Haytaoğullarından Me
medoğlu Haydar 

313 
Mercimek oğulların
dan İmamoğlu Mus
tafa 310 
Osmanoğlu Sadık 

312 
Memedoğlu Halil İb
rahim 

312 
Osmanoğlu İbrahim 

301 
Molla İbrahimoğlu Ali 

315 
Çolakoğullarından Ö-
meroğlu Hasan 
Molla Memedoğulla-
rından Memedoğlu 
Kâmil 
Kabaloğullarından Me
medoğlu Musa 

312 

H 
M H 

ı/> 
<u 0 
tu 1» 

-o 

03 
«*-< <o3 

: 3 
£ 

V) 
<u 0 
J-H Memleketi 

Gerzenin Tilkilik köyü 6 

Adana Mirza mahal- 5 3 
leşi 
Fekenin Tabanpaşalı 5 3 
köyü 

Ünyenin Çatak köyü 6 3 

Zile Hacımemed ma- 6 3 
hailesi 
Ankara As. Ş. Ankara 5 3 
Altındağ mahallesi 

Gazi Antep As. Ş. 5 3 
Taşlıca Rum Evlet 
köyü 
Aksekili Burhaniyenin 6 3 
Hacı Ahmed mahallesi 
Düzce Efteni Hacı 6 3 
Yakup köyü 

Pazarcık Kaya köyü 6 3 

Gümüşhacı köyü ka- 6 3 
zasının Bebek köyü 
Menemenin Çitak kö- 6 3 
yü 

Kızılcahamam Kişeli- 5 3 
baba köyü 
Gazi Antebin Ulu- 5 3 
masara köyü 
Zararım Tedürge köyü 6 3 

Keskinin Abdurrah- 6 3 
man Obası köyü 

Yenihan Çakmak kö- 6 3 
yü 

l - ı <CÖ 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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MALULİYETİ 

Kıırtkayası savaşında sol kolundan yaralanarak 

Afyon cephesinde sol elinden yaralanarak (9) ncu deftere ithali unutulmuş olmakla 

Ilaçin cephesinde sol gözünden yaralanarak 

İstiklâl savaşında Eskişehir cephesinde Sarıkavak mevkiinde sağ kolundun yaralanarak 

Sivriköy savaşında sol kolundan yaralanarak 

İstiklâl savaşında elinden ve ağzından yaralanarak 

İstiklâl savaşında millî kuvvetlerle çalışırken yüzünden yaralanarak 

İstiklâl savaşında Soma cephesinde sağ bacağından yaralanarak 

İstiklâl savaşında Sakaryada sol elinden yaralanarak 

İstiklâl savaşında sağ ayağından yaralanarak 

Toydemirde sol elinden yaralanarak 

Seyidgazi civarında Kesenler deresinde, sağ bacağından yaralanarak 

Tınastepede sağ dirseğinden yaralanarak 

Sarmısaktepe savaşında sol gözünden yaralanarak 

Sevk esnasında bomba ve sefer meşakı sebebile sol bacağından malûl 

Beylikköprüde sağ kolundan yaralanarak 

Yassıtepede sağ yüzünden yaralanma neticesi sağ kulakta sağırlık ve felveçhıden malûl 

( S. Sayısı : 240 ) 



t-, 

c73 

35 

36 

37 

38 

Kıtası 

Âl. 40~Tb7 1. 
makineli tüfek 
Bl. 
Yıldırım Tb. 

Al. 62- Tb. 3. 
Bl. 2 

Al. 7- Tb. 2-
Bl. 6. 

İsim ve rütbesi 

liızıroğullarından İn
ce Arapoğlu Karaca 

315 
Ekmekcioğullarından 
Memedoğlu Kerim 
Çavuş 

312 
İsmailoğullarından 
Çertekoğlu Hüseyin 

310 
Ali Osmanoğlu Ab-
durrahman 

311 

Memleketi 

Elâziz - Harput Nurali 
köyü 

Gazi Antep Tesahcı 
mahallesinden 

Geyve Çay mahallesi 

Trabzon Pazarkapı 
mahallesi 

TK
T.

 
de

re
ce

si
 

6 

6 

5 

5 

M
ük

âf
at

 
de

re
ce

si
 

3 

3 

3 

3 

0 . 0 

100 

100 

100 

100 

18 erin beşinci dereceden mükâfat istihkakı 
20 erin altıncı dereceden mükâfat istihkakı 

Mükâfat yekûnu 

( S. Sayısı : 240 ) 
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MALULİYETİ 

Sağ kolundan yaralanma neticesi felci küberi 

Syh. Ef. dağında sağ sakından kurşunla yaralanarak 

İzmit civarında sağ gözünden yaralanarak sağda dumuru kürrei ayın 

Batumda sol omuzundan yaralanarak 

18 X 100 = 1 800 lira 
20 X 100 = 2 000 lira 

38 3 800 

»-©-« 

( S. Sayısı : 240 ) 
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S. Sayısı: 238 
Limanlar kanununun 7 nci maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun lâyihası ve îkiısad, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları ( 1/122 ) 

11-XI- i 934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

618 sayılı limanlar'kanununun 7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında İktısad vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 7-X-i934 toplanışında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

618 numaralı limanlar kanununun yedinci maddesinin tadili hakkında 
esbabı mucibe lâyihası 

618 numaralı limanlar kanun un un birinci maddesi ile limanların idare, temizletme, derin-
,'etme, genişletme ve taranması gibi bütün liman işlerinin yapılması Hükümete vazife olarak 
verilmiştir. 

Ekser limanlarımızda evvelce batmış gemi leşleri, çapa ve demir gibi levazımı mevcud 
olduğundan limanları temizlemeğe iptida bu leşleri çıkarmak veya imha etmekle başlamak 
lâzım gelmektedir. 

Limanlar kanununun yedinci "maddesi, limanların temizlenmesi suretini göstermektedir. 
Bu maddeye nazaran «limanlar dahilinde seyrisefen'n selâmetine engel olabilecek suret ve 
vaziyette batan bilcümle gemileri ve eşyasını çıkarmağa sahihleri veya kaptanları ve acentesi 
mecburdur. Bu mecburiyeti ifa etmedikleri takdirde liman daireleri münakaşa yaparak ihale 
veya emanet suretile çıkartırlar.-) 

Kanun maddesindeki bu hükümler gemi leşlerini her ne suretle olursa olsun bertaraf 
edilerek limanların temizlenmesini temine kâfi değildir. 

Çünki, bu kanunî hükümler batmış gemilerin, sahihleri veyahut liman daireleri tarafından 
ancak çıkarılmasını âmir olup bunların çıkarılması mümkün olmayanların imha suretile ber
taraf edilmesine cevaz vermemektedir. 

Halbuki, bu gün'bir çok limanlarda seyriseferin emniyetini ihlâl edecek şekilde batmış olan 
gemileri denizin içinde tahrib ve imha etmeden limanları temizlemek imkânı yoktur. 

Binaenaleyh limanlar kanununun yedinci maddesinin Hükümete mukayyeden verdiği liman
l a r ı temizleme salâhiyetinin işin icabına göre tevsii suretile işbu maddenin tadiliyle batmış 
gemileri sahihleri çıkarmadıkları takdirde liman idareleri bunları çıkartmağa veya çıkarmağa 
veya zaruret halinde bunları imha etmeğe salâhiyeti olması esasının kabul olunması lâzım 
gelmektedir. 

Esasen limanlar kanununun yukarıda arzolunan birinci maddesindeki limanların temizlen-

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3107 



mesi mecburiyetinin mutlak olarak Hükümete aid olması esasiyle yedinci maddenin verdiği 
mukayyed salâhiyetin ahenktar bulunmadığı aşikârdır. 

Tadil şeklinde batmış bir geminin çıkarılması için sahibine hak verilmesi sahibi çıkarma
yıp limanlar dairelerince çıkarılan gemilerin veya enkazının sahibi tarafından masrafı ödene
rek alınması esasları ipka olunmuştur. 

Limanlar dahilindeki enkazdan bir kısmı da, Devlet gemileri enkazıdır. Bunların dahi ayni 
surette seyrisefere engel olanları bulunduğu düşünülürse bunların da ayni suretle çıkarılması 
zarureti kendini göstermektedir. 

