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1 —SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Elâziğ mebusu Ahmed Saffet Ohkay ve Samsun 

mebusu Etem Tunçelin vefat ettikleri tebliği ve ölü
lerin hâtırasını tâzizen bir dakika ayakta sükût edil
dikten sonra 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâyi
hasının müzakeresine devamla 

Maliye vekâleti, 
Düyunu umumiye, 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü, 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti, 
Dahiliye vekâleti, 

Teklifler 
1 — tdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1937 

malî yılı bütçesine 8 400 liralık tahsisat konulmasına 
dair kanun teklifi (2/74) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Adliye vekâleti teşkilât ve kadrolarında yapıla

cak değişiklik hakkında kanun lâyihası ve Adliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1006) (Ruznameye) 

3 — Dahiliye vekâleti kadrolarında bazı değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/995) (Ruznameye) 

4 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan 
3046 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz-

1 — Millî Saraylarla müştemilâtında ve Yalo
va köşklerinde bulunan eşya hakkında Meclis 
hesablarmın tedkikı encümeni mazbatası (5/65) 
[1] 
(Meclis hesablarmın t edk ik ı encümeni mazbata

sı okundu) 
BAŞKAN — Heyet i umumiyece ı t t ı la hâsıl 

[1] 188 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Matbuat umum müdürlüğü bütçeleri kabul edildi 
ve teneffüs için celse tatil olundu. 

ikinci celse 
Emniyet işleri umum müdürlüğü, 
Jandarma genel komutanlığı, 
Sıhhat ve içtimaî muavenet Vekâleti ile 
Adliye vekâleti bütçeleri kabul edildi ve çarşamba 

günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R, Canıtez Kütahya Konya 

N. Uluğ A. M. Göker 

bataları (1/996) (Ruznameye) 
5 — Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri 

hakkındaki 2287 sayılı kanuna bağlı (A) cetvelinde 
değişiklik yapılmasma dair kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1026) (Ruzna
meye) 

6 — 3043 sayılı kanuna bağlı çizelgenin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/984) (Ruznameye) 

7 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 yılı bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/945) 
(Ruznameye) 

8 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş almakta 
olan ilk tedrisat müfettişlerinin umumî muvazeneye 
alınmalarına dair kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/1030) (Ruznameye). 

olmuştur . 

2 — Barut ve mevaddı infilâkiye fişek ve av 
mühimmatı ve av saçması inhisarı idaresinin 1934 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile Barut ve patlayıcı maddeler in
hisarı idaresinin 1934 yılı hesabı katğisi hakkın
da kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encüme
ni mazbatası (3/487, 1/503) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

MAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTIBLER — Naşid Uluğ (Kütahya), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

< • » 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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BAŞKAN — Bu lâyihanın tevziinden itiba

ren muktazi müddet geçmediğinden müzakere
sini tehir ediyoruz. 

5 — İdare Heyetinin, Divanı muhasebat teş
kilâtı hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni 
mazbatası (2/71) [1]. 

BAŞKAN — îkinci müzakeresidir, birinci 
maddeyi okutuyorum. 

Divanı muhasebat teşkilât kanunu 
MADDE 1 — Divanı muhasebat memurları

nın kadrosu ile teadül dereceleri bu kanuna bağlı 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilnameye yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum... Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun ile Divanı muhasebat 
memurlarından unvanlarında değişiklik yapıl
mamış olanlar birinci maddede yazılı cetvelde 
unvanlarına tekabül eden derece maaşlarını 
alırlar. Bunlardan sınıfları kadrosu fevkinde 
kalanların da unvanları itibarile mükteseb hak
ları mahfuz tutularak dahil oldukları derece 
maaşları tasarrufattan verilir. Ancak bunlar 
kadroda yer almadıkça bu sınıflara tayin ve 
terfi yapılamaz. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 18 - VI -1934 tarih ve 2523 sa
yılı kanun kaldırılmıştır. 

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

MADDE 4 — Bu kanun 31 - V -1938 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 — Devlet demiryolları bir kısım inşaat iş
lerinin sureti idaresine ve demiryolları inşaat 
mukavelelerinden mümbais gümrük resmile di
ğer vergilerin mahsubuna dair kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/732) [2] 

BAŞKAN — îkinci müzakeresidir, maddele
ri arzediyorum. 

[1] Birinci müzakeresi 62 nci inîkad zabtında-
dır. 

[2] Birinci müzakeresi 63 ncü inîkad zabtın-
dadır. 

Devlet demiryolları bir kısım işletme işlerinin 
sureti idaresine ve demiryolları inşaat mukave
lelerinden mümbais gümrük resmile diğer vergi

lerin mahsubuna dair kanun 
MADDE 1 — Devlet demiryolları inşaatı ile 

işletme işlerinin ayrılmasından mütehaddis va
ziyetin netayici kanunu mahsusla tesbit ve tan
zim edilinceye kadar bu vaziyetin işletmeğe ta
allûk eden hususatı Nafıa vekâletince tayin olu
nacak esaslara göre idare olunur. 

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

MADDE 2 — Resmen işletmeye açılmış ve 
bakımı da işletme idaresine devredilmiş bulu
nan hatlarm devir mazbatalarile tesbit edilen 
noksanlarının bedelleri için Nafıa vekâleti büt
çesinden ifraz edilecek mebaliğ işletme idaresi
ne verilir. 

Bu para Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü bütçesinin varidat 
kısmmda ( Noksanlar bedellerine mahsuben 
umumî muvazeneden alman) adı ile açılacak bir 
fasla irad ve masraf kısmmda (İşletmeğe açıl
mış hatlarm devir mazbatalarmda gösterilen 
noksanlarının ikmali masrafı) adı ile açılacak 
bir fasla tahsisat kaydolunur. 

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

MADDE 3 — Devlet demiryolları inşaat 
mukavelelerile işbu inşaata müteallik mubayaa 
mukavelelerinden dolayı Hükümetçe verilmesi 
lâzımgelen gümrük resmi ve diğer vergiler nâ
zım varidat ve masraf fasıllarına kayid ve mah-
sub olunur. 

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

MADDE 4 — İşletmeye açılmış hatlarda in
şaat teşkilâtı tarafmdan yapılan ikmali nevakıs 
ameliyelerinde veya bir senelik tamirat işle
rinde çalışan memur ve müstahdemler ve bun
ların eşya ve erzakı ve bu kısmm bakmıma muk
tazi malzeme o mmtakaya inhisar etmek ve 
işletmede cari usuller tatbik edilmek şartile 
meccanen nakledilir. Bunun gibi muhtelif hat
lardaki nevakısm ikmalinde müstahdem seyyar 
inşaat memur ve müstahdemleri de vazifeten 
seyahatlarmda iş vagonları ve eşyalarile birlik
te meccanen nakledilir. 

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

MADDE 5 — Yeni inşa edilen demiryolla
rından resmen işletilmeye açılmayanlar üzerin
de Nafıa vekâletince tanzim olunacak tarifelere 
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tevfikan ücret alınmak şartile nakliyat icrasma 
mezuniyet verilmiştir. 

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

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

5 — idare Heyetinin, 3090 numaralı kanu
nun birinci maddesile verilen teahhüd salâhiyeti
nin arttırılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
encümeni mazbatamı (2/72) [1] 

BAŞKAN •— Bunun da ikinci müzakeresidir. 
Büyük Millet Meclisi binasile Başvekâlet ve 
Hariciye vekâleti binalarının yapılması için 
taahhüd icrasma dair olan kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Büyük Millet Meclisi binası 
ile Başvekâlet ve Hariciye vekâleti binalarmm 
yapılması için taahhüd icrası hakkındaki 11 bi
rinci kânun 1937 tarih ve 3090 sayılı kanunun 
birinci maddesi ile verilen taahhüd salâhiyeti 
7 500 000 liraya çıkarılmıştır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümleri Büyük 
Millet Meclisi tarafmdan icra olunur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

6 —- İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanu
nunun 18 nci maddesinin değiştirilmesine ve mez
kûr kanunun 16 ncı maddesini değiştiren 3304 
sayılı kanun ile 17 nci maddesinin kaldırılmalısına 
dair kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimaî, muave
net, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/975) [2] 

[1,2] Birinci müzakereleri 63 ncü inikad zab-
tındadır, 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, birinci 
maddeyi arzediyorum. 

İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 
18 nci maddesinin değiştirilmesine ve bazı hü

kümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 1262 nnmaralı ve 21-V-1928 

tarihli kanunun 18 nci maddesi aşağıda yazln 
şekilde değiştirilmiştir : 

10 ncu madde mucibince yapılacak tahlil ne
ticesinde saf ve formülüne muvafık olmadığı te-
beyyün eden müstahzarlara vaziyed olunarak 
mahkeme kararile imha olunur ve sahibinden 
elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para ceza
sı alnın. Bu suçun tekerrürü halinde imal ve
ya idhal müsaadesi istirdad olunur. 

BAŞKAN — Tadilname yok. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmitşir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 8304 sayılı ve 
5 - I - 1938 tarihli kanunla tadil edilen 16 nci 
maddesi ile 17 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Tadilname yok. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun meriye
te girdiği tarihte, tıbbî ve ispençiyari müstah
zarlara yapıştırılmış olan veya yapıştırılmak 
üzere malsandıkları veya gümrük idarelerinden 
satm aimmış bulunan istihlâk pullarının bedeli 
iade edilmez. Ancak sahihlerinin ellerinde bu
lunan pullu müstahzarlar tamamen satılmcaya 
kadar bunlarnı satış kıymetine pul bedellerini 
de zammederek müşteriden almağa hakları var
dır. 

BAŞKAN — Tadilname yok. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Adliye, 
Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri 
memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyüıanmm heyeti umumiyesini açık reye 
arzediyorum. 

7 — ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve îktısad, Ad
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/950) 
[İ] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

[1] Birinci müzakeresi 63 ncü inikad zabtvn-
dadır. 
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ödünç para verme işleri kanununun bazı mad

delerini değiştiren kanun 
MADDE 1 — ödünç para verme işleri hak

kındaki 8 haziran 1933 tarih ve 2279 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

ödünç para verme işlerinde % 8,5 dan faz
la faiz almak yasaktır. 

Ancak açık kredi şeklindeki muamelelerde 
% 12 ye (12 dahil) kadar faiz alınabilir. 

BAŞKAN — Tadilname yok. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 14 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Birinci maddeye göre izin almağa mecbur 
olan hakikî veya hükmî şahıslardan bu mecbu
riyete riayet etmeyerek ödünç para vermeği iti-
yad edenlere veya 9 ncu ve 15 nci maddeler hü
kümlerine aykırı hareket eyleyenlere ve beyan
namelerindeki şartları ve faiz hadlerini muva
zaa ile gizleyenlere tefeci denir. 

BAŞKAN — Tadilname yok. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MjADDE 3 — Mezkûr kanunun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Faiz tabirinde, ödünç para verme mukabi
linde borçludan komüsyon ve hesab masrafı ve 
sair her ne nam ile olursa olsun alman para da
hildir. 

Ancak tahakkuk eden sigorta, ardiye ve eks
per ücreti ile damga resmi ve muamele vergisi 
faiz tabirinden hariçtir. 

BAŞKAN — Tadilname yok. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyetinden evvel mevcud kanunlara uygun ola
rak yapılmış mukavelelerin faize müteallik hü
kümlerine üç seneyi tecavüz etmemek şartile 
mukaveledeki müddetin devammca riayet olu
nur. 

BAŞKAN — Tadilname yok. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

8 — Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı 
kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna yeniden bazı hükümler eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/1002) [1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. Birinci 
maddeyi arzediyoruz. 

Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı kanunun 
bazı hükümlerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Tayyare resmi hakkındaki 
28 - V -1934 tarih ve 2459 sayılı kanunun birin
ci maddesinin (B) fıkrasından (plajlar) ibaresi 
kaldırdmış ve mezkûr maddeye yeniden aşağı
daki fıkra eklenmiştir: 

(Mahallî Hükümetin müsaadesile açılan bey
nelmilel panayır ve sergilerdeki tiyatro, sinema, 
sirk ve konserlerin duhuliye bilet bedelleri pa
nayır ve serginin devamı müddetince (B) fıkra
sında yazdı resimden muaftır. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 - VI -1938 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Lâyihanın, heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum.. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz. 

