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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Sivas saylavi Hiisrev Geredenin saylavhktan istifa 
ettigine dair takriri okundu. 

1935 mali yili umumi muvazene kanununa bagli 
biitgelerde degisjklik yapilmasma dair kanun layihasi 
kabul edildikten sonra $ar§amba giinii toplanilmak 

iizere inikad bitirildi. 

Baskan Vekili Katib Katib 
Refet Canitez Tokad Coruh 

SUreyya Tevfik Genca Ali Zirh 

2 —HA VALE EDlLEN EVRAK 

Layihalar 
1 — Harita umum miidiirliigii 1935 yili biitsesinde 

11 920 liralik munakale yapilmasma dair kanun layi
hasi (1/377) (Biitse encumenine) 

2 — Milli Miidafaa vekaleti 1935 yili hava biiteesin-
de 151 874 liralik munakale yapilmasma dair kanun 
layihasi (1/378) (Biitge encumenine) 

3 — Ordu zabitan heyetine mahsus terf j kanunu-
nun 1252, 1494 ve 2753 sayih kanunlarla degigtirilen 
2 nci maddesinin degigtirilmesi hakkmda kanun layi
hasi (1/379) (Milli Miidafaa encumenine) 

4 — §urayi devlet 1935 yih butgesinde 500 liralik 
munakale yapilmasma dair kanun layihasi (1/380) 
(Butc.e encumenine) 

5 — Van golii gemi i§letme idaresi 1935 yili biitge-
sinde 750 liralik munakale yapilmasi hakkmda kanun 
layihasi (1/382) (Btitge enciimenine) 

6 — Zirat vekaleti 1935 yili biitcesinde 31 600 li
ralik munakale yapilmasma dair kanun layihasi (1/381) 
(Butge encumenine) 

Mazbatalar 
7 — Askeri ve miilki tekaiid kanununun 25 nci mad-

desi mucibince tekaiid edilen veya tekaiid edilmek hak-
kmi haiz bulunanlarm yetimlerine ayni kanunun 49 
ncu maddesinin 1 ve 2 nci fikralan hiikmiine gore ye-
tim maa§i tahsis edilip edilemeyecegi hakkmda Divani 
muhasebat enciimeni mazbatasma dair Maliye ve Blit
he enciimenleri mazbatalan (5/10) (Ruznanteye) 

8 — Biiyiik Millet Meclisi, Riyaset Ciimhur ve Di
vani muhasebat 1934 yili son hesaplan hakkmda Mec-
lis hesaplarmin tetkiki enciimeni mazbatasi (5/23) 
(Ruznameye) 

9 — Hayvanlar vergisi kanunu layihasi ve Ziraat, 
Maliye ve Biitge enciimenleri mazbatalan (1/311) 
(Ruznameye) 

10 — Hudud ve sahiller sihhat umum miidurliig-ii 
1935 yili biitge kanununun 5 nci maddesile sarfma me-
zuniyet verilmig olan 300 000 liranm 450 000 liraya 
iblagma dair kanun layihasi ve Biitge enciimeni maz
batasi (1/376) (Ruznameye) 

B t R l N C t CELSE 
Agilma saati : 15 

BA§KAN — Tevfik Fikret Silay 

KATtBLER : Ziya Gevher Etili (Qanakkale), Ali Zrrh (Qoruh) 
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BA§KAN — Celse acrimi§trr. 

3 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER 

9 ncu maddesinin 
eklenmesine dair 

enciimeni mazba-

1 — Matbuat kanununun 
(K) ftkrasma bir fikra 
kanun layihasi ve Dahiliye 
tasi (1/339) [1] 

1KTISAT En. BA§KANI §AKlR KESEBlR 
(Edirne) — Ruznamenin birinci maddesindeki 
kanun layihasinm, taalluku itibarile Iktisad 
encumenine havalesine musaadenizi rica ediyo-
rum. (Reye sesleri). 

[1] 66 say ill basmayazi zaptm sonundadir. 

BALKAN — Bu kanun layihasmi, taalluku 
itibarile; Iktisad enciimeni istiyor. Taalluk e-
den enciimen isterse reye konmadan da verilir. 

AHMED 1HSAN TOKGOZ (Ordu) Ikti
sad encumenine gazete kagidinm taalluku ne-
dir? Izmitte ala fabrika yapilryor. 

BA§KAN — Peki, reye koyuyorum. Iktisat 
enciimeninin teklifini kabul edenler... Etmeyen-
ler... Teklif kabul edilmi§tir. 