Bu sebeble bunların dahi diğer gemiler enkazı gibi çıkarılması ve fakat çıkarılan enkazın 
malmemurlarına teslimi hakkında maddeye fıkra ilâve olunmuştur. 

Kanun lâyihasının diğer iki maddestfalelûsul meriyet tarihile tatbikına memur vekâletleri 
göstermektedir. 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktîsad encümeni 18 -V -1935 

Karar No. 30 
Esas No. 1/122 

Yüksek Reisliğe 

618 sayılı limanlar kanununun 7 nci (maddesi
nin değiştirilmesi hakkında îktısad vekilliğince 
hazırlanıb îcra Vekilleri Heyetinin 7 - X -1934 
toplantısında Kamutaya sunulmasına karar veri
len ve geçen devrede intaç edilmeyerek hüküm
süz kalmakla Hükümetten vaki taleb üzerine tek
rar 18 - IV -1935 tarihinde Encümenimize hava
le olunan kanun lâyihası okundu ve görüşüldü: 

Değiştirilen maddenin evvelki şekli ile bu son 
teklif edilen şekil arasında ehemmiyetli bir fark 
yoktur. Evvelki şeklinde çıkarmak imkânı olma
yan enkazı imha salâhiyeti yok iken bu defa 
Hükümet tarafından bu salâhiyetin alınması 
zarureti duyulmuş, bundan başka maddenin ni
hayetine millî emvalden olan bu misillû enkaz ve 
eşya hakkında yapılacak muamele hakkında da 
ayrıca bir fıkra ilâve olunmuştur. Encümenimiz 

ilâve edilen bu iki hükmü esas itibarile yerinde 
bulmuş, ancak liman dairelerince çıkarılması is
tenen enkazın çıkarılması hususunun yalnız ga
zeteler ile ilân edilmeyib sahib, kabtan ve acen
tesi belli olanların kendilerine noter vasıtasile 
de tebligat yapılması hususunun maddeye ilâve
sini muvafık görmüştür. Bu mütalealarla bera
ber bazı tavzihler yapılmak suretile hazırlanmış 
olan kanun lâyihası Yüksek Reisliğe sunulur. 

îktısad E. Reisi M. M. Kâtib 
Tekirdağ Giresun Niğde 

Ş. Kesebir 1. Sabuncu Ur. R. Ferid Talay 
Afyon K. Eskişehir Grümüşane 

Berç K. Türker E. Sazak Edib Tör 

Muş 
A. Şükrü 

( S. Sayısı : 238 ) 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 49 
Eesa No. 1/122 

5 -VI - 1935 

Yüksek Reisliğe 

618 sayılı limanlar kanununun 7 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında îktısad vekilliğince 
hazırlanıb Başvekâletin 11 teşrinisani 1934 tarih 
ve 6/3107 numaralı tezkeresile Büyük Meclise su
nulan kanun lâyihası îktısad encümenince görül
dükten sonra encümenimize havale olunmakla tet
kik ve müzakere edildi. 

Gerek Hükümetin esbabı mucibesinde ve gerek 
îktısad encümeni mazbatasında kanunun tadiline 
saik olarak izah edilen sebebler encümenimizce de 
muvafık görülmüş ve lâyiha îktısad encümeninin 

değiştirdiği gibi aynen kabul edilmiştir. 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Gümüşane 
H. F. Ataç 

Bolu 
Mitat Denli 

İstanbul 
Y. Yazıcı 
Kayseri 

A. H. Arga 

M. M. 
İsparta 

Kamâl Ünal 
Çankırı 

Sami Çölgeçen 

Kâtib 
Çankırı 

M. önsay 
Gümüşane 

Ş. öndersev 
Kars 

ö. Küntay 
Manisa 

Tahir Hitit 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 147 
Esas No. 1/122 

8 - X - 1935 

618 sayılı limanlar kanununun 7 nci madde
sinin değiştirilmesine dair olup Başvekâletin 
11 teşrinisani 1934 tarih ve 6/3107 sayılı tez
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası îktısad ve Maliye encümenlerinin mazba
tası ile birlikte encümenimize verilmiş olmak
la îktısad vekâleti limanlar umum müdürü ha
zır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Limanlara gemilerin serbestçe girib çıkma
larını zorluğa düşürecek surette batmış olan 
gemilerle eşyanm temizlettirilmesi maksadile 
limanlar kanununun 7 nci maddesine konmuş 
olan hükümler bu amacı bir dereceye kadar 
temin etmekle beraber çıkarılması imkânı ol-
mryan ve sahipleri tarafından terkolunan hu
susî şahıslara aid enkazı imha etmek için Hü
kümete salâhiyet verilmemiş ve bunlardan mil
lî emvalden olanlar hakkında yapılacak mua
meleye dair bir hüküm bulunmamış olduğun

dan lâyihanın bu eksikleri tamamlamak için 
teklif edildiği anlaşılmış ve encümenimiz bu 
düşünceyi yerinde bularak îktısad encümeni
nin değiştirerek hazırladığı lâyihayı uygun buL 
muştur. 

Ancak, liman reisleri tarafından tayin edi
len müddet zarfında fennî zaruretler veya 
eşya ve gemi üzerindeki hukukî vaziyetler ve 
ihtilâflar sebebile batan eşya ve gemiler sahip
leri tarafından çıkarılamıyacağı iddia olunursa 
alâkalıların bu gibi itiraz ve iddialarının tet-
kikile çıkarma müddetinin îktısad vekâleti 
tarafından uzatılması gemi ve eşya sahiplerinin 
hak ve menfaatlerini korumak noktasından 
daha muvafık olacağını düşünen encümenimiz 
bunu temin edecek tarzda lâyihaya bir yazı 
eklemiş ve tatbikatta ihtilâflara yer vermemek 
için « çıkarmağa teşebbüs » kaydini de lâyiha^ 
dan kaldırmıştır. 

( S. Sayısı : 238 ) 



— 4 — 
Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük

sek Reisliğe sunuldu. 

Reis vekili M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon istanbul 

Mükerrem Unsal Sırrı Day F\ Öymen 

Aza Aza Aza 
Balıkesir Bayazıd Gümüşane 

E. Adakan İhsan Tav D. Sakarya 

HÜ KÛ MET İ N TEKLİFİ 

Limanlar kanununun yedinci maddesini 
•iiıuaddil layikaı kanuniye 

MADDE 1 — Limanlar kanununun yedinci 
maddesi aşağıda yazıldığı şekilde değiştiril
miştir : 

«Limanlar dahilinde seyrüseferin selâmeti
ne engel olabilecek suret ve vaziyette batan 
bilcümle gemiler ve eşyasını liman reisliği ta
rafından tayin ve gazetelerle ilân edilecek kı
sa bir müddet içinde çıkarmağa sahibi, kapta
nı ve acentesi mecburdur. Tayin edilen müd
det içinde çıkarmadıkları veya çıkarmağa te
şebbüs etmedikleri halde liman daireleri bu en
kazı dilediği surette çıkarmağa, çıkartmağa 
veya imha etmeğe mezundur. İmha edilmeye
rek çıkarılabilen enkaz ve eşyayı yapılacak 
ilân üzerine mal sahibleri yapılan mutad masa
rif atı ödeyerek alabilirler. 

Mal sahibleri bu enkaz ve eşyayı 15 gün 
zarfmda almak için müracaat etmezlerse mal-
memurları tarafından satılarak bedeli Hazine
ye irad kaydolunur. Satış bedeli ruhsatname 
masarifinden fazla olursa farkı müracaatların
da müstahiklerine Maliyece tesviye olunur. 

Emvali milliyeden olan bu misillû enkaz ve 
eşya için ilâna lüzum olmayıp ayni suretle çı
karılır ve malmemurlarına teslim olunur. Çı
karılmayacak vaziyette ise imha edilir. 