9 — Muvazene vergisi kanununun bazı hüküm
lerinim, değiştirilmesine ve müddetinin uzatılma
sına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/985) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

BERÇ TURKER (Afyon Karahisar) — Saym 
arkadaşlar, Ulu Önderimizin yüksek direktif
lerini daima harfiyen tatbik eden saym Celâl 
Bayar Hükümeti, yurddaşlarmuzm bir kaç se-
nedenberi tenzilini yahud kaldırılmasını ümidle 
bekledikleri, muvakkaten vazedilmiş olan, mu
vazene vergisinin ceste ceste tahfifine ve niha
yet itfasma dair sevindirici kanunu, Yüksek 
Kamutaya sunmuştur. 

Hen mükellefin yükünü tahfif etmek nok-
tai nasarı, hem de yurdumuzun buhran senele-

[1] Birinci müzakeresi 63 ncü inikad zaptın-
dadır. 

[2] 189 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

— 185 — 



î : 66 25-5-1938 C : 1 
rınden çıkarak refah devrine girmiş olması 
noktai nazarından bu, çok hayırlı bir başlangıç
tır. Bu kanuna dair bazı mülâhazalar hatıra 
gelebilir. Meselâ en küçük maaşlardan başlaya
rak her sene tedrici surette bir mikdar Vergi 
büsbütün itfa edilsin. Yahüd Hükümetin feda
kârlık ettiği senevî 4 milyon lira başka hayırlı 
bir işe tahsis edilsin gibi mülâhazalar doğru ola
bilir isede, ancak, saym Hükümetimiz bu mesele 
üzerinde derin tedkikler yapmış ve yaptığı etüt 
neticesini bir kanunla Kamutaya teklif ediyor. 
Bu kanunun ruhu, muvazene vergisinin tahfifi
nin bütün mükelleflere şamil olmasıdır. Biz bunu 
şükranla kabul etmeliyiz. 

Saym arkadaşlar, muhterem Başvekilimiz 
Celâl Bayar bu kürsüden müteaddit defalar şu 
yüksek sözleri söylemiştir: 

«Cumhuriyet Hükümeti verdiği sözü tutar. 
Cumhuriyet Hükümeti hangi işi ele aldıyse 

behemehal başarır. 
Türk ulusu mutlak surette refaha kavuşa

caktır». 
Bu sözler Türk yurddaşmm kalbinde büyük 

bir ümid ve emniyet uyandırmıştır. 
işte bu gün yurdun ihtiyacına karşı ve yur

dun kalkınması için vazedilen ve Türk vatanda
şının yurdseverlikle verdiği vergilerden, hay
van vergisinin tenzili ve muvazene vergisinin 
itfasma doğru gidilmesi, saym Başvekilimizin 
sözlerini parlak surette teyid edici bir hâdise
dir. 

Saym Celâl Bayar Hükümetine ve onun ener
jik rüknü olan Maliye vekiline şükran ve tebrik
lerimi sunar ve «darısı öbir vergilerin basma» 
diyerek sözlerime hitam veririm. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütalea var mı?. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. RAİP KARADE
NİZ (Trabzon) — Berç Türker arkadaşımız, mu
vazene vergisi kanununda yapılmış olan bu ta
dilin isabetli bir tahfif olduğunu söylerken ev
velâ tahfife küçük maaşlardan başlamak veya-
hud da bu tahfifin istilzam eylediği dört mil
yon lirayı daha hayırlı bir yere sarfetmek dü
şünülebilir, dediler. Küçük maaşlardan başla
nılmamış bütün maaş eshabının herbirinden bu 
tahfifiıi icrası yani bütün bu vergi mükellefleri
nin, az veya çok, yapılan tahfifden istifa.de et
mesi maksadı takib olunmuştur. 

Bunda muhtelif sebebler âmil olmuştur. 
Çünki biliyorsunuz ki, muvazene vergisini Hükü
met üç, dört ve nihayet beş sene zarfında ted
ricen ve tamamile kaldırmağı derpiş etmektedir. 
Bunun birinci senedeki programı, yalnız bu 
kanunda derpiş edilmiştir, programın ikinci se
nesine aid kısmı da önümüzdeki sene mutlaka 
tatbik mevkiine girecektir. İlk küçük maaşlar
dan başlanıldığı takdirde bir seıie için muvazenei 
umumiyeden yapılması lâzım gelen fedakârlık 
ölçülmüş, hesabları yapılmış, maaşı aslileri çok 

an olan yani takriben 20 liraya kadar maaş alan 
bundan istifade edecek, 22 - 25 lira alanlar da 
istifade edemiyeceklerdi. Bu maksatla küçük 
maaş eshabının mesalâ, hiç olmazsa 30 - 35 li
raya kadar maaş alanların istifade ettirilmesi 
imkânı bulunmuş olsaydı o zaman ilk tahfif kü
çük maaş üzerinde yapılacak ve gelecek sene 
biraz daha büyük maaşlar üzerinde düşünüle
cekti. Halbuki, muvazene vergisi küçük, büyük 
maaş diye nazarı itibare almmadan alesseviye 
bütün istihkak sahiblerine teşmil edilmişti. Mu
vazene vergisinin kaldırılmasına matuf teşeb
büsler olunca bütün istihkak sahiblerine müsavi 
muamele yapılması derpiş edilmiş ve onun için 
böyle yapılmıştır. 

Bir de arkadaşımız başka tarafa sarfedile-
bilirdi, buyurdular. Bu sene Yüksek Heyeti
nizin kabulüne arzolunan bütçe ile, memleketin 
bütün ihtiyacı derpiş edilmiş ve kâfi tahsisat 
teklif olunmuş bulunmaktadır. Maksad bu ver
gi mükelleflerinin üzerindeki ağırlığı tahfif 
etmek ve kaldırmak olunca, bunu o bakımdan 
düşünmek ve mütalea serdetmek lâzım gelirdi. 
arkadaşımızın, bu vergiyi bu sene bir tahfife 
gitmeyerek, senevî dört milyon liralık bir 
fedakârlık yapamazsmız, veyahud böyle bir pa
ra buldunuz, bunu başka bir yere sarf etseydi-
niz yolundaki mütaleatı; bu verginin mükellef
ler üzerindeki ağırlığını tahfif etmek ve kal
dırmak maksud olduğuna ve bu mülâhaza ile 
kanun teklif edilmiş bulunduğuna nazaran, bit
tabi doğru olamaz. Onun içindir ki, bu kanun 
lâyihasında tamamile muvazene vergisinin, bir 
program dahilinde, tedricen kaldırılması ve mu
vazene vergisi mükelleflerinin tedricen bu taz
yikin altmdan kurtarılması kasdedilmiştir. 
Onun için bu şekilde yapılan teklifi bütçe en
cümeni de muvafık bulduğu için kabul etmiştir. 
Bu maruzatım yalnız arkadaşımın küçük ma
aşlardan niçin başlanmıyor, veyahud bu para 
başka tarafa niçin sarfedilmedi şeklindeki sual
lerine cevaptır. 

BERO TÜRKER (Afyon Karahisar) — Muh
terem Karadeniz arkadaşımız bir suitefehhüme 
duçar olmuşlardır. Bendeniz söyleyeceklerimi 
evvelden yazar ve burada okurum, bu çok iyi 
bir şeydir. Böyle bir suitefehhüm oldu mu bir 
daha okunabilir. Yazdığımı tekrar okuyayım. 
(Gülmeler). Başlangıcı okuyorum : « Bu kanu
na dair bazı mülâhazalar hatıra gelebilir, me
selâ en küçük maaşlardan başlayarak her sene 
tedricî surette bir mikdar vergi büsbütün it
fa edilsin. Yahud Hükümetin fedakârlık ettiği 
senevî dört milyon lira başka hayırlı bir işe tah
sis edilsin gibi mülâhazalar doğru" olabilir ise 
de .... (Gülmeler). Ancak Saym Hükümetimiz bu 
mesele üzerinde derin tedkikler yapmış ve yap
tığı etüd neticesini bir kanunla Kamutaya teklif 
ediyor. Bu kanunun ruhu muvazene vergisinin 
tahfifinin bütün mükelleflere şamil olmasıdır. 
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Biz bunu şükranla kabul etmeliyiz» . (Gülmeler, 
alkışlar). 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Arkadaşımın hatırına gelen bu mülâha
zanın Bütçe encümeninin ve Hükümetin de da
ha evvel hatırma gelmiş olduğunu ve hatıra ge
len meseleler üzerinde derin tedkikler yapılmış 
bulunduğunu tebarüz ettirmek için cevab ver
miş oldum. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bu lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi tek
lif olunuyor. Bu teklifi de reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Muvazane vergisi kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun 

lık ücrete muadil olacaktır. Halbuki yevmiye 
almayıb da 30 lira maktu ücret alan vatandaş 
240 kuruş vergi verecektir. Bu müsavatsızlığı 
gidermek için, yekûn itibarile çok tutmayacak 
bir mikdar daha fedakârlıkta bulunulamaz mı? 
Yani 80 kuruş 20 lira ve 120 kuruş da 30 lira 
aylık ücrete muadil olduğuna göre, 30 lira üc
ret alanm da 20 lirası vergiden muaf tutulamaz 
mı? Yalnız 10 lirası üzerinden vergi almamaz 
mı? Yani maktuan alanlar arasmda fark husu
le getirmektense hepsini ayni şekilde mükellef 
veya muaf kılmak daha doğru gibi geliyor. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎP KARADENİZ (Trab- -
zon) — Arkadaşımızın söyledikleri şudur : 30 
lira ücret veya maaş alanların 20 lirası tama-
mile muaf olsun. Geriye kalan 10 lirası vergi
nin matrahım teşkil etsin. Nasıl ki, gündelikle 
çalışanların 80 kuruşu muaf tutuluyor da fazlası 
yani 120 kuruş alan bir adamm 80 kuruşu muaf 
tutulub da 40 kuruşu vergiye tâbi oluyorsa bun
lar da ayni şekilde muamele görsün. 

Arkadaşımızın mevzubahs ettikleri bu şeyi 
biz de yapmak istedik. Hatta bu lâyiha encü
mende müzaekre edilirken sırf bu mesele için 
lâyihanın müzakeresini bir gün tehir ettik ve 
Maliye vekâletinden hesab istedik. Verilen he-
sab nticesinde; 30 liranın 20 lirasmı muaf 
tutmak lâznngelirse 700 000 lira kadar aynca 
bir fedakârlık yapmak İâznngeleceğini anladık. 
Muvazene vergisinde yapılan bu tenzille, 4 bu
çuk milyon liralık bir fedakârlık göze almıyor. 
Bir de ayrıca 700 000 lira fedakârlık yapmağa 
bu ilk merhalede imkân bulamadık. Başka hiç 
bir sebeb yoktur. Sadece umumî muvazene ba
kımından yapamadık. Fakat diğer taraftan 
gündelikler için yaptığımız bu tahfif 60 - 70 bin 
lira kadar bir şey tutuyor. Hiç olmazsa haya
tını çalışarak kazananlarda bunu yapalım, dedik 
ve bunu yapmağa imkân bulduk. Vaziyet bun
dan iabrettir. 

BAŞKAN — Başka mütalea yok. Maddeyi 
kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muvazene vergisi, istihkak ve tediyelerden 
kazanç ve iktisadî buhran vergileri çıkarıldık
tan sonra kalan tediye mikdarmdan (%8) nis-
betinde alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 10 ncu madde
sinde yazılı müddet 1 haziran 1938 tarihinden 
itibaren bir sene daha uzatılmıştır. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Ma
demki bu kanun 1 haziran 1938 tarihinde me
riyet mevkiine geçecek. O halde bu kanunu müs
taceliyetle müzakere etsek olmaz mı? 

MADDE 1 — 26 - V -1932 tarih ve 1980 sa
yılı muvazene vergisi kanununun birinci madde
sinin 5 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

( 5 - Bir ay içinde her ne unvan ile olursa 
olsun aldıkları paraların mecmuu kazanç, ikti
sadî buhran ve muvazene vergileri indirildikten 
sonra 20 lira ve ondan aşağı düşenlerin istih
kakları ve 80 kuruşa kadar işçi gündeliklerib 
120 kuruşa kadar olan gündeliklerin 80 kuruşu 
bu vergiden müstesnadır. 

Hem gündelik hem maktu ücretle çalışanla
rın bir ay içinde gündelik ve maktu ücret ola
rak aldıkları paraların yekûnu kazanç, iktisadî 
buhran ve muvazene vergileri indirildikten son
ra 20 lira ve ondan aşağı düşenlerin istihkakları 
dahi bu vergiden muaftır. Muhtelif cihetlerden 
gündeliği olanların muafiyetten istifadelerinde 
gündeliklerinin mecmuu nazarı dikkate almır). 