Iktisad encumenine havale ediyoruz. 

— 14 — 
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2 - Belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtar 

ve ihtiyar heyetlerinin kaldırılması hakkındaki 
kanuna ek kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (1/186) [1] 

DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) - Ruznamenin ikinci maddesindeki 
mazbatanın encümene havalesini teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN - Mazbatayı Dahiliye encümeni
ne havale ediyoruz. 

3 - Munzur vilâyeti halkından olupta müd
deti içinde nüfus ve askerlik şubelerine müra-
caatle kayidlerini yaptırmamış saklılarla yokla
ma kaçağı, bakaya, firarı ve izinsizlerin yazımı 
ve cezalarının affi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa, Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/353) [2] 

BAŞKAN - Bu kanunun ikinci müzakeresi
dir. Maddelere geçiyoruz. 

Tunceli vilâyeti halkından olupta nüfus ve as
kerlik kanunlarma göre kendilerine verilmesi 
lâzımgelen bazı cezaların affine ve nüfus ya

zımı ile askerlik işlerine dair kanun 
MADDE 1 - Tunceli vilâyeti halkından 

olupta her ne sebeble olursa olsun şimdiye ka
dar nüfus kütüklerine yazılmamış veya doğum, 
ölüm, evlenme, boşanma ve kayıb vakalarını 
yazdırmamış olanlar hakkmda (2576) sayılı ka
nun hükümlerine göre tayin edilen cezalar af-
folunmuştur. 

Bu kanunun tatbik olunduğu müddetçe yu
karı fıkrada yazılı nüfusa aid işlerden dolayı ta-
kib dahi yapılmaz. 

Bu vilâyet ahalisinden naklihane ve tebdili 
mekân vukuatını yaptırmamış olanlardan kanu
na göre almması lâzımgelen cezalar da affedil-
miştir. 

BAŞKAN - Madde hakkmda tadilname yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 

[1] 67 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] Birinci müzakeresi 22'nci inikad zapttn-

dadır. 
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Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 - (2576) sayılı kanunun pulsuz 
ve cezasız tescile dair hükümleri Tunceli vi
lâyeti halkı hakkında iki yıl müddetle tatbik 
olunur. 

BAŞKAN - Madde hakkmda bir tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 - Tunceli vilâyeti halkmdan 
1316 dan 1331 yılma kadar (1331 dahil) do
ğumlulardan iki yıl içinde kendilerini nüfus 
kütüklerine kaydettirip askerlik şubesine baş
vuranların askerlik muamelelerinden dolayı gö
recekleri cezalar affolunur ve yalnız muvazzaf 
hizmetleri yaptırılır. 

Büyük yaşta bulunanlar yaşıtları arasmda 
ihtiyata geçirilir 

BAŞKAN - Madde hakkmda bir tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 - Yoklama kaçağı, bakaya, sak
lı, firari ve izinsizlerden iki yıl içinde askerlik 
şubelerine baş vuranların bu suçlarından dola
yı haklarmda takib yapılmaz. 

BAŞKAN - Madde hakkmda bir tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 - B u kanun neşri tarihinden iti
baren iki yıl müddetle meridir. 

BAŞKAN - Madde hakkmda bir tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. ' 

MADDE 6 - Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir 
şey yoktur. Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,10 
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S. Sayisi: 66 
Matbuat kanununun 9 ncu m?ddesinin ( K ) fikrasina bir 
fikra eklenmesine dair kanun layihasi ve Dahiliye encumeni 

mazbatasi (1/339) 

T. C. 
Basvekdlet 21 - XI - 1935 

Kararlar mildurlugil 
Saiji : 6/3477 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1881 sayili matbuat kanununun 9 ncu maddcsinin (K) fikrasina bir fikra eklenmesine dair Da
hiliye vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Ekyetinm 19 - XI - 1935 toplantisinda Yiiksek Mec-
lise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur 

Basvekil 
/. Inbnu 

Esbabi mucibe 

25 mayistan 27 mayisa kadar Ankara da tophmmis olan birinei Basm kurultayi 27 mavis 1935 
giinu toplantisinda gazeteler arasmdaki sayifa bo'lugu rekabetinin oniine geoilmosi icin aeil ve mii-
essir tedbirler almmasim ve buuun icin Hukunutin miidabalesini istemistir. 