(S. S, 

Aza Aza Aza 
istanbul İzmir izmir 
S, TJraz II. Çakır K. înanç 

Aza Aza Aza 
Kayseri Kırklareli Sivas 

İV. Kerven Ş. Ödül Bemzi Çiner 
Aza 

Tokad 
S. Genca 

İKTİSAT) ENOÜM ENİN İN DEĞ 1 ŞTİRİŞl 
Limanlar kammunun 7 nci maddesinin değişti-

rilmesine dair kanım lâyihası 

MADDE 1 — 14 nisan 341 tarihli ve 618 nu
maralı limanlar kanununun 7 nci maddesi aşağı
da yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 

7 nci madde - Limanlar dahilinde seeyrisefe-
rin selâmetine engel olabilecek suret ve vaziyette 
batan bilcümle gemiler ve eayasmı liman reisli
ği tarafından tayin edilecek ve kendilerine no
terlik vasıtasile tebliğ ile beraber gazetelerle de 
ilân olunacak kısa bir müddet zarfmda çıkarma
ğa sahib, kaptan ve acentaları mecburdurlar. 
Tayin edilen müddet içinde çıkarmadık
ları veya çıkarmağa teşebbüs etmedikleri 
halde liman idareleri bunları istedikleri gi
bi çıkarmağa, çıkartmağa veya imha ettir
meğe salahiyetlidirler. Liman idarelerince 
imha edilmeyerek çıkarılabilen enkaz ve eş
yayı çıkarma masraflarını ödeyerek almak üzere 
sahibleri gazetelerle ilân suretile çağırılırlar. Bu 
ilândan sonra 011 beş gün geçtiği halde sahib-
lerince çıkarma masrafları ödenerek alınmayan 
enkaz ve eşya liman idarelerinin müracaati üze
rine mal memurları tarafından satılarak be
deli Hazineye irad kaydedilir. Satış bedeli çıkar
ma masrafından fazla olursa farkı müracaatle-
rinde Hazinece müstahaklarma tesviye olunur. 

Batmış olan gemi ve eşyası Devlete aid ol
duğu surette ilâna lüzum kalmaksızın liman ida
relerince çıkarttırılarak mal memurlarına tes
lim edilir ve çıkarılamayacak vaziyette olanları 
imha ettirilir. 

: 238) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Limanlar hakkındaki 618 sayılı kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 14 nisan 1341 tarih ve 618 sa
yılı limanlar kanununun 7 nci maddesi aşağıda 
yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 

Yedinci madde — Limanlar dahilinde seyir 
ve seferin selâmetine engel olabilecek suret ve 
vaziyette batan bilcümle gemileri ve eşyasmı li
man reisleri tarafından tayin olunacak kısa bir 
müddet zarfında çıkarmağa bunların sahib, kab-
tan ve acentaları mecburdurlar. Bu müddet ga
zetelerle ilân ve ilişikliler malûm olduğu takdir
de kendilerine noterlik marifetile de tebliğ edilir. 

Fennî zaruret veya eşya ve gemiler üzerin
deki hukukî vaziyet ve ihtilâf gibi sebeblerle ili
şikliler tarafından yapılacak itirazlar üzerine 
bu müddet İktısad vekâletince lüzumu kadar 
uzatılabilir. Sahib, kabtan veya acentaları tara
fından tayin edilen müddetler içinde çıkarılma
yan gemi ve eşyasını liman idareleri istedikleri 
gibi çıkarmağa, çıkartmağa veya imha ettirme
ğe salahiyetlidir. Liman idarelerince imha edil
meyerek çıkarılabilen enkaz ve eşyayı çıkarma 
masraflarını ödeyerek almak üzere sahihleri ga
zetelerle ilân suretile çağırılırlar. Bu ilândan 
sonra on beş gün geçtiği halde sahiblerince çı
karma masrafı ödenerek almmayan enkaz ve eş
ya liman idarelerinin müracaati üzerine mal me
murları tarafından satılarak bedeli Hazineye 
irad kaydedilir. Satış bedeli çıkarma masrafın
dan fazla olursa farkı müracaatlerinde Hazinece 
hak sahihlerine verilir. 
• Batmış olan gemi ve eşyası Devlete aid oldu
ğu surette ilâna lüzum kalmaksızın liman idare
lerince çıkartrrılarak mal memurlarına teslim 

( S. Sayısı : 238 ) 



MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — tşbu kanunu icraya îktısad ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
îsmet 
Da.V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Abidin 
S. î M. V. 

Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha.V. 
Dr. T. Büştş 

Na. V. 
Ali 

G. I. V. 
Ali Bana 

7-XI-934 
M. M. V. 
Zekâi 
Mal. V. 

Fuad 
îk. V. 

M. Celâl 
Zr.V. 

Muhlis 

MADDE 2 — Bu kanun neşri Sarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye, Maliye ve îktısad vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 238 ) 
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edilir ve çıkarılamayacak vaziyette olanları imha 
ettirilir. 

MADDE 2 — tktısad encümeninin maddesi 
aynen 

MADDE 3 — tktısad encümeninin maddesi 
aynen 

I • * •» • I 
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S. Sayısı: 239 
Hariciye vekâleti tasdik hardan hakkındaki 1318 sayılı ka
nuna bağlı cetvele bir fıkra eklenmesine ve bu cetvelden 
iki fıkranın çıkarılmasına dair kanun lâyihası ve Hariciye, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/136) 

T. C. 
Kararlhr Müdürlüğü 20-1V-1935 

Başvekâlet 
Say i : 6/1119 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hariciye vekaleti tasdik harçları hakkındaki 1318 sayılı kanuna bağlı cetvele bir fıkra ilâ
vesine ve bu cetvelden iki fıkranın çıkarılmasına dair mezkûr vekillikçe hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin ı 7-IV-935 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. inönü 

\ i Esbabı mucibe lâyihası 

Yabancı memleketlerde tanzim olunup memleketimizde, ve bilmukabele memleketimizde 
tanzim edilib yabancı memleketlerde ihticac edilecek vesikaların mam.ulühbih olabilmesi için 
vesikalar altına konulan mühür ve imzaların Hariciye vekâleti veya ona izafeten vilâyetler 
hukuk işleri müdürlükleri tarafından tasdiki sırasında 28 mayıs 1927 tarihli ve 1318 sayılı 
Hariciye vekâleti tasdik harçları kanunu mucibince, vesikaların mahiyetine göre, 250 - 125 
kuruş tasdik harcı alınmaktadır. Bu meyanda, konsoloslarımız tarafından resen ve memleke
timizde ihticac edilmek üzere tanzim, veyahud yabancı memleketler resmî makamları tara
fından tanzim ve ayni gaye ile konsoloslarımıza tasdik ettirilen ve 1143 sayılı şehbenderlik 
rüsumu kanununa merbut tarifeye göre yine konsoloslarımız tarafından harcı istifa edilmiş 

1 olan evrak ve vesikaların memleketimizde mamulünbih olabilmesi için mezkûr 1318 numa
ralı kanun ve esbabı mucibe lâyihasının sarahatına müsteniden, Hariciye vekâleti veya vilâ
yetler hukuk işleri müdürlüklerince tasdiki halinde, hare alınmak mecburiyeti karşısında 
kalınmaktadır. 

Bunun bir iş için iki kere harç alınmak vaziyeti olduğu ve muzaaf harç istifası ise hukuk 
esaslarına mugayir bulunduğu cihetle bu vaziyetin düzeltilmesi düşünülmüş ve istişarî mahi
yette keyfiyeti tetkik etmiş olan Şûrayı devlet umumî heyeti de yabancı memleketlerdeki 
konsoloslarımızın, Hariciye Vekâletinin oralarda mümessili olmak ve bidayeten konsoloslarca 
yapılan tasdik muamelesi mukabilinde bir resim alınmakta bulunmak dolayısile bunların 
tekrar Hariciye vekâletince tasdiki sırasında ikinci bir harç almak mükerrer mükellefiyet teşkil 

'• edeceğinden hukuk esaslarına muhalif olan bu cihetin bir vaz'ı kanunî ile izalesine lüzum 
göstermiş olduğundan mezkûr kanuna ilişik cetvele bu maksadı temin edecek bir fıkra ilâve
sine ve kapitülâsyonların ilgası hasebile ecnebi konsolosluklarının, tebaalarına aid ferağ muame
lelerinde emlâk ilmühaberleri vermeğe salâhiyetleri kalmadığından ve konsoloslarımız da bu 
nevi evrak tanzim etmediklerinden, filiyatta yeri kalmayan ayni cetvelin, ikinci ve üçüncü 
fıkralarının tayyına dair hazırlanan kanun lâyihası ilişik olarak takdim kılınmıştır. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 13 
Esas No. î/136 

V - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkındaki 
28 mayıs 1927 tarihli ve 1318 sayılı kamına bağlı 
cetvele bir fıkra ilâvesine; ve bu cetvelden iki 
fıkranın çıkarılmasına dair mezkûr vekillikçe 
hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte encümenimizde konuşuldu. Es
babı mucibede bildirilen mütaleaları muvafık .gö
ren encümenimiz bu kanun lâyihasını tasvib ede
rek havalesi mucibince Maliye encümenine veril

mek üzere Yüksek Reisliğe 
mistir. 
Hariciye E. R. 