HÜSNÜ KİTABOI (Muğla) — Efendim, ka
nunu sevkettiğinden dolayı Hükümete; güzel 
bir tashih yaptığından dolayı da Bütçe encüme
nine teşekkür ederim. Evvelce 20 lira alan bir 
vatandaşın eline, istisnalar dolayısîle 20 lira 
geçerdi. Fakat 23 lira alan vatandaş vergile 
mükellef olduğundan eline yirmiden daha az pa
ra geçerdi. Şimdi bu muvazene vergisine aid 
kanun dolayısîle muvazene vergisi indirilen va
tandaşın eline 20 lira geçmesi şart olduğu şek
linde bir tashih yapmışlardır ki, çok yerinde 
ve az maaş alan vatandaşların lehine bir hare
kettir. Bundan dolayı Bütçe encümenine teşek
kür ederim. Yalnız teklifin müsavat kaide
sine tamamen intibakı için ikinci bir noktayı j 
mevzubahs etmek istiyorum. Encümenin derpiş j 
ettiği hayırlı işlerden birisi de 80 kuruş yevmi- I 
ye alanlardan hiç vergi alınmaması ve 120 ku
ruşa kadar yevmiye alanların da 80 kuruşunun 
yine vergiden muaf tutulmasıdır. Yani 80 ku
ruşluk yevmiye 20 liralık aylığa muadil olduğu
na göre, 120 kuruşluk yevmiye de 30 lira ay- I 
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BAŞKAN — Müstaceliyet karan kabul 

olundu. 
Madde hakkmda başka mütalea yok. Kabul 

buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — 2174 sayılı ve 8 - V -1933 ta

rihli kanun kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE —Zat maaşı sahihle

ri haricinde kalan hizmet erbabından, kazanç ve 
buhran vergileri çıktıktan sonra aylık istihkak-

* ki yirmi lirayı geçmeyenlerden bu kanunun me
riyeti tarihine kadar alınmamış olan muvazene 
vergileri almmaz. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanm heyeti umumiyesini açık reye 
arzediyorum. 

Daha evvel reye arzedüen lâyihalara rey ver-
miyen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

10 — Diyarbakır mebusu General Kâzım Se-
vüktehin ve Erzurum mebusu Şükrü Koçağın, 
Millî Müdafaa vekâletinde (Zat işleri son ted-
kik mercii encümeni) teşkili hakkındaki 2515 sa
yılı kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Adliye ve Millî Müdafaa encümenleri maz
bataları (2/65) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini reye arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Askerlerin zat işlerine taalluk eden davalarının 
tedkik ve muhakeme usulü hakkmda kanun 

Birinci kısmı 
Merci ve vazife 

MADDE 1 — Askerî şahısların Zat işlerine 
taallûk eden ve idare yolu ile aleyhine müracaat 
imkanı kalmamış olan kararlar ve muameleler 
hakkındaki davalar bu kanun hükümlerine gö

re askerî temyiz mahkemesinde görülür ve ka
rara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

[1] 191 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mevzuat hükümlerine uygun 
olarak salâhiyet dairesinde yapılan tayin, teb
dil, ve nakil hakkındaki muamele ve kararlar 
ile talim ve terbiye, sevk ve idare emir ve ku
manda ve disiplin işlerine taalluk eden kararlar 
ve muameleler, idarî dava mevzuu olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aşağıda yazılı olan davalar as
kerî lemyiz mahkemesinde görülür ve hallolu-
nur: 

A) İkinci maddede yazılı meseleler dışmda 
kalan zatişleri hakkındaki idarî kararlar ve mu
amelelerden dolayı hukuku muhtel olanlar tara-
fıdan açılacak davalar. 

B) Zatişlerine dair olan idarî kararlar ve 
muamelelerin şekil, salâhiyet, maksad, esas ci
hetlerinden biri ile kanunlara ve nizamnamelere 
veya talimatnamelere aykırı olduklarından do
layı iptali için menfaatleri haleldar olanlar tara
fından açılacak davalar. 

O) İktidarsızlık ve askerî şeref ve meslekî 
ahlâka uymayan fiillerden dolayı tekaüde sevk 
hakkmda salahiyetli üstlerin sicillerde yazılı 
mülâhaza ve kanaatleri üzerine ittihaz olunan 
kararların ve tatbik olunan muamelelerin an
cak şekil, salâhiyet, esas cihetlerinden biri ile 
mevzuat hükümlerine aykırı olmasından dolayı 
iptali için menfaatleri haleldar olanlar tarafın
dan açılan davalar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım 
Muhakeme usulü 

MADDE 4 — İdarî davalar arzuhal ile açı
lır. Toplu olarak dava açmak yasaktır. 

Arzuhaller doğrudan doğruya Temyiz mah
kemesi reisliğine verilebileceği gibi, en yakm 
üst vasıtasile ve askerî mertebeler yolu ile de 
Temyiz mahkemesi reisliğine gönderilebilir. Ar
zuhal, verildiği tarihte deftere kayid ve bu ka-
yid arzuhallere işaret olunur. Kayid tarihi 
müddetin tesbitinde esas tutulur. 

Arzuhalde: 
A) Taraflarm adı ve sanı; 
B) Ferdlerden olan taraf m ikametgâhı; 
C) Davanın esas ile dayandığı delillerin hu

lâsası; 
D) Davaya mevzu olan karar veya muamele

nin, tefhim, tebliğ veya ıttıla tarihi yazılı olmak 
ve müsbit evrakm asılları veya tasdikli suretle
ri ilişik bulunmak lâzımdır. 
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Arzuhal ile müsbit evrakm birer sureti de 

birlikte verilmek şarttır. 
ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA ALÎ RÎZA 

TÜREL (Konya) — Bu maddenin (C) fıkra
sında «Davanm esas... » diye yazılıdır. Davanın 
esası, olacaktır. 

BAŞKAN — Tashih ediyoruz. Başka müta-
lea var mı?. Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Dava açmak müddeti muamele 
ve kararların alâkalılara tefhim veya tebliğin
den veya icraya ıttıla tarihinden itibaren altmış 
gündür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Dava arzuhallerinin ve ilişikle
rinin birer nüshası dava edilen tarafa ve dava 
edilen tarafm vereceği cevab da davacıya teb
liğ edilir. Davacının ikinci lâyihası da dava 
edilen tarafa tebliğ edilerek almacak cevab da
vacıya gönderilir. 

Dava edilen tarafm verdiği ikinci cevab lâ
yihasında yeniden dermeyan edilmiş ve davacı
nın cevab vermesini icab ettirecek hususlar var
sa, Heyetçe verilecek karar üzerine cevab ver
mesi için davacıya bir mühlet verilir. 

Taraflar yapılacak tebliğlere karşı tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içinde cevab vermeğe 
mecburdurlar. Bu müddet taraflardan birinin 
talebi ve heyetin tasvibi ile veya resen heyetin 
göreceği lüzum üzerine uzatılabilir. 

Cevab müddetleri içinde taraflardan birinin 
cevab vermemiş olması işin geciktirilmesine se-
beb teşkil etmez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Tarafların lâyihaları alındıktan 
veya lâyiha vermek için muayyen müddet geç
tikten sonra, dava evrakı, mütaleasmı bildirmek 
üzere Askerî temyiz mahkemesi müddeiumumi
liğine tevdi olunur. 

Müddeiumumilik dava hakkında yazılı müta
leasmı bildirdikten sonra dosya tedkikat ya
pılmak ve neticesi hakkmda bir rapor hazırla
mak üzere adlî azadan birine havale edilir. 

Raportör aza evrak üzerinde yaptığı tedkik-
lerin neticelerini reise bildirir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Tedkikat evrak üzerine cere
yan eder. 

Taraflar veya müddeiumumi taleb ederse ve
ya heyet lüzum görürse alâkalılardan şifahî 
izahat alınabilir. Şifaî izahlar bizzat verilebi
leceği gibi, taraflar bir avukat ile kendisini tem

sil ettirilebilir. Millî Müdafaa vekili şifahî iza
hat vermek üzere bir subay veya bir askerî me
mur gönderebilir. Şifahî izahat alınacağı gün, 
tebliğ olunacak davetiye ile taraflara bildirilir. 
İzahat alenî olarak dinlenir. Heyetçe görülecek 
lüzum üzerine izahatm hafî olarak dinlenmesine 
karar verilebilir. Şifahî izahlarda tarafların 
lâyihada dermeyan eyledikleri sebebler ve delil
ler izah ve münakaşa olunur; yeni iddialar ve 
deliller serdedilemez. İzahatın almacağı günde 
taraflardan hiç birisi gelmezse, tedkikat evrak 
üzerine yapılır. Taraflardan yalnız birisi gelirse, 
onun vereceği izahatm dinlenmesi ile iktifa olu
nur. 

Şifahî izahlar alınırken müddeiumuminin 
huzuru şarttır. Tarafların izahatı dinlendikten 
sonra müddeiumumi mütaleasmı beyan eder. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALÎ RÎZA 
TÜREL (Konya) — ikinci fıkranın 4 ncü satı
rındaki «Kendisi» kelimesi «Kendilerini» şeklin
de olacak. Bu suretle tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — Bu suretle tashih ediyoruz. 
Başka mütalea var mı? Maddeyi reye arze

diyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Tebligat işleri, hâkimin da
vaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehli vu
kuf tedkikleri, keşif ve muayene işleri, ve mah
kemenin sükûn ve inzibatî meseleleri hakkmda 
askerî muhakeme usulü kanununun hükümleri 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 10 — Kararlar şifahî izahatlı işler
de heyetçe, hazır bulunan taraflara tefhim olu
nur. 

Şifahî izahatm almdığı gün karar verilmez
se, bunlara aid ilâmlar ile şifahî izahat alınma
mış olan işler hakkındaki kararlarm ilâmı Millî 
Müdafaa vekâletine doğrudan doğruya ve eş
hasa da ya Askerî temyiz mahkemesi tarafından 
bizzat veyahud askerî mertebeler yolu ile tebliğ 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — Kararlar - esbabı mucibeyi 
muhtevi olur ve mutlak ekseriyetle verilir. 

İdarî dava açılması veya kararm tashihini ta
leb icrayı tehir etmez. 

Askerî temyiz mahkemesinden idarî işler 
hakkmda sadır olan hükümler katğidir. Hiç bir 
makamm tasdikma hacet olmıyarak infaz olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir, 
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Kanun yolları 

MADDE 12 — Askerî temyiz mahkemesin
den bu kanun mucibince verilen kararlar hak
kında aşağıda yazılı sebeblerden dolayı bir de
faya mahsus olmak üzere muhakemenin iadesi 
istenebilir: 

A - Mücbir sebebler dolayısile veya lehine 
karar verilen taraf m filinden doğan bir sebeble 
elde edilmeyen bir sened veya vesikanın ka
rarm verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması; 

B - Karara esas ittihaz olunan senedin sahte 
ligine hükmedilmiş veya senedin sahte olduğu 
mahkeme veyahud resmî bir makam huzurırada 
ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm 
karardan evvel verilmiş olub da, muhakemenin 
iadesini isteyen kimsenin karar zamanında bun
dan haberi bulunmamış olması; 

Ö - Karara esas ittihaz edilen bir ilâm hük
münün bozularak katğileşmek suretile tamamile 
ortadan kalkması; 

D - Ehli hibrenin kasde müstenid olarak ha
kikate aykın beyan ve ihbarda bulunduğunun 
resmen tahakkuk etmesi; 

E - Xehine karar verilen tarafın, karara te
sir edici bir hile kullanmış olması; 

P - VeMl veya kanunî mümessili olmayan 
kimseler huzuru ile davanm görülüb karara bağ
lanmış olması; 

ö - Davayı görmekten çekinmeye mecbur 
olan aza huzuru ile karar verilmiş olması; 

H - Tarafları ve sebebi ayni olan bir dava 
hakkmda verilen karara aykırı yeni bir karar 
verilmesine sebeb olabilecek bir madde yok iken 
ayni heyet veya başka bir heyet tarafından ev
velki ilanım hükmü hilâfmda bir karar verilmiş 
bulunması. 