Filhakika, gazeteler arasmdaki sayifa rekabeti bir taraftan gazctedeki kalite yerine kantiteyi ar-
tirmaya ve degeri diisiirmege hizmet ettigi gibi bir taraftan da yabauci meraleketlcrden gel en kagid 
icin bir cok masraflarm yapilmasma ve bir cok Turk parasmm hariee eikmasma sebeb olmaktadir. 

Gerci bu israfin oniine gcemek icin mevcud gazetelerin kendi aralannda sayifa sayismi azalt-
mak gibi bir karar almalari bir tedbir olarak dusiinulebilirse de bunun tatbik kabiliyetinin pek az olaca-
gmdan siiphe edilmez. Gazeteeilcr antantma girmemis olan her hangi bir kimse istedigi miktarda sa-
yifali bir gazete cikarabilir ve bu suretle diger razetelerde sayifa rekabetine baslamak mecburiye-
tinde kalirlar. Binaenaleyh, haftalik hacimlerinin vereoekleri kit ah ve ilaveler de dahil oldugu liable 
94864 santimetre murabbaun asamayaeaklarmi bi'diren bir kararnamonin Vokiller Hoyotinco ittibazr 
hem kalitenin asagilasmamasma, hem de Tiirk parannm olden qikmasina mani olacaktir. Bu suretle, 
62X90 ebadindaki gazeteler (Tan) gibi haftada dort giin 8, iie giin 12 sayifa ; 55X80 ebadindaki 
gazeteler (Ulus) gibi haftada yedi defa 12 sayifa eikardiklari takdirde biitiin gazeteler bir hafta 
ieinde ayni hacimde intisar etmis olacaklardir. 

HtJKtiMETlN TEKLtFt 

1881 sayili matbuat kanununun 9 ncu maddc-
sinin (K) fikrasina bir fikra eklenmcsi hak-

kmda kanun layihasi 

MADDE 1 — 1881 sayili matbuat kanunu
nun 9 ncu maddesinin (K) fikrasmdan sonra 
^VL fikra eklenmistir. 

L - Hangi oylumda, kag sayfa gikanlacagi 

(gundelik bir gazete oylumunun ilaveleri veya 
kitap armaganlarile birlikte bir haftalik kagit 
tutarmm illere gore ne olacagini icra Vekilleri 
Heyeti kararlastirip ilan eder). 
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MADDE 2 — Yukaridaki fikra hukmiine bu- j hiliye vekili yiiriitiir. 

gun gikmakta olan gazeteler de uyarlar. Bun-
lar Icra Vekilleri Heyeti kararinm ilanmdan 
itibaren uc, giin iginde beyannamelerin bu ek-
sikligini tamamlamaya mecburdur. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden me-
ridir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hukumlerini Da-

B$. V. 

/ . Inonil 

Da. V. 

8. Kay a 

Mf. V. 

S. Arikan 

S. I. M. V. 

Dr. It. 8 ay dam 

19 
Ad. V, 

$ . Saracoglu 

Ha. V. 

Dr. T. B, Aras 

Na. V. 

A. (JetinJcaya 

G, t . V. 

Bana Tarlian 

- X I - 1935 

M. M. V. 

K. uzalp 

Ma. V. 

F. Agrah 

Ik. V. 

C. Jiayar 

Zr. V. 

Muhlis Erkm en 

Dahiliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye enciimeni 
Karar No. 12 
Euan No. .1/339 

3-1 - 1936 

Yiiksek Baskanliga 

1881 sayili matbuat kanununun 9 ncu mad-
desinin (K) fikrasma bir fikra eklenmesine 
dair Dahiliye vekilligince hazirlanan ve Icra 
Vekilleri Heyetinin 19 - XI -1935 teki toplanti-
smda Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan ka
nun layihasinin esbabi mucibesile birlikte gon-
derildigini bildiren Basvekaletin 21 - XI -1935 
tarih ve 6/3477 sayili tezkeresi enciimenimize 
verilmis olmakla Matbuat umum mudurii'iiin 
de bulundugu toplantrmizda okundu ve baglisi 
olan layiha hakkmda konusuldu: 

Hiikumetin esbabi mucibe layihasmda: 
Birinci basin kurultayinca gazeteler ara-

smdaki sayifa bollugu rekabetinin bniine ge-
cilmesi icin Hukumetce acil ve miiessir tedbir-
ler almmasi istenildigi zikredilmekte ve gaze
teler arasmdaki sayifa rakabetinin bir taraf-
tan gazeteler miindericatinda keyfiyet yerine 
kemiyete ehemmiyet verilmesini intac, ettigi 
gibi, bir taraftan da yabanci memleketlerden 
gelmekte olan kagid icin bir gok Turk parasinm 
harice (jikmasma sebeb oldugu beyan olunmak-
tadir. 