Erzincan 

takdime karar ver-

S. Arıkan 
Aza 

Ankara 
V. R. Atay 

Kastamonu 
8. tiden 

M. M. 
Sivas 

Necmettin Z. 
Aza 

Kocaeli 
Süreyya Yiğit Dr 

Kât ib 
niyarbekir 
M. Albsar 
Aza 
Antalya 
C. Tuncel 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 54 
Esas No. 1/136 

Yüksek Reisliğe 

Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkında
ki 28 mayıs 1927 tarihli ve 1318 sayılı kanu
na bağlı cetvele bir fıkra ilâvesine ve bu cet
velden iki fıkranın çıkarılmasına dair Harici
ye vekâletince hazırlanıl) Başvekâletin 20 nisan 
1935 tar ih 've 6/1119 sayılı tezkeresile Büyük 
Meclise sunulan kanım lâyihası Hariciye encü
menince görüldükten sonra encümenimize ve
rilmekle okundu ve görüşüldü: 

Encümenimiz, esbabı mucibede bildirilen mü
taleaları yerinde görmüş ve lâyihayı aynen ka-

6 - VI - 193» 

bul. etmiştir. 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Rs. M. M. Kâtib 
(lümüşane İsparta Çankırı 

/ / . F. Atae Kanı âl Ünal M. önsay 
Bolu Bursa 

Mitat Denli Dr. Galib Kahraman 
(Jankırı (lümüşane istanbul 

S. (Jölgeçen Ş. Öndersev Y. Yazıcı 
Kars Manisa 

(). Kuntay T ahir Hitit 

( S. Sayısı : 239 ) 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 148 
Esas No. 1/136 

8 - X - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkındaki 
1318 sayılı kanuna bağlı cetvele bir fıkra ilâve
sine ve bu cetvelden iki fıkranın çıkarılmasına 
dair olub Başvekâletin 20 mayıs 1935 tarih ve 
6/1119 sayılı tezkeresi!e Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Hariciye ve Maliye encümenle
rinin mazbatalarile birlikte encümenimize veril
miş olmakla Maliye'vekâleti Varidat umum mü
dürü Kenan Yılmaz hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu. 

1318 sayılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasını icab ettiren sebebler eneümenimizce 
de yerinde görülmüş ve bunu temin maksadile 
hazırlanan lâyiha esas itibarile muvafık bulun
muş ise de yazılış tarzında bazı değişiklik yapıl
ması faydalı görülmüştür. Şöyle ki: 

Hükümet tarafından teklif olunan lâyiha ile 
1318 sayılı kanuna bağlı cetvele bir fıkra eklen

mesi ve bu cetvelden iki fıkra çıkarılması isten
mektedir. Eski cetveli tamamen kaldırıb da ye
rine bu gün istenilen şekle göre bir cetvel konması 
tetkik ve tatbikte kolaylık için daha uygun gö
rülmüş ve lâyiha buna göre değiştirilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Reis V. M. M. 
İsparta Trabzon 

Mükerrem Unsal Sırrı Day 
Bayazıd 

.İhsan Tav 
izmir 

77. İnanç 

Balıkesir 
,E. Adakan 
İstanbul 
S. JJraz 

Kayseri 
N. Kerven 

Sivas 
Remzi Çiner 

Kâtib 
îstanbul 
F. Öymen ' 
Gümüşane 

D. Sakarya 
izmir 

K. Çakır 
Kırklareli 

S. Ödül 
Tokad 

S. Genca 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hariciye vekâleti tasdik hardan hak
kında 28 mayıs 19,27 tarihli ve 1318 sa
yılı kanıma bağlı cetvele bir fıkra ilâ
vesine ve bu cetvelden iki fıkranın çı

karılmasına dair İtamın lâyihası 
MADDE 1 — Hariciye vekâleti tasdik harç

ları hakkında 28 mayıs 1927 tarihli ve 1318 sa
yılı kanuna merbut cetvelin birinci fıkrasına 
aşağıda yazılı hüküm ilâve edilmiştir: 

«Yabancı memleketlerde konsoloslarımız ta
rafından tanzim veya tasdik olunan evrakm 
Hariciye vekâletince tasdikmda, hare almmaz». 

MADDE 2 — Zikrolunan cetvelin ikinci ve 
üçüncü fıkraları tayyedilmiştir. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunu icraya, Dahiliye, 
Maliye ve Hariciye vekilleri memurdur. 

17-IV-1935 
Rş. V. 

/ . tnönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
* Mf. V. 

Ab. özmen 
S. 1. M. V. 

Ad. V. 
Ş- Saraçoğlu, 
/ Ha. V. V. 

Ş. Kaya, 
' Na. V. 

A. Oetinkaya 
' G. t. V.' 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk.V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Dr. E. Saydam Bana Tarhan M. Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Hariciye vekâleti tasdik harçları hak
kındaki 1318 sayılı kanuna bağlı cetve

lin değiştirilmesine dair hanım 

MADDE 1 — Hariciye vekâleti tasdik harç
ları hakkındaki 23 mayıs 1928 tarih ve 1318 sa
yılı kanuna bağlı cetvel aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunu icraya Dahiliye, 
Maliye ve Hariciye vekilleri memurdur. 

Kuruş 

250 

CETVEL 

İmza, beyanname, alâmeti farika, umu
mî, hususî şehadetnameler ve vekâlet
name tasdiklerinden (Yabancı mem
leketlerde konsoloslarımız tarafından 
tanzim veya tasdik olunan evrakm Ha
riciye vekâletince tasdikmda hare alm
maz) 

^nfc 
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S. Sayısı: 245 
İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınma

sına dair olan 2309 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/198) 

T. C. 
Başvekâlet I8-V-1Ç35 

Kararlar Müdürlüğü 
Şayi : 6/1503 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İzmir Rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair olan 18 haziran 1933 
tarihli ve 2309 sayılı kanuna ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 1 3 - V - 1935 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

Nafıa vekâletile İzmir rıhtım şirketi sahibi salâhiyet vekili: Müsyü Metr Margeri arasında 
3 teşrini evvel 1932 tarihinde parafe edilen mukavelenamenin 7 nci maddesine tevfikan 
11-1-932 tarihinden itibaren İzmir rıhtım şirketinin imtiyaz ve tesisatına Hükümetçe vazıyed 
edilerek bu mukavelenin imza ve teatisine mezuniyet veren 2309 sayılı kanunun meriyete 
girdiği 25-VI-1933 tarihine kadar muvakkat bir idare elinde bulundurulmuştur. 

2309 sayılı kanunun dördüncü maddesile, mukavelenamenin imza ve teatisinden itibaren 
şirket emval ve hukukunun Hükümetçe tesbit edilecek şerait altında İzmir liman ve körfez 
şirketine veya onun yerine Hükümetçe tesis edilecek idareye devri tecviz edilmiş olduğundan 
İcra Vekilleri Heyetinin 15-11-1934 tarih ve 2-128 sayılı kararnamesile meriyete konulan 
talimatnamenin io ncu maddesine istinaden bu imtiyaz ve tesisat 17-HI-934 tarihinde İzmir 
liman ve körfez işleri şirketine devrolunarak bu şirkette cari usuller tahtında ve müstakil 
bir şube halinde idaresi cihetine gidilmekte olduğu gibi 2309 sayilı kanunun mevkii meriyete 
girdiği 25-VI-1933 tarihinden tesisatın'liman ve körfez işleri inhisarına devredildiği 16-M-934 
tarihine kadar geçen müddete aid muamelâtının da bu kanunun 4 üncü maddesile verilen 
salâhiyete binaen tanzim olunan talimatnamenin ı l nci maddesindeki esaslar dairesinde, 
yani ticarî usul ve kaidelere göre tetkiki iktiza etmekte isede, bu kanunun meriyetinden 
evvel yani tesisatın idarei muvakkate elinde bulunduğu 11-1-1932 tarihinden 25-VI-1933 
tarihine kadar olan zamana aid muamelâtın sureti tedkikını tayine medar olabilecek kanunî 
bir memsek bulunamamıştır. 