Muhakemenin iadesi talebi, icrayı tehir et
mez. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... işaret 
buyursun. Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 13 — Muhakemenin iadesinde Hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 447 nci 
maddesinin müddete aid hükmü kıyas yolu ile 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
işaret buyursun ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 14 — Askerî Temyiz mahkemesin
den bu kanun mucibince verilen kararlar hak
kmda, aşağıda yazdı sebeblere istinaden bir de
faya mahsus olmak üzere kararm tefhimi veya 
ilâmm tebliği tarihinden itibaren on beş gün 
içinde kararm tashihi istenebilir: 

-1938 C : 1 
A - Kararm zatine müessir iddia ve itiraz

ların kararda meskût geçilmiş olması; 
B - Bir ilâmda birbirine aykırı kararlar bu

lunması; 
C - Kararm usul ve kanuna muhalif olması. 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
işaret buyursun ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15 — Askerî Temyiz mahkemesin
den muhakemenin iadesi ve kararm tashihi, bir 
arzuhal verilmek suretile istenir. 

Kanunî sebebler mevcud olduğu takdirde, 
usulü dairesinde tebligat yapılarak dava yeni
den rüyet olunur. 

Muhakemenin iadesi ve kararm tashihi ta-
lebleri kanunî sebeblere müstenid bulunmazsa 
arzuhalin reddine karar verilir. 

Kararm tashihi ve muhakemenin iadesi ta-
leblerinin reddi halinde müstedi hakkmda Hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 442 ve 454 
ncü maddelerinde yazılı ceza hükümleri tatbik 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
işaret buyursun ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16 — Askerî Temyiz mahkemesin
den bu kanun mucibince verilen kararlar müb-
hem olur veya mütenakız fıkraları havi bulu
nursa taraflardan her biri kararm tavzihini veya 
tenakuzun kaldırılmasını isteyebilir. 

iki tarafm isim, sıfat ve iddiaları neticele
rine müteallik hataların ve kararm esasmdaki 
hesab yanlışlıklarının düzeltilmesi de istenebilir. 

Bu halde Askerî Temyiz mahkemesi tedkik 
ve lüzum görürse bu babdaki arzuhalin bir su
retini cevab vermek üzere münasib bir mühlet 
tayin elerek diğer tarafa tebliğ eder. Hri nüsha 
olarak verilmesi lâzım gelen cevabın biri, tav
zih veya refi yahud düzeltme talebinde bulunan 
tarafa bildirilir. 

Kararm tavzihine yahud tenakuzun kaldırıl
masına veya hata yahud hesab yanlışhklarmm 
düzeltilmesine karar verilirse, keyfiyet ilâmm 
altma yazılır ve diğer tarafa da ayrıca tebliğ 
olunur. 
. ADLİYE E. N. ALI RIZA TÜREL (Konya) — 
Bu maddenin üçüncü f ıkrasmm son satırmda bir 
kelime düşmüş olacaktır. «Bu halde Askerî Tem
yiz mahkemesi» kelimesinden sonra «talebi» ke
limesi ilâve edilmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Tashihat yapıldı. Başka müta
lea var mı? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
işaret buyursun ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17 — Zat işleri tedkik encümeni 
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teşkiline dair olan 2515 sayılı ve 18-VI-1934 
tarihli kanun lağvedilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — İdarî davalar hakkında Şû-
rayi devlet deavi dairelerinde istifa olunan mah
keme masrafları ve harçlar, bu kanunda gösteri
len davalardan dahi almır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Büyük Millet 
Meclisinde ve Şûrayi devlette ve Zat işleri tedkik 
encümeninde tedkik halinde bulunan iddialar ve 
müracaatlar hakkmda bu kanunun meriyete gir
diği tarihten itibaren doksan gün içinde alâka
lılar tarafından Askerî temyiz mahkemesine, ay
rıca dava ikame edilmek suretile, müracaat olu
nabilir. Bu müddetin geçmesile bu iddialar ve 
müracaatlara taallûk eden kararlar ve muame
leler katğileşir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 2515 numaralı 
kanunun meriyete girdiği güne kadar gerek Şû
rayi devlette ve gerek zat işleri tedkik encüme
ninde hiç bir müracaat ve iddia dermeyan edil
memiş olan karar ve muameleler katğidir. Bu 
tarihten sonraki kararlar ve muameleler hak
kmda kanunun meriyete girdiği tarihten itiba
ren altmış-gün zarfmda Temyiz mahkemesine 
müracaat olunabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 20 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Bu lâyiha Millî Müdafaa encümeninde müza

kere olunurken Millî Müdafaa vekilinin teklifi 
üzerine 1631 sayılı askerî muhakeme usulü ka
nununun 41 nci maddesini değiştiren bir lâyiha 
daha yapılmıştır. Şimdi müzakeresi yapılan lâ
yihaya ilişiktir, müzakere mevzuu odur. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanununun 
41 nci maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1631 sayılı askerî muhakeme 
usulü kanununun 41 nci maddesi aşağıdaki gibi 
değiştirilmiştir: 

1 - Askerî temyiz mahkemesi iki daireden 
teşekkül eder. Her dairede dört askerî, dört ad
lî aza bulunur. Askerî temyiz mahkemesinde 
iki askerî ve iki adlî aza mülâzımı bulunur. 

2 - Askerî temyiz mahkemesinin askerî aza
ları ve aza mülâzımları iki sene müddetle tayin 
olunur. Azalar tuğgeneral ve daha yukarıdaki 
rütbelerden, aza mülâzımları da albaylardan in-
tihab olunur. Zaruret halinde azanın albay ve 
aza mülâzımmm da yarbay rütbesinde olması 
caizdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Reye arzediyo-
ru.m... Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Muvazene kanununun tadili hakkındaki ka

nuna rey vermeyen var mı?.. Rey toplama mua
melesi bitmiştir. 

11 — 57 918 000 lira favkalâde tahsisat ve
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni" mazbatası (1/1058) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reye ar
zediyorum. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

57 918 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — Fevkalâde membalardan elde 
edilecek varidatla karşılığı temin edildikçe ili
şik cetvele göre muhtelif dairelerin 1938 malî 
yılı bütçelerinde açılacak fasdlara hizalarında 
gösterilen mikdarlan geçmemek üzere 
(57 918 000) liraya kadar fevkalâde tahsisat 
konulması için Maliye vekiline mezuniyet ve
rilmiştir. 

[1] 192 sayılı basmayazı zabtın sonundadtr, 
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CETVEL 

l i ra 

850 000 

3 220 000 

Maliye vekâleti 
Hükümet konakları inşaatı (150 000 
lirası Gürcükbulak gümrük binasına 
sarf edilebilir). 

Düyunu umumiye 
944, 1091 sayılı kanunlar mucibince 
demiryolları inşaatı iğin çıkarılan 
Hazine bonoları 

Jandarma genel komutanlığı 
120 000 Jandarma silâhlarının tecdidi, ce-

pane ve bomba mubayaası 
Sıhhat ve içtimaî muavenet 

vekâleti 
700 000 3228 sayılı kanun mucibince Ankara-

da yaptırılacak Tıb fakültesi inşaat 
ve tesisatı 

2 270 000 Muhacir iskânı işleri (Sarf şekli İc
ra Vekilleri Heyetince tayin olunur). 

1 700 000 Maske imalâtı için (2815 sayılı ka
nun mucibince sarf ve mahsub şekil
leri İcra Vekilleri heyetince tayin 
olunur). 

4 670 000 Yekûn 
Maarif vekâleti 

899 000 Ankarada yaptırılacak fakülte ve 
mekteblerle istanbul üniversitesinin 
inşaat, tamirat ve tesisatı 

Nafıa vekâleti 
100 000 Birinci umum müfettişlik inşaat ve 

ve tesisatı ve tefrişatı 
32 000 İkinci umum müfettişlik inşaatı 

614 000 Üçüncü umumî müfettişlik inşaatı 
825 000 Sason bölgesinde yapılacak yollar, 

köprüler ve sair inşaat 
500 000 3228 sayılı kanun mucibince Anka

rada yaptırılacak lise binası 
300 000 2866 sayılı kanun mucibince yaptırı

lacak Ankara gençlik parkı masraf
ları 

150 000 Meriç nehrinde yapılacak İslâhat ve 
ameliyat masrafları (Sarf şekli İcra 
Vekilleri Heyetince tayin olunur). 

1 000 000 İstanbul - Edirne asfalt yolu 
1 000 000 Havayolları Devlet işletme idaresi 

bütçesine yardım 
518 000 İçme suyu tesisatı için Trabzon bele

diyesine ikraz 
20 650 000 Demiryolları inşaatı bilûmum mas

rafları (Hizmetlere tevzii ve madde
lere tefriki İcra Vekilleri Heyetin
ce yapılır). 

25 689 000 Yekûn 

Lira 
îktısad vekâleti 

100 000 Yaş meyve ve sebzelerin ihraoı mas
rafı (Bu tertibden İcra Vekilleri He
yeti kararile yardım ve teşvik yapı
labilir). 

2 000 000 2804 saydı kanun mucibince Maden 
tedkik ve arama enstitüsüne yapı
lacak yardım 

300 000 2819 sayılı kanun mucibince Elek
trik işleri etüd idaresine yapılacak 
yardim 

2 400 000 Yekûn 
Ziraat vekâleti 

700 000 Yaş ve kuru meyvelerin İslahı ve bu 
maksadla kullanılacak memur ve 
müstahdemlerin ücret ve masrafla
rı (Fidanlık ve istasyonlarda resmî 
ve teknik mesainin ifasma mahsus 
bina ve meskenler ve sarf şekli İcra 
Vekilleri Heyetince tayin olunmak 
üzere 50 000 liraya kadar Ziraat kon
greleri için bu tertibden sarfiyat ya
pılabilir). 

Millî Müdafaa vekâleti 
(Kara kısmı) 

4 000 000 2980 sayılı kanun mucibince yapılan 
top ve cepane siparişleri 

3 000 000 İcra Vekilleri Heyeti kararile leva
zımı askeriye veya levazım ve teçhi
zatı harbiye ve fenniye ve tahkimat 
masrafları 

3 000 000 Motorlu vasıtalar mubayaa bedeli 

10 000 000 Yekûn 
BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 

(Trabzon) — Millî Müdafaa vekâleti kara kıs
mında «3 milyon lira» motorlu vasıtalar muba
yaa bedeli» yazılıdır, bunun hizasına şu kayıd-
lar ilâve edilecektir: «Mötörlü vasıtalar muba
yaa bedelile motorlu kıtaların hareketlerine 
muktazi diğer her nevi masrafları». Sonra pa-
rentez içerisine: «Sarf şekilleri İcra Vekilleri 
heyetince tayin olunur.» denecektir. 

BAŞKAN — Encümenin istedikleri ilâve edil
miştir. 

Müllî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 
Lira 

4 520 000 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
fenniye. 

2 000 000 İnşaat 

6 520 000 Yekûn 
Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
350 000 Gölcükte yapılacak mahfuz tank

lar. 
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lira 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
2 500 000 2980 sayılı kanun mucibince cepa-

ne imalâtı, inşaat ve tesisat. 

57 918 000 Umumî yekûn 
BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Oku

nan rakamların hepsi muhtelif vekâletlere aid 
müstacel işlerdir. Bu arada Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâletine de, Ankarada yapılacak Tıb 
fakültesi inşaat ve tesisatı için 700 000 lira veri
liyor. Halbuki 3228 sayılı kanunla biz 8 milyon 
lira vermiştik. Daha temelleri yeni yapılıyor. 8 
milyon lira kaç senede sarfedilecek?. Binaen
aleyh, bu 700 000 lirayı hemen, vermek mecbu
riyeti var mı?. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. RAİF KARADE
NİZ (Trabzon) — Bu 700 000 lira önümüzdeki 
sene sarfedilecek mikdardır. Bu sarf edildikten 
sonra icab ederse yine verilecektir. 

BAŞKAN — Madde ve cetveli reyinize arze-
diyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — 3037, 3061 ve 3194 sayılı ka
nunlarla bu kanun mucibince karşılığı fevkalâ
de membalardan temin edilmek suretile tahsisat 
kaydedilmiş ve edilecek paralardan seneleri 
içinde sarf olunmayan mikdarlar ayni hizmet
lerin ifasına tahsis edilmek üzere müteakib se
neler bütçelerine devren varidat ve tahsisat 
kaydolunur. 

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

MADDE 3 — ilişik cetvelde yazılı hizmetlere 
tahsis olunan mikdarlar arasında icra Vekilleri 
Heyeti kararile münakale yapılabilir. 

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

MADDE 4 — 3384 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesi mucibince Hazine hesabı carisine ya
tırılacak mebaliğin dahi bu kanunda sayılı hiz
metlere tahsisine Maliye vekili mezundur. 

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

MADDE 5 — Birinci madde mucibince (iç
me suyu tesisatı için Trabzon belediyesine ikraz) 
adı altında Nafıa vekâleti bütçesinde açılacak 
fasla tahsisat kaydedilecek paranm, vade ve fa
izi icra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek üze 
re Trabzon belediyesine ikrazma Maliye vekili 
mezundur. 