Tiirk parasinm liizumsuz yere harice cika-
rilmamasmi terain icin Hiikumetin elinde kafi 

derecede salahiyet bulunmasma ve miindericati 
kiymetsiz bir gazeteye sayifasi ne kadar bol 
olursa olsun halkrn daimi surette ragbet gos-
termeyecegi derkar olmasma binaen serdolu-
nan sebeblerle matbuat sahasinda tahdidat vii-
cude getirilmesi caiz goriilmemekle layihanm 
reddine karar verilmistir. 

Yiiksek Baskanliga arzolunur. 

'1 

!> 

I 
i 

I);i. En. Ks. 

Tekirdng 
Bulunmadi 

Kat it) 
Mardiu 

Layihamn tvddi 

ne muhalil'ini 

Edib Ergiu 

Aza 

Afyon K. 

Iz,:rt V. Aykuvt 

Aza 

Tokad 

(htlib 7V7.77 

Aza 

Kiwis 

8. (lor key 

Hois V. 

Tckirda»: 
Fnik Oztrak 

Aza 

Bursa 

- F. (luvmdirc-n 

Aza 

ftaiiiKiin 

El cm Tu-nccl 

Aza 

Kittaliya 

M. 80m vr 

Aza 

(>nakkalt> 

II. Eryenvli 

M. M. 
('anakkalo, 

AS*. Ya.nn 

Aza 

K a rs 

E. Ozoguz 

Aza 

Saiusun 

Z. Durukan 

Aza 

Sivas 

Vasfi B. 8cvig 

Aza 

Zoiift'uldak 

B. Vardar 

( S. Sayisi : 66 ) 
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Belediye te§kilati olan yerlerde muhtar ve ihtiyar heyetle-
rinin kaldinlmasi hakkindaki kanuna ek kanun layihasi ve 

Dahiliye encumeni mazbatasi (I 186) 

T. c. : 
Basvekalet 14 - V -1935 

Kararlar mudurlilgii 
Sayi : 6/1445 

Biiyiik Millet Meclisi Yliksek Reisligine 

Belediye teskilati olan yerlerde raubtar ve ihtiyar heyetleriniu lagvi hakkmdaki kanuna ek olarak 
Dahiliye vckilligince hazirlanan ve tera Vekilleri Heyetince 12 - V-1935 te Yiiksek Meclise arzr ka-
rarlastinlan kanun layihasi esbafoi mueibesile birlikte sunulmustur. 

Ba^vekil 
1. Inonu 

Mucib sebepler 

1580 sayili belediye kanunu belediyelerimize bir Qok masraflari gerekli kilaeak miihini odevler ver-
mistir. Belediyelerimizin bu giinkii mali durum!an, bu islerin basarilmasi soyle dursun, gunii «ii-
liiine yapilmasi gereken odevlerini bile bir e_ok guqluklere katlanarak da.ld yapmaga miisaid degildir. 

Is boyle iken 2295 sayili kanunun 2 nei maddesine gore tanzim olunan nizamname belediyelerc 
ycniden bir 50k masraflar yiiklemistir. 

Sozii gee,en nizamnamenin 5 nei maddesinin birinci frkrasma gore belediyeler, askerlik meelisle-
rine istirak etmek iizere seejecekleri kimselere giinliik bir iieret vereceklerjlir. dene bu nizamname
nin 20 ve 21 nei maddelerine gore belediyeler miihtarlarda.n arta kalan odevleri yapmak iein ayrica 
bir memur kullanaeaklai'drr. Belediyeler muhtarlara ait baska islerin yapilmasi iein mahallelerden 
ikiser kisi sececeklerdir. Bunlara da para verilmesi bu islerin esasli bir surette yapilabilmesi iein 
gerekli gortilmektedir. 

Buna gore bu liizmetlerin belediyelerce parasiz ya])ilmasi esasen dar olan biiteelerini biisbiitun 
sarsacaktir. Istanbul sehrinin 350 mahallesi vardrr. Her malialledc bir kisi kullanddigi ve bunlara 
da ayda kirkar lira verildigi takdirde yilda 210 bin lira ve kirtasiye, isitma ve iear parasile birlikte 
275 bin liralik bir masraf kapisi acilmis olur ki, buna belediye butcesinin dayanmasi imkansizdir. 