Halbuki: Devletin idaresi ve ve onun murakabe ve nezareti altında olan idarei muvakkate 
zamanına aid muamelâtın ve neticelerinin tetkik şeklinin mümasil Devlet idarelerinin tâbi 
olduğu usul ve kaideler dahilinde icrası zarurî bulunmuştur. 

Bu veçhile muamele ifasını temin maksadile tanzim edilen kanun lâyihası bağlı olarak 
sunulmuştur. 
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Maliye encümeni mazbatacı 

T. B. M. M. 
ye encümeni 5 „ yi . /,9̂ ,-7 

Karar No. 50 
Esas No. 1/198 

Yüksek Reisliğe 

izmir r ıht ım şirketinin imtiyazı ile tesisat 1- Yüksek Reisliğe sunulur . 
nın sa t ın al ınmasına dair olan 18 haziran 1933 fteis M M Katil) 
vekill iğince hazırlanıl) Başvekâletin İS mayıs 935 Gümüşane İsparta (jaııkın 
tar ihl i ve 2309 sayılr kanuna ek olarak Maliye II. F. Atar Knmâl Unsal M.Önsaif 
t a r ih ve fi/1503 sayrlr tezkeresile Büyük Meclise A z a A z a A A z ; ı 

sunulan ve encümenimize havale olunan, kanun nolu Çankırı Gümüşane 
ı ^ - ı i r T •• , , 1 r 1 - 1 1 M. Denli *S'. (löl-aeccn S. (hıdcrscr 
layihası Maliye müsteşarı da hazır olduğu hal- > •' • 
T 4. ,1 n * •• -1 ' i -1 ^ z a Aza Aza de t e tk ik ye müzakere olundu. 

İstanbul Kars Kayseri 
Encümenimiz verilen izahata »(ire kalınırım y . Yama ("). Kilulaif A. II. An/a 

tanzimindeki mııcib sebebleri muvaf'ıkr görmüş Aza 
ve lâyihayı aynen kabul etmiştir, Manisa 

Tabir Hitit 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bitter cııdlmeni 10 - X - 1.93.î 

Karar No. //>/> 
JCms No. 1/lvs 

Yüksek Reisliğe 

İzmir rıhtım şirketinin İmtiyazı ile tesisatı- nıın neşri tar ihine kada r ki muamelât ve lıc-
11111 satın al ınmasına dair olan 12 haziran 1933 sabatm 1660 sayılı kanun ve ekleri hükümleri-
tarihli ve 2309 sayılı kanuna, ek olarak hazır- ne j>-öre te tk ik i teklif edilmektedir . Tfalbuki 
lanıb Başvekâletin 18 mayıs 1935 tarih ve bu idarenin muamelâtı 2309 sayılı kanunun neş-
6/1503 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu- ri. t a r ih inde sona, erıııeyerek daha, bir müd-
lan kanun lâyihası Maliye encümeninin raazba- det devamdan sonra I aman şirket ine devredil-
tasile bir l ikte encümenimize verilmiş olmakla, d iği anlaşılmıştır . İ l e r ne k a d a r bu son ıııüd-
Maliye vekâlet i Muhasebat umum müdür ve- det muamelât ının Liman şirket ine izaPe edile-
kili Cemil Yeşil bulunduğu haldi1 okundu ve rek ticarî mahiyet te telâkkisi ile ayrıca tica-
konuşu ldu : ret k a n u n u hükümler ine ı>'öre t e tk ik ettiri l-

Bunıı icab et t iren ve Hükümetin esbabı mu- ıııesi derpiş olunmuş ve lâyiha bu esasa ^«ire 
cibesinde i>östt4Tİ]oıı sebebler eııeüıııeniıııizce de hazır lanmış ise de bu iki devre için ayr ı ayrı 
yer inde görülerek lâyiha esas itibarilo kabul t e tk ik heyetleri teşkili yer ine bu muameleler in 
olunmuştur . baştan sona k a d a r toptan ve bir elden ve. 1660 

P>u lâyiha ile, İzmir rıhtım şirket inin mu- sayılı kanun ve ekleri hükümler ine göre tayin 
amelâtına Hüküme tçe vaziyet, edildiği tar ih ten edilecek bir heyet marifetli e te tk ik edilmesi da-
r ıht ımın Hükümetçe mubayaas ı hakk ında ıııuka- ha, muvafık olacağı düşünüldüğünden lâyiha 
vole akt ine ve bu işlerin İzmir liman şirket ine buna göre değişt ir i lmiştir . 
devrine salâhiyet veren 2309 numaralı kamı- Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 

(S. Sayısı : 245 ) 
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İstanbul 
S. Uraz 

Yüksek reisliğe sunuldu. 
Reis V. M. M, Katil) 
İsparta Trabzon İstanbul Kayseri 

Mükerrem Unsal Sırrı Vay F. Öynıcn N. Kerven 
Balıkesir Bayazıd Gümüşane Sivas 

E, A dalı an İhsan Tav V. Sakarya E em m Çiner 

izmir 
K. înanç 

İzmir 
H. Çakır 

Kırklareli 
Ş. Ödül 

Tokad 
S. Genca 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının 
satın alınmasına dair olan 1.8 haziran 1933 tarihli 

ve 2309 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

BÎRÎNCÎ MADDE — İzmir rıhtım ve müşte
milâtına Hükümetçe vazıyet edildiği 11- 1-1932 
tarihinden 2309 sayılı kanunun meriyet mevkiine 
girdiği 25 - VI -1933 tarihine kadar geçen zaman 
zarfındaki bu idare muamelâtına aid katî he-
sablar 1660 sayılı kanun ve müzeyyelâtı hüküm
leri dairesinde tetkik olunur. 

IKÎNOÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 - V - 1935 
Bş. V. 
/. İnönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Ab. Özmcn 
S. I. M. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
IIn. V. Y. 

S. Kaya 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
(T. t V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Afjrah 

Jk.V. 
C. Bay ar 
Zr. V. 

Dr. K. Saydam Kana Tarh an Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTÎRİŞİ 

İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının 
satın alınmasına dair olan 12 haziran 1933 tarih 

ve 2309 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — İzmir rıhtım ve müştemilâtı
na Hükümetçe vaziyet edildiği 11 - I - 1932 ta
rihinden 2309 sayılı kanunla verilen salâhiyete 
dayanarak bunların İzmir liman şirketine dev
rine kadar geçen zaman zarfındaki muamelelere 
aid katî hesablar 1660 sayılı kanun ve eklerinin 
hükümleri dairesinde tetkik olunur. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

• « « « • » " 
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S. Sayısı: 243 
Kuvvetli tayin kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilme

sine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/233) 

T. C. 
Başvekâlet 26-V-1935 

Kararlar müdürlüğü. 
Sayı: 6/1617 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1776 sayılı kuvvetli tayin kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22-V-1935 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

Seferde ordumuzun iaşesine mahsus kanunî bir istihkak tayin edilmemiştir. 
Yalnız 23 - III- 931 tarih ve 1776 sayılı kuvvetli tayin kanununun 3 üncü maddesinde sefer 

ve sefer mahiyetindeki mühim hareketlerde bazı kayıd ve şartla efrada icabında arttırılmak üzere 
beş gün müddetle kuvvetli tayin verilebilmektedir. Vakti seferde bir kısım kıtaatın sarfedeceği 
fazla faaliyete karşılık bedenî ^zayiatlarını telâfi için daha kuvvetli beslenmeleri icab ettiği 
malûmdur. Sefer için tayin ve tesbit edilecek istihkakın cins ve miktarının yukarda denilen 
1776 sayılı kanundaki gıdayı taşımasına lüzum olmadığından mezkûr gıdanın seferde başku
mandanın tayin edeceği kıtalara tensib edeceği müddetle verilmesi maksada elverişli görül
müştür. 