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

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâziğ) — 

Lâyiha fevkalâde tahsisata mütealliktir. Bir de
fa müzakereye tâbidir. 

BAŞKAN — Bu lâyiha hakkında müstaceli
yet istenmemiştir ve iki defa müzakereye tâbi 
liste meyanmdadrr. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâziğ) — 
Peki. Tabiî karar başkanlığa aiddir. 

BAŞKAN — Mezuniyeti ihtiva ettiği için 
iki defa müzakereye tâbidir. 

12 — İnhisarların idaresi hakkındaki 1660 
sayılı kanuna niüzeyyel 2159 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/1025) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Madelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İnhisarlar idaresinin mütedavil sermayesi 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — inhisarlar idaresinin 2159 ve 
2480 saydı kanunlarla 25 750 000 liar olarak 
tesbit edilmiş bulunan mütedavil sermayesi 
30 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

Bu suretle mütedavil sermayeye ilâve edile
cek mikdar bu idarenin varidat fazlalarından 
temin olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 mayıs 1938 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

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

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 
13 — Meccani leylî talebenin mecburî hizmet

lerine dair olan 1237 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası ve Maarif encümeni mazbatası (1/1018) 
[2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

[1] 193 say ıh basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 195 sayüt basmayazt zaptın sonundadır, 
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MAARİF VEKİLİ SAFFET ARIKAN (Er

zincan) — Bu lâyihanın müstacelen müzakere
sini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Hükümet, lâyihanın müstacelen müzakeresi
ni teklif ediyor. Bu teklifi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Teklif kabul edilmiştir. 

Meccani leylî talebenin mecburî hizmetlerine 
dair olan 5 mayıs 1928 tarihli ve 1237 numa

ralı kanuna zeyil ilâvesi hakkmda kanun 
MADDE 1 — Resmî orta okullar ve liselerde 

parasız yatılı olarak tahsilde bulunanların son 
smıf talebeleri arasmdan liyakat ve kabiliyet
lerine ve vekâletin ihtiyacına göre yüzde yet
miş beşi geçmemek şartile seçilecek olanlar, 
Kültür bakanlığmm göstereceği yüksek tahsil 
müesseselerinden birine parasız yatılı olarak 
girmeğe mecburdurlar. 

Bu gibiler öğretmen olarak yetişince Devlet 
okullarında meccani leylî olarak tahsilde bulun
dukları müddetin bir buçuk misli kadar Kültür 
bakanlığı emrinde çalışacaklardır. Bu mecburi
yet 1938 - 1939 ders yılı ile bundan sonra gele
cek yıllar içinde 915 numaralı kanun mucibince 
orta okullarla liselere parasız yatılı olarak alı
nacaklar içindir. 

Bu kanunun neşri tarihinde orta mekteb ve 
liselerdeki parasız yatılı talebe 1938 - 1939 ders 
yılı basma kadar vaziyetlerini tayine mecbur
durlar. 

MAARİF En. Na. SENİHA HIZAL (Trab
zon) — Birinci maddenin son fıkrasında «1938 
- 1939 ders yılı . , » yazılıdır. Buradan 1938 ra
kamım kalkarak yalnız «1939 - 1940 ders yılı.. » 
şeklinde tashih yapılacaktır. 

BAŞKAN — Bu suretle tashih ediyoruz. 
Madde hakkmda başka mütalea var mı? Mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince mü

kellefiyete tâbi olarak öğretmen yetiştikleri hal
de Kültür bakanlığınca tayin olundukları va
zifeleri kabul etmeyen veya kabulden sonra 
kendi isteklerile vazifelerinden ayrılanlar ve
ya meslekten tard ve ihraç olunanlar 1338 nu. 
maralı kanun hükümlerine tabidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmü neşri tari
hinden başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
' Tayyare resmi hakkmaki 2459 sayılı kanu
nun bazı hükümlerini değiştiren kanun lâyiha
sına (276) rey verilmiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun (276) reyle kabul edilmiştir. 

İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 
18 nci maddesinin değiştirilmesine ve bazı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun lâyihası
na (283) rey verilmiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun (283) reyle kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi binası ile Başvekâlet 
ve Hariciye vekâleti binalarmm yapılması için 
taahhüd icrasma dair olan kanuna ek kanun lâ
yihasına (274) rey verilmiştir. Muamele tamam
dır. Kanun (274) reyle kabul edilmiştir. 

Muvazene vergisi kanununda bazı değişik
likler yapılmasına dair kanun lâyihasına (281) 
rey verilmiştir. Muamele tamamdır. Kanun 
(281) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. 

Yarm saat 14 te toplanmak üzere inikada ni
hayet verilmiştir. 

Kapanma saati: 15,10 
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Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı kanunun bazı hükümlerini değiştiren kanuna verilen 

reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerce] 
İzzet Akosman 
fzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Müşfik Ayaşlı 
Muammer Eriş 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
tsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

[Kabul edenler] 

3QQ 

276 
276 

0 
0 

1 18 
5 

Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Mal id Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galih Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Fcrid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 

Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 

Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön-
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Aziz Samih llter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşüne 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Fikri Mutlu 
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Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

îzmir 
Benal Aranan 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
61. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif îlden 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
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Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazım Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sil ay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakır Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
îsmet înönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 

Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
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Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
îrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kıbçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tınm 
Hamdi Yalman 
îsmail Çamaş 
Selim Srrrı Tarcan 

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

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
îbra*him Mete 
Tevfik Tarman 

SUrd 
Hulki Aydın 
Memet Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
îsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
îsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğhı 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Tozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
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Hasan Karabacak 
Necati Güneri 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 

Ankara 
Aka Gündüz (îzinli) 
Kaliiı Rıi'kı Atay 
ila ti Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr, Mazhar Germen 
Naznıi Topcoğlu 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

BUecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Şükrü Gülez 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Esad Sagay. 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa •••Abdülhalik 
M. Abdiilhalik Bende 
(Bakan) 
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[Reye iştir a\ 
\ Çoruh 
i Asırn Us 

Hasan Cavid 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
Denizli 

Dr. Kâzım Samanlı 
Haydar Rüştü öktem 
Neeib Ali Küçüka 

Edime 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
i Remzi Güre» 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

i (izinli) 
İçel 

Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
I Ahmed Hamdi Deniz-

men (izinli) 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 

f Ziya Karamursal 
İzmir 

Celâl Bayar (fiaşbakan) 
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Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 

etmeyenler] 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
(izinli) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
ibrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Muhlis Erkmen 
Ömer Dinç 

Malatya 
Osman Taner (izinli) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
Fuad Kurdoğlu (Bakan) 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Rıza Erten 
Yunus Nadi 

Rifat Vardar 

Muş 
Naki Yücekök 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Muhittin Baha Pars 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
(izinli) 

Damar Arıkoğlu (izinli) 
Esma Nayman 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak . 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı, 

Tokad 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Ömer Evci 
Sungur 
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ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18 nci maddesinin değiştirilmesine ve bazı 

hükümlerinin kaldırılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
•Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Mümhaller 

399 
283 
283 

O 
O 

111 
5 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçtl 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
Î3mail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân ör» 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş. 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
îsmail Hakkr Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 

Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaetd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Büecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Isı nail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Patin Güvendiren 
Muşta fa Fehmi Gcr-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadetlin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Hilmi Ergene!i 
Ziya Gevher Etili 

Çonkırt 
Fazıl Nazmı örkün 
Hatice özgener 
Ziya lîsen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eeker 
Münür Çağd 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltaldaran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmeıı 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 
Yusuf Ziya Özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
fsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşüne 
Ali Şevket Öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
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İçel 

Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Ali ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benâl Aranan 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Seracoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 

Kar» 
Baha öngören 
Esad özoguz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif tiden 
Tahsin Coşkan 
Veled lzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Zühtü Akm 
Ktrsehir 

Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
JMuttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
ismet tnönü 
Mahmud Nadim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Kara Osman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 

Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal K'isun 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
îrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avııi Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunah 
f)r. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Alî Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 

Tevfik Tarman 
Siird 

Hulki Aydın 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 
Yusuf Kemal Tengir-
çeiık 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi (Jiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 

Ttabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

JJrfa 
Fuad Gökbudak 
01. Ahmed Yazpran 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülsren 

Yan 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin üraman 
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Sırrı îçöz 
Zonguldak 

Esad Çakmakkaya 
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Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

25-5-1938 O : 1 
Necati Güneri 
Rağıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 

Rcceb Zühtü Soyak 
Rifat Yardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
izzet Akosnıan 

Ankara 
Aka Gündüz (izinli) 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Muammer Eriş 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıeaıı 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Şükrü Gûlez 

Bursa 
Esad Sagay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih ilter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Talât Onay 

Gümüsane 
Hasan Fehmi Ataç 
(izinli) 

İçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl.Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 

Gl. Kâzım inanç 
(izinli) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

İsparta 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Dıblan 
Salâh Yargı 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ ; 

Kütahya 
Ömer Dinç (izinli) 

Malatya 
Osman Taner (izinli) 

Manisa, 
Dr. Saim özel (I. A.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Refik ince 

M araş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Rıza Erten 

Muğla 
Yunus Nadi 

Naki Yücekök (izinli) 
Niğde 

Faik Soylu 
Ordu 

Ali Canib Yöntem 
Muhittin Baha Pars 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
(izinli) 
Esma Nayman 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 

Sinob . 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
Necmettin Sadak . 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan -
Yahya KeraaJ B<•> "' 

'^T&kâd 
Hürrem Erguu 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 

Ur fa 
Ali f Saib Ursavaş * 
Behçet Günay .(izinli) 
Memed Emin Yıınlaku1 

Yozgad 
Ömer Evci 
Sungur 
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Büyük Millet Meclisi binası ile Başvekâlet ve Hariciye vekâleti binalarmm yapılması için taahhüd 

icrasma dair olan kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 274 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 120 

Münhaller : 5 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Berç. Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçei 
îzzet Akosmar 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakiu JVlumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Müşfik Ayaşlı 
^•••';ıt Araz 

Antalya 
d Mengilibörü 
Cemal Tunca 

ı «an Aksoy 
•''i.sih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
vi] ro 
CIÎIVÛY A:dakan 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçâr-
şılı 

Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 

Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Eefik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
M. Fehmi Gerçeker 
Ref et Canıtez 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asmı Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özene, 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü BeMt 
Tevfik Bilgi 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eski§ehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümü§ane 
Ali Şevket Öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
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İçel 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Aranan 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 
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Kırşehir 

Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
İsmet İnönü 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
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Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Mara§ 
Hasan Reşid Tankut 
Kemal Kusun 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
irfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 

'Şükrü Kaya 
Muş 

Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Menci 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmod ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalr 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi UraD 
ibrahim Mete 

Siird 
Hulki Aydın 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hüsnü Konay 
Resaı Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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[Beye iştirak etmeyenler] 

Ankara 
Aka Gündüz (izinli) 
Falih Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Muammer Eriş 
Şakir Elmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tevfik Ancan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Cemal Eaener 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayaztd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Şükrü Gülez 

Burdur 
ibrahim Neemi Dilmen 

Bursa 
Esad Sagay 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renıda (Başkan) 

Çoruh 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
(izinli) 

tçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(izinli) 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Eteni Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
(izinli) 
Hamdi Aksoy 

Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

İsparta 
ibrahim Demiralay . 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Şerif ilden 

Kayseri 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 

Konya 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 
Ömer Dinç (izinli) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner (izinli) 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Refik ince 

Maraş 
Alâettin Tiridoglu 
Memed Erten 
Nuri Ural (irinli) 

Mardin 
Hilmi Çoruk 
Osman Din çer 
Rıza Erten 

Muğla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ethem Tuncel 
Mehmet Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
(izinli) 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
ismail Hakkı Veral 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hürrem Ergun 
Nâzım Poroy 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

TJrfa 
Ali Saib Ursavı 
Behçet Günay (izinli) 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Ömer Evci 
Sungur 
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Muvazene vergisi kanununda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahüar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
NafiŞ Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver A&tkâiı 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münihaller 

399 
281 
281 

0 
0 

113 
5 

[Kabul edenler] 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

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

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran' 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Ref et Ûanıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edim* 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 3 

Hikmet Işık 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuilef 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
GL Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu . 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali-Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Mcmed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

, Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
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İçel 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali ıRana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Eakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayruilah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

il&mir 
»Benal Aranan 
Halil Menteşe 
'Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin lEpikmen 
Şükrü -Saraçoğlu 