Belediyelerin gordiikleri bu hizmetler iein belediye kanununun 70 nei maddesinin 8 nei frkrasinea 
yapaeaklari tarifelere gore bir Iieret almalari ve belediye meelislerinin iiei-ct tarifelerinin vilayet 
merkezi olmayatL yerlerde vilayet idare heyetinin, vilayet merkezi olan yerlerde Dahiliye vekaletinin 
tasdikile katiyet kesbetmesi yerinde gortilmiistur. Ru kanun taslagi bu sebepten otiirii yazrldi. 

S. Sayi 



HtettMTCTtN TUKTlFt 

Belediye teskilati olan yerlerde v.iuhldr re ih
tiyar heyetlerinin lagvi hakkmdaki kanu-na ck 

kanun layihast 

MADDE 1 — 2295 sayili kanunun 2 nci mad-
desince yapilan nizamname ile belediyelere ve-
rilen vazifelerden dolayi belediyeler, 1580 sa
yili kanunun 70 nci maddesinin 8 nci fikrasm-
ca tanzim edecekleri tarifeye gore bir iicret 
alirlar. 

Belediye meclislerince yapilacak olan bu ta-
rifeler vilayet merkezi olmayan yerlerde vila
yet idare heyetinin; vilayet merkezi olan yer
lerde Dahiliye vekaletinin tasdikile katilesir. 

MADDE 2 — Bu kanun hukmii nesri tarihin-
den muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini ye-
rine getirmege tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Rs. V. 
1. tnonii 

Da. V. 
S. Kaya 

Mf. V. 
A. Ozmen 

S. I. M. V. 
Dr. R. Say dam 

Ad. V. 
$ Saragoghi 

Ha. V. V. 
S. Kaya 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. t. V. 
Rana Tarhan 

12 - V -1935 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Ma. V. 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Dahiliye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye enciimeni 

Karar No. 13 
Esas No. 1/186 

Yuksek Baskanliga 

3 -1 - me> 

Belediye teskilati olan yerlerde muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinin lagvi hakkmdaki kanuna 
ek olarak Dahiliye vekilligince hazirlanan ve 
Icra Vekilleri Heyetince"12 - V - 1935 te Yuk-
sek Meclise arzi kararla^tirilan kanun layihasi-
nm esbabi mucibesile birlikte gonderildigini bil-
diren Basvekaletin 14 mayis 1935 tarih ve 6/1445 
sayili tezkeresi encumenimize verilmis olmakla 
Dahiliye vekilligi mahalli idareler umum mii-
diiriiniin de bulundugu toplantimizda okundu 
ve bagli kanun layihasi iizerinde konusuldu: 

Dahiliye vekilliginin esbabi mucibe tezkere-
sinde: 

1850 sayili belediye kanununun belediyelere 
onemli bir 50k odevler verdigi ve belediyelerin 
bu giinkii mali durumlannm bu odevlerin tama-
mile yerine getirilmesine miisaid bulunmamasi-
na ragmen belediye teskilati olan yerlerde muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin lagvi hakkmdaki 
2295 sayili kanun hukmile belediyelere daha bir 

takim isler Verilmis olmasi hasebile bu huSusid/ 
yapilmasi zaruri bulunan masraflari karsila-
mak icin belediyelerin belediye kanununun 7(5 
nci maddesinin 8 nci fikrasma gore yapacaklari 
tarife iizerinden bir iicret almasma ihtiyac go-
riildiigii zikredilmektedir. 

Azadan bir gogu belediye teskilati olan yer
lerde muhtarliklarm kaldirilmasi yiiziinden hal-
km pek cok miiskulata ugradigmi ve liizumsuz 
bir takim masraf ve kiilfetlere katlanmak mec-
buriyetinde kaldiklarmi ifade eylemislerdir. 

Konusma sonucunda 2295 sayili kanundan 
beklenilen fayda elde edilememis, oldugu cihet-
le mezkur kanunun tatbiki esnasmda gbriilen 
noksanlar goz oniine almilarak halkin ihtiyag-
larmi tatmin ve hosnutlugunu temin edecek 
esasli ve etrafli yeni bir layiha ile birlikte ve 
fakat belediye vergi ve resimleri kanununa ek 
olarak getirilmesi miitaleasile layihanm Hiiku-
mete iade edilmesi yolunda yapilan teklif mu-
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vafik goriiimiis oldugundan layihanm Hiikume-
te iadesine karar verilmistir. 

Yiiksek Baskanliga sunulur. 
Dahil iyeE. i l . R, V. M. M. KAlib 
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