Yalnız tütün içmeğe alışkın efradın kendi para ve teşebbüşlerile sefer zamanında tütün 
tedarik eylemeleri mümkün olmadığı ve ekmeklerini satmak suretile tütün tedarikine çalış
tıkları ve bu yüzden aç kaldıkları geçmiş harplerde tecrübelerle sabit olduğundan vakti seferde 
başkumandanın emrile tütün içenlere günde on gramı geçmemek üzere tütün verilmesi 
lüzumlu görülmüşdür. 

Bu sebepten 23 - I I I -1931 tarih ve 1776 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin değiştiril
mesine Jüzum görülmüş ve mezkûr maddenin işbu hükümleri havi olmak üzere yazılmış bir 
şekli bağlı olarak takdim edilmiştir. 
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M. M. encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 

Karar No. 29 
Esas No, 1/233 

10 -VI-1935 

Yüksek Başkanlığa 

1776 sayılı kuvvetli tayın kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 
26 mayıs 1935 tarihli ve 6/1617 numaralı tez-
keresile encümenimize verilen kanun lâyihası 
mucib sebebleri Millî Müdafaa vekilliğinden 
gönderilen memuru bulunduğu halde okundu 
ve görüşüldü: 

Seferde ve sefer mahiyetindeki mühim ha
reketlerde ordu kıtaatının sarfedeci fazla faa
liyete karşılık bedenî zayiatlarını telâfi için 
daha kuvvetli beslemeleri için 1776 numaralı 
kanunda tesbit edilen gıdanın, ve yalnız tü
tün içenlerin tütün bulamamaları ve ekmek sa
tarak tütün alamamaları için Başkumandanın 
emrile günde 10 gramı geçmemek üzere tütün ve
rilmesi hakkındaki değişikliği encümenîmîzee de 
yerinde görülerek kanun lâyihası aynen kabul 

edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. Rs. Bu M. M. 
istanbul Diyarbekir 

Şükrü Gökberk K. Sevüktekin 
Kâtib 

Erzurum Antalya Balıkesir 
Ş. Koçak O. Mengilibörü C. Esener 

Elâziz Erzurum 
Alemed S. Ohfray Zeki Soydemir 

İstanbul 
A. Bari as 

Kırşehir 
L. M. Özdeş 
Tekirdağ 

Kars 
M. Ak i) il s 

Seyhan 
Naci Eldeniz 
Sinob 

Kocaeli 
N. Bozatık 

Samsun 
B Barkın 

Urfa 
B. Apak C. K, tncedmfi Ahnıed Yazgan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 157 
Esas No. 1/233 

9-X-1935 

Yüksek Reisliğe 

1776 sayılı kuvvetli tayın kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair olub Başvekâle
tin 26 mayıs 1935 tarihli ve 6/1617 sayılı tezke-
resile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Mil
lî Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte encüme
nimize verilmiş olmakla Millî Müdafaa vekâleti 
Levazım dairesi reisi General Refet hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu: 

Bu lâyihanın teklifini içalb ettiren sebebler ve 
ibuna dair encümende verilen izahat yerinde gö
rüldüğünden lâyihanın kabulü muvafık görülmüş
tür. 

Ancak yukarıda ismi geçen üçüncü maddenin 
ımetninde (hiç bir değişiklik yapılmamakta ve yal
nız yeni bazı hükümleri havi bir fıkranın eklen
mesi mevzubahs bulunmakta olduğuna göre mad
denin tamamen değiştirilmesine mahal olmayıb lâ
yihanın bu maddeye bir fıkra eklenmesi şeklinde 
tedvini maksada daha uygun görülmüştür. Ona 
göre değiştirilen lâyiha Umumî Heyetin tasvibine 
konmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. M. M. Kâtib 
îsparta Trabzon istanbul 

Mükerrem Unsal Sırrı Doy F. Öymen 

( S, Sayısı : 243 ), 
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Balıkesir 

E. Adakan 
Gümüşane 

D. Sakarya 

Bayazıd 
İhsan Tav 
istanbul 
S. Vraz 

Diyarbekir 
B. Bekit 

izmir 
K. İnanç 

izmir 
H. Çakır 

Sivas 
Bemzi Çiner 

Kayseri 
İV. Kerven 

Tokad 
8. Genca 

Kırklareli 
Ş. ödül 

, • 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

23 - III - 1931 tarih ve 1776 sayılı kuvvetli tayin 
kanununun 3 ncü maddesini değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — a) Bu istihkak seferde ordu 
kumandanlarmm ve daha büyük kumandanların 
ve sefer mahiyetindeki mühim hareketlerde ha
rekâtı idare eden en büyük kumandanm ve bü
yük manevralarda müdiri harekâtm emri mah-
suslarile verileceği gibi seferde müfrez olarak 
icrayi hareket eden liva ve daha yukarı kıtalar 
kumandanlarmm da kendi mesuliyetleri altmda 
verecekleri emirle ita olunur. Bunun azamî 
müddeti beş gündür. Mecburiyet halinde tek
rar edilir. 

b) Başkumandan mezkûr gıdayı seferde iste
diği kıtalara tensib edeceği müddet kadar ver-
direbilir. Tütün içenlere günde on gramı geç
memek üzere tütün istihkakı ilâve edebilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu 
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

22 - V - 1935 
Bş. V. 
/. İnönü 

Mf. V. 
Ab. Özmen 
Da. V. 
Ş. Kaya 
S. I. M. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
G. I. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ik. V. 
C. Bayar 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Zr. V. 

Dr. R. Saydam Bana Tarkan Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Kuvvetli tayin hakkındaki 1776 sayılı kanunun 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 23 mart 1931 tarih ve 1776 sa
yılı kuvvetli tayin kanununun 3 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

« Başkumandan mezkûr gidayı seferde iste
diği kıtalara tensib edeceği müddet kadar verdi-
rebilir. Tütün içenlere günde on gramı geçme
mek üzere tütün istihkakı ilâve edebilir». 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

X S. Sayısı : 243 ), 





S. Sayısı: 241 
Millî müdafaa vekâletine bağlı teşekküllerde kullanılacak 
yabancı Devlet tebaasından mütehassıs ve ustalarla gele
cek yıla geçici mukavele akdine izin verilmesi hakkında 

kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (I 252) 

T. C. 
Başvekâlet 6-VI- 1935 

Sararlar müdürlüğü 
Sayı 611815 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâletine bağlı teşekküllerde kullanılacak yabancı Devlet tebaasın
dan mütehassıs ve ustalarla hükmü üç seneye kadar sürecek mukavele akdine izin 
verilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 4-VI-935 
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 

2557 sayılı kanun, yabancı memleketlerden getirilecek ecnebi mütehassıslarla atî senelere 
sari mukavele akdetmek salâhiyetini münhasıran Maarif vekâletine vermiştir. 

Millî Müdafaa vekâletinin bazı teşkilleri için yabancı memleketlerden celbolunması elzem 
bulunan mütehassıslar bir senelik mukavele ile gelmemektedir. 

Günden güne inkişaf etmekte bulunan Millî Müdafaa teşkilâtının muhtaç olduğu mütehassıs 
ve ustaların celbedilmesini temin için işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 10 -VI -1935 

Karar No. 31 
Esas No. 1/252 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Müdafaa vekâletine bağlı teşekküllerde tin 6 haziran 1935 tarihli ve 6/1815 sayılı tezke-
kullanılacak yabancı Devlet tebaasından müte- resile encümenimize verilen kanun lâyihası ve mu-
hassıs ve ustalarla hükmü üç seneye kadar süre- cib sebebleri Millî Müdafaa vekilliğinden gönde-
cek mukavele aktine izin verilmesi hakkında Mil- rilen memuru da bulunduğu halde okundu ve gö-
lî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve Başvekâle- rüşüldü. 
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Askerî kanunlara gerekli görülen ecnebi mü

tehassıslarla ustaların mucibli sebeblerde zikredil-
diği gibi bir sene için .gelmeyecekleri -tabiî olduğu 
cihetle bunların gelmelerini temin için yapılan 
kanun lâyihasının aynen kabulüne karar veril
miştir. Havalesi veçhile Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. R. Bu M. M. Kâtib 

İstanbul Diyarbekir Erzurum 
Şükrü OÖkberk K. Sevüktekin Ş. Koçak 

Antalya 
C. Mengilibörü 

Erzurum 
Zeki Soydemir 

Kocaeli 
N. Bozatık 

Samsun 
R. Barkın 

Sinob 
C. K. încedayı 

Balıkesir 
C Esener 

istanbul 
A. Barlas 

Kırşehir 
L. M. Özdeş 

Elâziz 
Ahmed S. Ohkay 

Kars 
M. Akyüz 
Seyhan 

Naci Eldeniz 
Tekirdağ 
R. Apak 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 152 
Esas No. 1/252 