İsparta 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif tiden 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerhen 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

î : 66 £5-5 
Kırklareli 

Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim -Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
İsmet înönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 

£938 C : 1 
Kani Kara Osman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ergin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
trfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlv 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgoz 
Ali Canibe Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım , 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunak 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed,Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 

Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gri. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Beleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Muhittin Dinçaoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sırn Içöz 
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Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 

t : 66 
Halil Türkmen 

25-5-1938 0 : 1 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahısar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Ankara 

Aka Gündüz (izinli) 
Falih Rıfkı Atay 
Kamal Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayaztd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Şükrü Gülez 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Esad Sagay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mus,tafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 

Çorum 
Asım Us 

Hasan Cavid 
Denizli 

Dr. Kâzım Samanlı 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
(izinli) 

îçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç (izinli) 

Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bazkurd 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kocaeli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Ömer Dinç (izinli) 
Heeeb Peker 

Malatya 
Osman Taner 
(izinli) 

Manisa 
Faik Kurtoğlu (Bakan) 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 
Nuri Ural 
(izinli) 

Mardin 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

Muş 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Faik Soylu 

Ordu 
Muhittin Baha Pars 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
(izinli) 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hürrem Ergun 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay (izinli) 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 

- . . • v«»-< 
T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 188 
Millî saraylar müştemilâtında ve Yalova köşklerinde 

bulun an eşya hakkında Meclis hesaplarının Tedkikı 
encümeni mazbatası (5/65) 

Meclis hesablarmm tedkikı encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. II. T. Encümeni 

Esas No. 5/65 
Karar No. 12 

18 -V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Dahilî nizamnamenin 60 ncı maddesi mucibince Istanbulda bulunan Dolmabahçe ve Beylerbeyi 
saraylarile Yıldız merasim dairesinde ve İhlamur, Göksu ve Aynalıkavak, Yalova köşklerinde bulu
nan demirbaş eşya İdare 'amirliğinden verilen defterlerle karşılaştırılarak tedkik ve teftiş edilmiş ve 
hepsinin mevcud bulunduğu görülmüştür. 

Heyeti Umumiyeye arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. H. T. E. Reisi 
Bursa 
E. Sağay 

Muş 
H. Kthcoğlu 

M. M. 
Van 

H. Ungan 

Kâtib 
• Ankara 

R. Araz 

Balıkesir 
M. Emir 

Konya 
• M. Ulusan 

Çankırı 
Z. Esen 





S. Sayısı: 189 
Muvazene vergisi kanununun bazı hükümlerinin değişti
rilmesine ve müddetinin uzatılmasına dair kanun lâyihası 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (I/985) 

T. C . • • • - . -

Başvekâlet : 6 - IV - 1938 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı : 6/1327 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1980 sayılı ve 26 - V - 1932 tarihli muvazene vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi 
ve müddetinin uzatılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 
1 - IV - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muıeibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
ı C. Boyar 

Esbabı mucibe 

Hükümet programında, Büyük önder Atatürkihı em.? ve işaretleri üzerine, buhran ve muva
zene vergileri üzerinde ıbütçe muvazenesini bozmayacak şekilde, mümkün görülen tahfiflerin yapı
lacağı vadedilmişti. Hükümet bu vadini bir an evvel yerine getirmek emelile, bağlı kanun lâyi
hasını takdim etmiş bulunmaktadır. 

Sahası günden güne genişlemekte olan amme hizmetlerinin istilzam ettirdiği masarifi karşılaya
cak olan varidat membalarımızın randımanı da göz önünde tutulmak suretile yapılacak tahfif 
şekilleri üzerinde muhtelif hal tarzlarını tedkik eden Hükümet, bu tahfifin muvazene vergisini 
indirmek suretile tahakkuk ettirilmesini en münasib ibir hal tarzı olarak görmüştür. 

Bu kanunla yapılan tahfifin bütçemize tesiri, 1936 malî yılı tahsilat vaziyetine göre 3 578 358 
liraya baliğ olmaktadır. 1937 malî yılı tahsilat rakamları ele alınır ise bu tesir 3 940 845 liradan 
aşağı olmayacaktır. Filhakika 1937 malî yılının dokuz aylık muvazene vergisi tahsilatı 16 381 761 
liraya baliğ olmuştur ki, 1936 malî yılının ayni ayı tahsilatı 14 722 403 lira olmasına göre, artış nisbeti 
takriben % 10. 13 e varmaktadır. 1938 malî yılı içinde vergi matrahlarında husulü mümkün olan 
inkişaf da nazarı dikkate alınır ise Hükümetçe yapılan fedakârlık takribi bir hesabla dört milyon 
liradan noksan hesab olunamaz. 

1980 numaralı kanunun birinci maddesinde istisnalara taallûk eden beşinci fıkrada zat maaşı 
sahihleri haricinde kalan hizmet erbabından aylık istihkakı yirmi lirayı geçmeyenler bu vergiden 
istisna edilmiştir. İstisnaya esas olan haddin, istihkak mikdarcndan, muvazene vergisinden evvel ke
silen vergiler çıkarıldıktan sonra kalan mikdara tatbiki daha adilâne olacağı düşünülmüş ve zat 
maaşı sahihleri ayni zamanda diğer daire ve müesseselerde de müstahdem bulundukları takdirde mu
afiyetin ne suretle tatbik olunacağı meri kanunda meskût'bulunduğundan bu cihetlerin temini için 
birinci maddenin beşinci fıkrası değiştirilmiş ve şimdiye kadar bu yolda cereyan eden tatbikatın 
teyidi için kanuna bir muvakkat madde ilâve olunmuştur. 
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Mâliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. î/985 
Karar No. 30 

26 -IV - 1938 

Yüksek Reisliğe 

1980 numaralı muvazene vergisi kanununun 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve müddeti
nin uzatılmasına dair olub İcra Vekiller Heye
tinin 1 - IV - 1938 tarihli kararına tevfikan Yük
sek Reisliğe sunulan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibesi Encümenimize havale edilmiş olmakla 
Maliye vekâleti namına Varidat umum müdürü 
hazır olduğu halde mezkûr lâyiha okundu ve 
müzakere edildi. 

Okunan evraka ve verilen izahata nazaran 
mezkûr lâyihadan maksad, muvazene vergisi nis-
betinin malî imkânlar dahilinde tenzilile beraber 
1938 haziranından itibaren daha bir sene müd
detle tatbikini ve bir de zatî maaş esbabından hu
susî veya resmî müesseselerde ücretle müstahdem 
bulunanlar hakkında aldıkları işbu zatî maaşla üc
retlerden dolayı ne gibi ahvalde ve ne suretle iş
bu verginin kesileceğine dair hükümler vazı olub 

esas itibarile muvafık görülerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve sırf hükümlerde sarahati te-
minen birinci madde yeniden yazılmış olduğu gi
bi birinci maddenin kabulile artık 2174 numaralı 
kanuna lüzum kalmayacağı dahi düşünülerek 
ilgaya dair bir madde ilâvesile lâyiha kabul olun
muştur. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilme1: 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Bayazıd Yozgad Yozgad 
îhsan Tav E. Draman E. Draman 

istanbul Mardin 
A. Bayındır O. Dinçer 

îzmir Gümüşane 
Kâmil Dursun Ş. öndersev 

Zonguldak 
8. Necati O, 

Diyarbakır 
Huriye öniz 

Bursa 
Dr. G. Kahraman 

Manisa 
Tahir Hitit 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 126 

Esas No. 1/985 
Yüksek Reisliğe 

19 - V - 1938 

1980 sayılı muvazene vergisi kanununun ba
zı hükümlerinin değiştirilmesi ve müddetinin 
uzatılması hakkında olub Başvekâletin 6 nisan 
1938 tarih ve 6/1327 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Maliye encü
meni mazbatasile birlikte encümenimize veril

miş olmakla Maliye vekili Fuad Ağralı hazır ol
duğu halde okundu ve konuşuldu: 

Lâyiha; Hükümet programındaki buhran ve 
muvazene vergilerinden tenzilât icrasına dair 
olan kısmm tatbikatı cümlesinden olmak üzere 
muvazene vergisi nisbetinin bir mikdar indiril
mesini istihdaf etmekte olub 1937 malî yılı on 

aylık tahsilâtına göre yapılan hesablar netice
sinde varidattan dört milyon lira kadar bir fe
dakârlığı icab ettiren böyle bir tenzilin yapıl
ması esas itibarile encümenimizce de kabul edil
miştir. 

Ancak lâyihanın birinci maddesinde bilûmum 
hizmet erbabile tekaüd, yetim ve dul maaşları 
ayrı ayrı iki rejime tâbi tutulmuştur. Her iki 
zümreden de yirmi lira ve daha aşağı aylık ma
aş veya ücret mikdarlan vergi istisnasına esas 
ittihaz edilmiş ise de bu mikdar, tekaüd, dul 
ve yetim maaşlarından kazanç, buhran ve mu
vazene vergileri çıkarıldıktan sonra ele geçecek 
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mikdar olmak üzere tesbit edildiği halde bil
ûmum hizmet erbabı için yalnız kazanç ve ik
tisadî buhran vergileri çıkarıldıktan sonra ele 
geçecek mikdar olmak üzere tayin edilmiştir. 
Encümenimizce her iki rejimin birleştirilmesi 
üzerinde durularak yapılan tedkikat neticesin
de, bilûmum hizmet erbabı için de her üç vergi 
tenzilinin esas ittihazı takdirinde yapılacak fe
dakârlığın 50 - 60 bin lira raddesinde olacağı 
ve bunun ise. varidat üzerinde mühim bir tesir 
yapmıyaeağı düşünülerek her iki zümre hakkın
da ayni rejimin tatbikına karar verilmiştir. 

Muvazene vergisinden en ziyade müteessir 
olanların küçük kazanç erbabı olduğu da bazı 
aza tarafından izah edilerek bu cihet ayrıca 
tedkike tâbi tutulmuştur. Yapılan tedkikler ne
ticesinde yevmiye ile çalışanlar ancak ayda 25 
gün çalışabileceklerine ve diğer hizmet erbabı 
hakkında yirmi lira bu vergiden istisna edildiği
ne nazaran mutavassıt bir rakam olarak yevmiye 
80 kuruşun buna tekabül edeceği neticesine va
rılmıştır. Yalnız 80 kuruşun tamamile vergiden 
istisnası ve 80 den sonra da muayyen bir haddin 
vergiye matrah ittihazı en ağır şartlar dahilinde 
çalışarak hayatını kazanmak mecburiyetinde olan 

işçi sınıfının himayesi noktasından adilâne bir 
hal şekli olacağı da Encümenimizce düşünül
müş ve bu noktai nazara Hükümet te iştirak et
miş olduğundan 120 kuruşa kadar olan yevmiye
lerin 80 kuruşunun tamamile vergiden istisnası 
ve mütebakisinin vergiye matrah ittihazı Encü-

. menimizce kabul edilmiş ve birinci madde bu 
tadiller dairesinde yazılmıştır. 