S-X-1935 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekâletine bağlı teşekküllerde 
kullanılacak yabancı Devlet tebaasından mütehas
sıs ve ustalarla hükmü üç seneye kadar sürecek 
mukavele akdine izin verilmesine dair olub Baş
vekâletin 6 haziran 1935 tarih ve 6/1815 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyiha
sı Millî Müdafaa encümeninin mazbatası le birlik
te Encümenimize verilmiş olmakla Millî Müdafaa 
vekâleti Levazım dairesi reisi General Refet hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Yabancı Devlet tebaasından getirilecek ve kul
lanılacak olan mütehassıs ve ustalarla gelecek 
yıllara geçici mukavele akdi için 2557 sayılı ka
nun Maarif vekâletine verilen ve 2664 sayılı ka
nunla da Ziraat vekâletine teşmil edilmiş olan 
salâhiyetin Millî Müdafaa vekâletine de verilme

sinde bir çekince görülmemiş ve yalnız .formül 
noktasından teklif olunan lyihanın yazısında bazı 
değişiklikler yapılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere Yük-
sek Reisliğe sunuldu. 

ReisV. M. M. . Kâtib 
İsparta Trabzon istanbul 

Mükerrem Unsal Sırrı Day F. öymen 
Bayazıd Gümüşane 

İhsan Tav D. Sakarya 
izmir izmir 

H. Çakır K İnanç 
Muş Sivas 

Ş. Çiloğlu Remzi Çiner 

Balıkesir 
E. Adakan 

istanbul 
S. JJraz 
Kayseri 

M. Kerven 
Tokad 

S. Genca 

( S. Sayısı : 241) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Müdafaa vekâletine bağlı teşek
küllerde kıdlanılacak yabancı Devlet 
tebaasından mütehassıs ve ustalarla ge
lecek yıla geçici mukavele aktine izin 

verilmesi hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâletine bağ

lı bütün teşekküllerde kullanılan veya kullanı
lacak olan yabancı Devlet tebaasından müte
hassıslar ve ustalarla hükmü üç sene kadar 
sürecek mukaveleler akdine Millî Müdafaa ve
kâleti salahiyetlidir. 

Zaruret halinde bu müddet îcra Vekilleri 
Heyeti kararile beş seneye çıkarılabilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

4-VI-1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

/ . İnönü S- Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. ' Ha. V. Mal. V. 

S. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
' Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya C. Bay ar 
S. 1. M. V. "G. 1. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarhan M. Erkmen 

I I «lı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTİRİŞl 

Millî Müdafaa vekâleti ile bu vekâlete 
bağlı teşekküllerde kullanılacak yaban
cı Devlet tebaasından mütehassıs ve us
talarla yapılacak mukaveleler hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti ile bu 

vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılan veya 
kullanılacak olan yabancı Devlet tebaasından 
mütehassıs ve ustalarla hükmü üç seneye kadar 
sürecek mukaveleler aktine Millî Müdafaa ve
kili salahiyetlidir. 

Zaruret halinde bu müddet îcra Vekilleri 
Heyeti kararile beş seneye çıkarılabilir. 

MADDE 2 — Aynen. 

MADDE 3 — Aynen. 
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S. Sayısı: 242 
Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlara dair kanuna 
müzeyyel 1942 sayılı kanunun 2 nci maddesinde yazılı 
müddetin 3 yıl daha uzatılması hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe errcümenleri mazbatalar (1/105) 

8-IV- 1935 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1942 numaralı kanunun 2 nci maddesinde yazılı meriyet müddetinin üç sene daha uzatıl
ması hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 3-IV-935 toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek 
huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yurdumuza geldikleri tarihten itibaren bir sene içtade tabiiyetimize girmek için müracaat 
etmeyen muhacir ve mültecilerin yurttaşlığımıza alınmaları 1260 numaralı kanunun ı ve 3 
üncü maddesinde yazılı harçlara tâbidir. Halbuki bilgisizlik veya lâkaydî yüzünden bu müd
deti geçiren muhacir ve mültecilerin gereK birinci maddede yazılı vesika ve istida başına 
25 şer kuruş ve gerek her reşid kişi başına 3 üncü madde mucibince alınacak 25 lira harcı 
vermelerine imkân bulunamadığı için bulundukları yer idare heyeti kararile fakirlikleri tevsik 
oliTunanların bu harçlardan istisnası 1942 numaralı kanunla kabul edilmişdi. Ancak neşri 
tarihinden itibaren üç sene müddetle meriyete konan bu kanunun meriyet müddeti 13-IV-935 
tarihinde bitmektedir. 2510 numaralı iskân kanununun 7 inci maddesinin (C) fıkrası İcra 
Vekilleri Heyetinin 27 -XII- 1934 tarihli ve 1777 sayılı kararnamesile meriyete konan İskân 
muafiyet nizamnamesinin 13 üncü maddesi mucibince Türkiyeye geldikleri tarihden itibaren 
bir seneyi geçirerek ve fakat iki seneyi doldurmadan yurttaşlığımıza girmek için müracaat 
eden muhacir ve mülteciler askerlik muafiyeti hariç olmak üzere diğer iskân hak 
ve muafiyetlerinden istifade edecek olmalarına ve 2510 numaralı kanunun 36 inci 
maddesi mucibince bunların pul vasıtasile cibayet olunan her türlü resimlerden muaf 
tutulması muhacir ve mültecilerin iskân hak ve rnuâfiytleri cümlesinden bulunmasına 
göre pul vasıtasile cibayet edilen resimlerden olan tabiiyet harçları da iki sene içinde müra
caat eden muhacir ve mültecilerden aranmamakta ise de bunların içinde çok fakır, dul ve 
gündelik geçimini teminde güçlük ve her nasılsa yurttaşlığımıza girmek için müracaatta iki 
seneyi geçiren muhacir ve mültecilere tesadüf edilmekte ve geldikleri memleketle bütün alâ
kalarını keserek anavatanı kendilerine daimî yurd tutan bu kandaşlarımızın harç vermemeleri 
nüfus kütüklerimize yazılmamalarını ve ekseriya aslî memleketlerile tâbiiyet alâkaları kesilmiş 
olduğundan haymatloz vaziyetinde kalmalarını ve kanunen Türk tebaasına hasredilmiş olan 
küçük sanatlarla da meşgul olmayarak büsbütün sfefil ve perişan olmalarını ve askerlik mü-

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı . 6/959 



kellefiyetinin de şümulüne girmemelerini intaç eylemekte olduğundan bu vaziyetin önüne 
geçilmesi her yüzden zarurî ve lüzumlu görülmektedir. Gerek bunlardan ve gerek iQ42 
numaralı kanunun esbabı ınucibce lâyihasında uzun boylu izah edilib burada tekrarına girişil
meyen sebebi erden ötürü bahsi geçen kanun hükmünün üç sene müddetle daha uzatılmasını 
teklife ihtiyaç görülmüş olduğundan ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Karar No. 12 
Esas No. 1/105 

15 - V - 1935 

Yüksek Başkanlığa 

1942 numaralı kanunun birinci maddesinde 
yazılı meriyet müddetinin üç sene daha uza
tılması hakkında Dahiliye vekilliğince hazır
lanıp tcra Vekilleri Heyetinin 3 - IV - 1935 
teki toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesile 
birlikte gönderildiğini bildiren ve encümeni
mize verilen Başvekâletin 8 nisan 1935 tarih ve 
6/959 sayılı tezkeresi Dahiliye vekâleti namına 
gelen tabiiyet müdürünün bulunduğu 6- V -1935 
deki toplantımızda okundu ve iş konuşuldu : 

1942 sayılı: ve 13 mayıs 1932 tarihli kanun; 
tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
22 mayıs 1928 tarih ve 1260 sayılı kanu
nun sekizinci maddesine tevfikan bir sene 
içinde müracaat etmemiş olan muhacir ve 
mültecilerden fakirliklerini isbat edenlerin 
üç sene harca tâbi tu tul m amaları hakkın
da olup bu günkü günde müddeti bitmiş ol
masına ve hükümden sakıt bulunmasına bina
en birinci maddesindeki hükmün uzatılmasına 
imkân kalmamış olup ancak mezkûr kanun 
hükmünün iadesi mevzubahs olabilirse de şim
diye kadar müracaat edilmemesinin sebebini, 
tâbiiyet muamelâtından alınan harçların muha
cir ve mültecilerin kudretleri fevkinde olma
sından fakirliklerini isbat için katlanılan kül
fette aramak doğru olacağı düşünülmüş ve ana 

vatana kavuşmak için bir çok mahrumiyetlere 
katlanan bu ırkdaşlarm nüfus kütüğüne kayid 
olunabilmeleri için İskân kanununda bahşolu-
nan bu husustaki müsaadenin bilâkaydüşart 
bunlar hakkında da tatbiki muvafık görülerek 
kanun lâyihası buna göre yazılmıştır . 

Bu muamelâtın iki sene içinde neticelen
dirilmesini teminen alâkadar memurlara, bu hu
susta bir mecburiyet tahmili faydalı sayılarak 
ikinci fıkra ilâve edilmiştir. 

Ulu Heyete arzolunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa. sunulur. 

Dahiliye En. Reisi 
Tekirdağ 

C. Uy badın 
Kâtib 
Siird 

M. M ay alc on 
Aza 
Urfa 

fi. Günay 
Aza 

Urfa 
M, Dinçsoy 

Aza 
Samsun 

Z. Durulum, 

U. Vekili 
Tekirdağ 

Faik öztmk 
Aza 

Sivas 
Vasfı 11. S eviç/ 

Aza 
Tokad 

G. Pehcl 
Aza 

Çorum 
Kemâl Alpsar 

Aza 
Tokad 

77. Ergun 

M. M. 
Çanakkale 
Ş. Taşın 

Aza 
Çoruh 

Atıf T üzün 
Aza 

Erzurum 
İV. Elgün 

Aza 
Malatya, 
Vasfı Çina,y 

Aza 
Çanakkale 
II. Ergendi 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 57 
Esas No. 1/105 

6-VI-1935 

Yüksek Reisliğe 

1942 sayılı tabiiyet muamelelerinden alına
cak harçlar hakkındaki kanuna müzeyyel kanu
nun ikinci maddesinde yazılı meriyet müddetin
den üç sene daha uzatılması hakkında Dahiliye 
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 8 nisan 
1935 tarih ve 6/159 sayılı tezkeresile Büyük Mec
lise sunulan kanun lâyihası Dahiliye encümenin
den sonra encümenimize havale olunmakla görü
şüldü : 

Esbabı mucibede izah edilen sebebler Eneüme-
nimizce de yerinde görülmüş ve lâyihanın Dahili
ye encümenince değiştirilen şeklinin birinci mad
desindeki (Tâbi tutulmaksızın) kelimesinden son
ra (Bu kanunun meriyete girdiği tarihten itiba

ren) cümlesi ilâvesi suretile istenen iki sene müd
det daha sarih bir surette tavzih edilmiş ve lâyi
hanın bu ilâvelerle Yüksek Reisliğe sunulmasına 
karar verilmiştir. 

Maliye E. Reisi 
Gümüşane 

II. F. Ataç 

Bolu 
Mit at Denli Dr 
Gümüşane 

Ş. öndersev 
Manisa 

Tahir Hitit 

M. M. 
İsparta 

Kamâl Ünal 

Bursa 
Galib Kahraman 

istanbul 
Y. Yazıcı 

Kâtib 
Çankırı 

M. Önsay 

Çankırı 
8. Çölgeçen 

Kars 
Ö. Küntay 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 154 

Esas No. 1/105 
Yüksek Reisliğe 

8 - X - 1935 

1942 sayılı kanunun ikinci maddesinde yazılı 
meriyet müddetinin üç sene daha uzatılmasına 
dair olub Başvekâletin 8 nisan 1935 tarih ve 
6/959 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Dahiliye ve Maliye encümenlerinin 
mazbatalarile birlikte encümenimize verilmiş ol
makla Maliye vekâleti Varidat umum müdürü 
Kenan Yılmaz bulunduğu halde okundu ve ko
nuşuldu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde ve Dahiliye 
encümeninin mazbatasında izah olunan sebebler 
encümenimizce de yerinde görülmüş olduğundan 
Dahiliye encümeninin hazırladığı lâyiha esas iti-
barile kabul edilmiş ve 21 - VI - 1934 tarihinde 
meriyete giren iskân kanunu gelecek muhacir ve 
mültecilere iki sene müddetle harçsız tabiiyete 
girmek imkânını vermekte olmasına göre bu tarih

ten evvel gelen ve henüz tescil edilmeyen muha
cir ve mültecilere aid tescil muamelesinin ikmali 
için harçtan daha iki sene için istisnalarının te
mini ve bu hususta fakri hal kaydinin aranmama
sı yerinde bir tedbir sayılmıştır. 

Encümenlerce yapılan tadile göre lâyiha 2510 
sayılı iskân kanununa ek sayılacak bir mahiyet 
aldığından lâyihaya bu adın verilmesi ve bu yol
daki müracaatleri alâkadar memurların kanunun 
neşrinden itibaren iki sene içinde neticelendir
meğe mecbur bulunduklarına dair olan hükmün 
tatbikmda bir gûna yanlışlığa mahal kalmamak 
üzere bu fıkradaki iki sene ibaresi yerine (bu 
müddet içinde) kaydinin konması faydalı görül
müştür. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük-
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sek Reisliğe sunuldu. 

R. V. M. M. 
İsparta Trabzon 

Mükerrem Unsal Sırrı Day 
Balıkesir Bayazıd 

E. Adakan îhsan Tav 

Kâ. 
istanbul 

F. öymen 
Gümüşane 
D. Sakarya 

İstanbul 
S. ifraz 

Kayseri 
N. Kerven 

Sivas 
Remzi Çiner 

îzm 
K. 

ir 
înanç 

İzmir 
H. Çakır 

Kırklareli 
Ş. ödül 

Tokad 
S. Genca 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1942 numaralı kanunun meriyet 
müddetinin uzatılmam hak

kında kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1942 sayılı kanunun 2 nci mad

desinde yazılı müddet hitamı tarihinden iti-
baret üç sene daha uzatılmıştır. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun 
Vekilleri Heyetince yürütülür. 

Bş. V. 
/ . înönü 

Da. V. 
/Şy. Kaya, 
' Mf. V. 

Ah. Özmen 
S. 1. M. V. 

Ad. V. 
Ş- Saraçoğlu 

Ha. V. ' 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya, 

*G. 1. V.' 

hükümleri İcra 

3 - IV -1935 
M. M. V. 

K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralt 
Ik. V. 

C. Bay ar 
Zr. V. 

Dr. R. Saydam E ama Tarkan M. Erkmen 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

MADDE 1 — 2510 sayılı iskân kanununun 
meriyete girmesinden evvel gelen muhacir ve 
mülteciler hiç bir hare ve resme tâbi tutul
maksızın iki sene içinde kanunî mevzuata göre 
nüfus kütüğüne kaydolunurlar. 

Bu yoldaki müracaatleri, alâkadar memur
lar iki sene içinde neticelendirmeğe mecburdur
lar. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DE&İŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1 — 2510 sayılı iskân kânununun 
meriyete girmesinden evvel gelen muhacir ve 
mülteciler hiç bir harç ve resme tâbi tutulmak
sızın bu kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren iki sene içinde kanunî mevzuata göre nü
fus kütüğüne kaydolunurlar. 

Bu yoldaki müracaatleri, alâkadar memurlar 
iki sene içinde neticelendirmeğe mecburdurlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

İskân hakkındaki 2510 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 14 - VI -1934 tarih ve 2510 sa
yılı iskân kanununun meriyete girdiği 21-VI-1934 
tarihinden evvel gelen muhacir ve mülteciler hiç 
bir hare ve resme tâbi tutulmaksızın bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten itibaren iki sene içinde 
kanunî mevzuata göre nüfus kütüğüne kaydolu
nurlar. Vaki olacak müracaatleri alâkadar me
murlar bu müddet içinde neticelendirmeğe mec
burdurlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 242) 



\ 

>, 