Diğer maddeler aynen kabul edilerek bu esas
lar dâiresinde yeniden yazılan kanun lâyihası 
müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
• Kâtib 

İstanbul Gazi Anteb Kayseri 
F. öymen A. H. Ayerdem F. Baysal 

Manisa Maraş Mardin 
T. Türkoğlu A. Tiridoğlu E. Erten 

Ordu Seyhan Srvas 
/ / . Yalman N. Eldeniz Remzi Çiner 

Trabzon Yozgad 
Sim Day < S. îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1980 numaralı ve 26 - V - 1932 tarihli 
muvazene vergisi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve müdde
tinin uzatılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1980 numaralı ve 26 - V - 1932 
tarihli muvazene vergisi kanununun birinci mad
desinin istisnalara müteallik 5 nci fıkrası ve 
buna 2174 numaralı ve 8 - V - 1933 tarihli ka
nunun 2 nci maddesile ilâve olunan fıkra aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

5 - Bir ay içinde her ne unvan ile olursa ol
sun aldıkları mebaliğ, kazanç ve iktisadî buh
ran vergileri indirildikten sonra 20 lirayı (da
hil) geçmeyen bilûmum hizmet erbabı ile, ka
zanç ve iktisadî buhran ve muvazene vergileri 
çıkarıldıktan, sonra aylık istihkakı yirmi lira 
ve daha aşağı düşen tekaüd, yetim, ve dul ma
aşı sahihleri; 

Bu vergiden müstesnadır. 
Tekaüd, yetim ve dul maaşı sahihlerinden 

ayni zamanda resmî veya hususî laire veya 
müesseselerde müstahdem bulunanlara muafiyet 
hükmünün tatbikında- yalnız zat maaşları naza
rı itibare almır. Bu maaşlar muafiyet hâddin 
den yüksek olduğu takdirde diğer istihkakla
rına muafiyet; tatbik olunur. Mezkûr istihkak
ları dahi muafiyet haddinin fevkinde olanlara 
muafiyet vâTümez. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muvazene vergisi, istihkak ve tediyelerden 
kazanç ve iktisadî buhran vergileri çıkarıldık
tan sonra kalan tediye mikdarmdan {% 8) nis-
betinde almır. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 10 ncu madde
sinde yazılı müddet 1 haziran 1938 tarihinden 
itibaren bir sene daha uzatılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Zat maaşı sahihle
ri haricinde kalan hizmet erbabından, kazanç ve 
buhran vergileri çıktıktan sonra aylık istihka
kı yirmi lirayı geçmeyenlerden bu kanunun me
riyeti tarihine kadar alınmamış olan muvazene 
vergileri alınmaz. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1980 sayılı ve 26 - V - 1932 tarihli Muvazene 
vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştiril
mesine ve müddetinin uzatılmasına ve bazı hü

kümler eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1980 sayılı ve 26 - V -1932 ta
rihli Muvazene vergisi kanununun birinci mad
desinin 5 numaralı fskrasile buna 2174 sayılı ve 
8 - V - 1933 tarihli kanunun ikinci maddesile 
ilâve edilmiş olan fıkra aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

5 - Bir ay içinde her ne unvan ile olursa ol
sun, aldıkları mebaliğ, kazanç ve iktisadî buh
ran vergileri indirildikten sonra yirmi lirayı 
geçmiyen bilûmum hizmet erbabı ile, kazanç ve 
iktisadî buhran ve muvazene vergileri çıkarıl
dıktan sonra aylık istihkakı yirmi lira ve daha 
aşağı düşen tekaüd, yetim ve dul maaşı sahih
leri; 

Bu vargiden müstesnadır. 
Tekaüd, yetim ve dul vesair zat maaşı sahih

lerinden aynı zamanda resmî veya hususî daire 
veya müesseselerde müstahdem bulunanlara mu
afiyet hükmünün tatbikinde evvelâ sat maaşları 
nazarı itibare alınır. Zat maaşları muafiyet had
dinden yüksek olduğu takdirde diğer istihkak
ları nazarı itibare alınır. Mezkûr istihkakları 
dahi muafiyet haddinin fevkinde ise bunlara 
dahi muafiyet verilmez. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 2174 sayılı ve 8 - V -1933 ta
rihli kanun kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRÎŞl 

Muvazene vergisi kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kamun lâyihası 

MADDE 1 — 26 - V -1932 tarih ve 1980 sa
ydı muvazene vergisi kanununun birinci madde
sinin 5 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

(5 - Bir ay içinde her ne unvan ile olursa 
olsun aldıkları paralarm mecmuu kazanç, ikti
sadî buhran ve muvazene vergileri indirildikten 
sonra 20 lira ve ondan aşağı düşenlerin istih
kakları ve 80 kuruşa kadar işçi gündeliklerile 
120 kuruşa kadar olan gündeliklerin 80 kuruşu 
bu vergiden müstesnadır. 

Hem gündelik hem maktu ücretle çalışanla
rın bir ay içinde gündelik ve maktu ücret ola
rak aldıkları paralarm yekunu kazanç, iktisadî 
buhran ve muvazene vergileri indirildikten son
ra 20 lira ve ondan aşağı düşenlerin istihkakları 
dahi bu vergiden muaftır. Muhtelif cihetlerden 
gündeliği olanların muafiyetten istifadelerinde 
gündeliklerinin mecmuu nazarı dikkate alınır). 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

MADDE 4 — Maliye encümeninin dördüncü 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen 
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Hü. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

31 - HI - 1938 
Baş. V. Ad. V. M. M. V. 
G. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. "V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. tk. V. V. 

8. Arikan A. Çetinkaya C. Bayar 
S. î. M. V. G. î. IV. ve Zr. Y. V. 

Dr. H. Alataş Bana Tarhan 

Mal. E. 

MADDE 5 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hükümetin beşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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B. E. 

MADDE 5 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen 

HADDE 6 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen 

n « •» >. 
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S. Sayısı: 191 
Diyarbakır mebusu General Kâzım Sevüktekin ve Erzurum 
mebusu Şükrü Koçağın, Millî müdafaa vekâletinde ( Zat 
işleri son tedkik mercii encümeni) teşkili hakkındaki 2515 
sayılı kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adliye 

ve Millî müdafaa encümenleri mazbataları (2/65) 

Yüksek Başkanlığa 

Subayların bazı zatî işleri hakkındaki şikâyetlerinin tedkikı için 2515 numaralı kamın ile teş
kil edilen son tedkik mercii encümeninin mukarreratı aleyhine Yüksek Kamutaya müracaatların 
tevali1 ederek ordu muamelâtında ve ordu subayları arasmda emniyet ve itimadda gevşekliğe ve 
bunlar a.rasmdaki sevginin zafa duçar olduğu hissini vermekte ve nihayet askerliğin esas vasıfla
rının en mühimmi olan itaatin sarsılması fikrini tevlid etmede olduğu görüldüğünden ve halbuki 
ordu da emniyet ve itimad ve sevginin ordunun kudret kuvvetini tezyid edecek mühim bir key
fiyet olduğuna ve askerlerin işlerinin yine askerlere gördürülmesi de arzeylediğimiz hususları 
teyid ve takviye edeceğine binaen 2515 numaralı kanunun ilgasile mezkûr kanunla tayin edilen 
işleri görmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisince müntahab yüksek kumanda heyetine mensub 
üç generaldan ve Askerî Temyiz müddeiumumisile bir askerî hâkimden müteşekkil olmak üzere 
Askerî Temyiz mahkemesi nezdinde bir mahkemeteşkili ve bu mahkemelerin idarî davalar hakkın
daki usulü muhakemeye tâbi olmaları ve verecekleri kararların katği olması çok yerinde olacağı 
mutaleasmda bulunmaktayız. Bu maksadla hazırladığımız kanun teklifini bağlı olarak sunuyoruz. 
Gereğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini dileriz. 

Erzurum Diyarbakır 
Ş. Koçak Kûzım, Sevüktekin 

Adliy encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 17 -V -1938 

Esas No. 2/65 
Karar No. 29 

Yüksek Reisliğe 

Subaylarla askerî memurların terfi, tebdil, 
nakil, tayin ve tekaüdlükleri hakkındaki şikâ
yetlerini, tedkik ve halletmek üzere Askerî tem
yiz mahkemesi nezdinde bir mahkeme teşkiline 
dair Diyarbakır mebusu General Kâzım Sevük
tekin ve Erzurum mebusu Şükrü Koçak tara
fından hazırlanan kanun teklifi encümenimi-
mize tevdi buyurulmakla, teklif sahibi Kâzım 
Sevüktekin ve Millî îMüdafaa vekâleti tarafın
dan gönderilen Askerî temyiz mahkemesi müd

deiumumisi General Rifat Taşkın hazır bulun
dukları halde, mesele encümenimizin müteaddid 
celselerinde tedkik ve müzakere olundu . 

Subaylarla askerî memurların zat işlerinden 
doğan ihtilâflar, mahiyetleri itibarile idarî bir 
dava mevzuu olmakla beraber, bu ihtilâfların,, 
askerî disiplin ve ihtisas mülâhazalarile asker
lik mesleğine mensub zatlerden mürekkeb bir he
yet tarafından tedkikindeki lüzum ve zaruret 
dolayısile, Yüksek Meclisçe 1934 senesinde ka-



bul buyurulan 2515 numaralı kanunla, askerî 
şahısların zat işlerine taallûk eden şikâyet ve 
iddialarının (Zatişleri son tedkik encümeni) na
mı altında teşkil edilen bir encümende tedkik 
ve hallolunması esası tesis ve bu işler hakkında 
Devlet şûrasına müracaat edilemeyecekği ka
bul olunmuştu. 

2515 numaralı kanun, encümenin askerî daire 
reislerinden teşekkül edeceğini âmir olmasına 
ve bu heyet arasında hiç bir hukuk müntesibi 
de bulunmamasına binaen, şikâyet mevzuu olan 
hâdiseler hakkında evvelce rey veya karar ver
miş zatlerden mürekkeb bir teşekkülün,, ihtilâf
ların halline memur edilmesi gibi hukuk esas
larına uymayan bir vaziyet hâsıl olduktan baş
ka heyetin kararlarının kazaî ve ya katği mahi
yeti haiz bulunmaması da, ihtilâfların, bu heye
tin kararlarından sonra da devam etmesi gibi, 
bilhassa askerî disiplin bakımından, hiç istenil
meyen bir vaziyet ihdas etmiştir. 

Yukarıda arzedilen sebebler dolayısile, dört 
senelik tecrübe neticesinde matlub gayeyi temin 
edememiş olduğu anlaşılan meri sistemin il^asile 
yerine başka bir sistem ikamesi gayesini istihdaf 
eden kanun teklifi esas itibarile kabul edilmekle 
beraber, maksadı temine gayri kâfi görülen tek
lif metni yerine, encümence, askerî idare mah
kemesinde rüyet edilebilecek olan ihtilâfların 
mahiyet ve hududunu tayin, ve Devlet şûrası 
kanunundaki usule mütenazır ve ondan mülhem: 
bir muhakeme usulü tesbit eden yeni bir metin 
vücude getirilmiştir. Bundan başka, bu ihtilâf
ları tedkik ve rüyet etmek üzere ayrı bir mah
keme teşkili yerine, mevcud bu işlere Askerî 
temyiz mahkemesinde bakılması muvafık görü
lerek birinci madde ona göre yazılmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesinde dava açabil
mek için ihtilâf mevzuu olan muamele ve karar
lar aleyhine meratib silsilesi yolile müracaat 
imkânı kalmamış olması şart olduğu gösterilmiş
tir. Aleyhine en yüksek idarî âmire kadar de
rece derece müracaat ve şikâyet olunarak mua
mele ve kararların ıslahı imkânı varken kazaî 
yola gidilememesi, idare hukuku esaslarına uy
gun olduğu gibi askerlik disiplini bakımından 
da bir zarurettir. 

Lâyihanın ikinci maddesinde, idarî dava 
mevzuu olamayacak hususlar gösterilmiştir, ki 

bu da askerlikte esas olan disiplin ve itaat fik
rinden doğma bir neticedir. 

Üçüncü maddede, rüyeti Askerî idarî mah
kemesinin vazifesi dahilinde bulunan davalar, 
hukukî mahiyetleri itibarile birbirinden farklı 
kısımlara ayrılmak suretile ayrı bendler halin
de gösterilmiştir. 

A bendinde, mahkemenin işin esasını tedkik 
ve halledeceği hususlara işaret olunmaktadır. 
Bunlar, idarî kaza bahsinde (kazayı kâmil) 
davaları unvanını alır. Bu kısma giren davalar
da mahkeme, işin esasını tedkik eder; aleyhine 
şikâyet olunan muamele ve karar neticesinde 
davacının hukuku muhtel olub olmadığını her 
türlü sebeb ve delile istinad ederek araştırır ve 
hükmünü ona göre verir. 

B — Bendinde iptal davalarına işaret olun
muştur. Bu davalarda daha mahdud sebeblere, 
yani kararı veren veya muameleyi yapan mer
ciin salâhiyetsizliği, şekil veya esas cihetinden 
mevzuata muhalif hareket etmiş olması gibi bir 
kaç sebebe istinad edilebilir. Bunda hakkın ih
lâl edilmiş olub olmadğına bakılmaz, muamele 
ve karar neticesinde menfaatin muhtel olması 
bu yoldan dava açmak için kifayet eder. Maa-
mafih, bu kısma giren davaların asıl sebebi, 
kanunun ihlâl edilmiş veya merciin salâhiyetini 
tecavüz etmiş bulunması keyfiyetidir. 

C —- Bendinde yazılı husular hakkında da 
ayni şeyler söylenebilir. 

Bu maddede yazılı hususlar haricinde kalan 
ve idarî dava mevzuu olan sair ihtilâfların 
umumî hükümlere tâbi olarak Devlet şûrasında 
rüyet edileceği tabiidir. Üçüncü maddenin A 
bendindeki: ( Zat işleri hakkındaki idarî 
kararlar ve muameleler. . . .) ve B bendindeki: 
(Zat işlerine .dair olan idarî kararlar ve mua
meleler , . . ) ibarelerile yapılan tahdid bu ci
heti açıkça tebarüz ettirmektedir. 

Lâyihanın diğer maddeleri muhakeme usu
lünü tesbit eden maddelerdir ve umumiyet iti
barile, Devlet şûrası kanunundaki muhakeme 
usulüne müşabih ve mütenazırdır. 

Bu maddeler, bir davanın açılmasmdan, ka
rarın infazına kadar olan bütün usul muamele
lerini tafsilâtlı ve vazih olarak göstermekte ol
duğu cihetle, bunlar hakkında fazla izahata ü-
zum görülmemiştir. 
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Havalesi mucibince Millî Müdafaa encüme

nine tevdi buyurulmak üzere, Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Adliye En. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Çorum Konya Erzurum 

Münir Çağıl R. Türel F. Sirmen 

Antalya 
T. Ancan 

Kayseri 
H. F. Perher 

Balıkesir 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Kayseri 
Reşid özsoy 

Kocaeli 

Bursa 
8. F. Talay 

Antalya 
İV. Aksoy 

Gazi Anteb 
O. Niyazi Burcu Ragib Akça Ö. A. Aksoy 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 

Karar No. 54 
Esas No. 2/65 

21-Y-1938 

Yüksek Başkanlığa 

Subaylarla askerî memurların Zat işleri hak
kındaki şikâyetlerini tedkik ve halletmek üzere 
Askerî temyiz mahkemesi nezdinde bir mahke
me teşkili hakkında Diyarbakır mebusu Kâzım 
Sevüktekin ve Erzurum mebusu Şükrü Koçak ta
raflarından hazırlanan ve Adliye encümenince 
müzakere edilib encümenimize tevdi edilen ka
nun lâyihası encümenimizce M. M. vekili ile bu 
işlerle meşgul olan memurları huzurunda bir kaç 
celsede okundu ve görüşüldü. 

Adliye encümenince tanzim olunan ve bu işe 
dair mahkeme usulünü gösteren kanun lâyihası 
encümenimizce de aynen kabul edilmiş ve esna-
yi müzakerede bu lâyihaya göre subayların zat 
işlerini tedkik edecek olan Askerî temyiz mahke
mesinin işlerinin çoğalacağı cihetle askerî ve ad
lî aza adedinin tezyidi hakkında M. M. vekilinin 
teklifi encümenimizce kabul edilmiş ise de bu 
hususun bu kanun lâvihasına bir madde olarak 

ilâvesi münasib görülmiyerek 1631 numaralı as
kerî muhakeme usulleri kanununun Askerî tem
yiz mahkemesi başlığı altındaki kısımda bulunan 
41 nci maddesinin değiştirilmek suretile bir ka
nun lâyihasının tanzim ve takdimi encümenimiz
ce muvafık görülerek yapılan kanun lâyihası da 
işbu kanun lâyihasile beraber Heyeti Umumiye-
nin tasvib nazarına arzolunmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Antalya 

C. Mengüîbörü 

Erzurum 
A. Akyürek 
Tekirdağ 
R. Apak 

M. M. 
Erzurum 

8. Koçak 
Balıkesir 
C. Esener 

Kırşehir 
L. M. Özde§ 

Tokad 
H. Konay 

Kâtib 
Samsun 

R. Barkın 
İstanbul 

Dr. H. Ş. Erel 

Manisa 
K. N. Duru 

Yozgad 
C. Arat 
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DİYARBAKIR MEBUSU Gl. KİÂZIM SEVÜK-
TEKlN VE ERZURUM MEBUıSU ŞÜKRÜ 

KOÇAĞIN TEKLİFİ 

2515 numaralı kanunu değiştiren 
kanun teklifi 

MADDE 1 — Subaylarla askerî memurların 
terfi, tebdil, nakil, tayin, tekaüdlük hakkındaki 
şikâyetlerini tedkik etmek ve mukarrerat itti
haz eylemek üzere Türkiye Büyük Millet Mecli
since müntahab Yüksek kumanda heyetine men-
sub üç generaldan ve Askerî temyiz müddei-
umumisile bir askerî hakimden müteşekkil ol
mak üzere Askerî temyiz mahkemesi nezdinde 
bir mahkeme teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu mahkeme idarî davalar hak
kındaki usulü muhakemeye tâbidir. 

MApDE 3 — Bu mahkemenin vereceği ka
rarlar katğidir. 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎ8TİRİŞİ 

Askerlerin zat islerine taallûk eden davalarının 
tedkik ve muhakeme usulü hakkında kanun 

Birinci kısım 

Merci ve vazife 

MADDE 1 — Askerî şahısların Zatişlerine 
taallûk eden ve idare yolu ile aleyhine müracaat 
imkânı kalmamış olan kararlar ve muameleler 
hakkındaki davalar bu kanun hükümlerine gö
re askerî temyiz mahkemesinde görülür ve ka
rara bağlanır. 

MADDE 2 — Mevzuat hükümlerine uygun 
olarak salâhiyet dairesinde yapılan tayin, teb
dil, ve nakil hakkındaki muamele ve kararlar 

ile talim ve terbiye, sevk ve idare emir vie ku
manda ve disiplin işlerine taallûk eden kararlar 
ve muameleler, idarî dava mevzu olamaz. 

MADDE 3 — Aşağıda yazılı olan davalar as
kerî temyiz mahkemesinde görülür ve hallolu-
nur: 

A) ikinci maddede yazılı meseleler dışmda 
kalan zatişleri hakkındaki idarî kararlar ve mu
amelelerden dolayı hukuku muhtel olanlar tara
fından açılacak davalar. 

B) Zatişlerine dair olan idarî kararlar ve 
muamelelerin şekil, salâhiyet, maksad, esas ci
hetlerinden biri ile kanunlara ve nizamname
lere veya talimatnamelere aykırı olduklarından 
dolayı iptali için menfaatleri haleldar olanlar 
tarafından açılacak davalar. 

0) iktidarsızlık ve askerî şeref ve meslekî 
ahlâka uymayan fiillerden dolayı tekaüde sevk 
hakkmda salahiyetli üstlerin sicillerde yazılı 
mülâhaza ve kanaatleri üzerine ittihaz olunan 
kararların ve tatbik olunan muamelelerin ancak 
şekil, salâhiyet, esas cihetlerinden biri ile mev
zuat hükümlerine aykırı olmasından dolayı ip
tali için menfaatleri haleldar olanlar tarafın
dan açılan davalar. 

( S. Sayısı : 191) 
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MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞÎŞ-

TÎRÎŞÎ 

Askerlerin zat işlerine taallûk eden davalarının 
tedkik ve muhakeme usulü hakkında kanun 

lâyihası 

Birinci kısmı 

Merci ve vazife 

MADDE 1 — Adliye encümeninin birinci 
maddesi aynen. 

MADDE 2 — Adliyen encümeninin ikinci 
maddesi aynen 

MADDE 3 — Adliye encümeninin üçüncü 
maddesi aynen 

( S. Sayısı : 191) 
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İkinci kısım 

Muhakeme usulü 

MADDE 4 — İdarî davalar arzuhal ile açı
lır. Toplu olarak dava açmak yasaktır. 

Arzuhaller doğrudan doğruya Temyiz mah
kemesi reisliğine verilebileceği gibi, en yakm 
üst vasıtasile ve askerî mertebeler yolu ile de 
Temyi zmahkemesi reisliğine gönderilebilir. Ar
zuhal, verildiği tarihte deftere kayid ve bu ka-
yid arzuhallere işaret olunur. Kayid tarihi 
müddetin tesbitinde esas tutulur. 

Arzuhalde: 
A) Tarafların adı ve sanı; 
B) Ferdlerden olan tarafın ikametgâhı; 
C) Davanm esas ile dayandığı delillerin hu

lâsası; 
D) Davaya mevzu olan karar veya muamele

nin, tefhim, tebliğ vaya ıttıla tarihi yazılı olmak 
ve müsbit evrakın asılları veya tasdikli suretle* 

I ri ilişik bulunmak lâzımdır. 
Arzuhal ile müsbit evrakm birer sureti de 

birlikte verilmek şarttır. 

MADDE 5 — Dava açmak müddeti muamele 
ve kararların alâkalılara tefhim veya tebliğin
den veya icraya ıttıla tarihinden itibaren altmış 
gündür. 

MADDE 6 — Dava arzuhallerinin ve ilişikle
rinin birer nüshası dava edilen tarafa ve dava 
edilen taraf m vereceği cevab da davacıya teb
liğ edilir. Davacının ikinci lâyihası da dava 
edilen tarafa tebliğ edilerek almacak cevab da-
vacrya gönderilir. 

Dava edilen tarafm verdiği ikinci cevab lâ
yihasında yeniden demıeyan edilmiş ve davacı
nın cevab vermesini icab ettirecek hususlar var
sa, Heyetçe verilecek karar üzerine cevab ver
mesi için davacıya bir mühlet verilir. 

Taraflar yapılacak tebliğlere karşr, tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içinde cevab vermeğe 
mecburdurlar. Bu müddet taraflardan birinin 
talebi ve heyetin tasvibi ile veya resen heyetin 
göreceği lüzum üzerine uzatılabilir. 

Cevab müddetleri içinde taraflardan birinin 
cevab vermemiş olması işin geciktirilmesine se-
beb teşkil etmez. 
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M. M. E. 

MADDE 4 — Adliye encümeninin dördüncü 
maddesi aynen 

MADDE 5 — Adliye encümeninin beşinci 
maddesi aynen 

3VCADDE 6 — Adliye encümeninin altmcı 
maddesi aynen 

( S. Sayısı : 191 ) 



— 8 — 
Ad. E. 

MADDE 7 — Tarafların lâyihaları alındıktan 
veya lâyiha vermek için muayyen müddet geç
tikten sonra, dava evrakı, mütaleasmı bildirmek 
üzere Askerî temyiz mahkemesi müddeiumumi
liğine tevdi olunur. 

Müddeiumumilik deva hakkmda yazılı müta
leasmı bildirdikten sonra dosya tedkikat ya
pılmak ve netice hakkmda bir rapor hazırlamak 
üzere adlî azadan birine havale edilir. 

Raportör aza evrak üzerinde yaptığı tedkik-
lerin neticelerini reise bildirir. 

MjADDE 8 — Tedkikat evrak üzerine cere
yan eder. 

Taraflar veya müddeiumumi taleb ederse ve
ya heyet lüzum görürse alâkalılardan şifahî 
izahat alınabilir. Şifahî izahlar bizzat verilebi-
ceği gibi, taraflar bir avukat ile kendisini tem
sil ettirilebilir. Millî Müdafaa vekili şifahî iza
hat vermek üzere bir subay veya bir askerî me
mur gönderebilir. Şifahî izahat alınacağı gün, 
tebliğ olunacak davetiye ile taraflara bildirilir. 
izahat alenî olarak dinlenir. Heyetçe görülecek 
lüzum üzerine izahatın hafî olarak dinlenmesine 
karar verilebilir. Şifahî izahlarda tarafların 
lâyihada dermeyan eyledikleri sebebler ve delil
ler izah ve münakaşa olunur; yeni iddialar ve 
deliller serdedilemez. izahatm alınacağı günde 
taraflardan hiç birisi gelmezse, tedkikat evrak 
üzerine yapılır. Taraflardan yalnız birisi gelirse, 
onun vereceği izahatm dinlenmesi ile iktifa olu
nur. 

Şifahî izahlar alınırken müddeiumuminin 
huzuru şarttır. Tarafların izahatı dinlendikten 
sonra müddeiumumi mütaleasmı beyan eder. 

MADDE 9 — Tebligat işleri, hâkimin da
vaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehli vu
kuf tedkikleri, keşif ve muayene işleri, ve mah
kemenin sükûn ve inzibatî meseleleri hakkmda 
askerî muhakeme usulü kanununun hükümleri 
tatbik olunur. 

MADDE 10 — Kararlar şifahî izahatlı işlerde 
heyetçe, hazır bulunan taraflara tefhim olunur. 

Şifahî izahatm almdığı gün karar verilmez
se, bunlara aid ilâmlar ile şifahî izahat alınma
mış olan işler hakkındaki kararların ilâmı Millî 

I Müdafaa vekâletine doğrudan doğruya ve eş-

L( S. Sayısı : 191) 
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5 M. M. E. 

MADDE 7 — Adliye encümeninin yedinci 
maddesi aynen 

MADDE 8 — Adliye encümeninin sekizinci 
maddesi aynen 

MADDE 9 — Adliye encümeninin dokuzuncu 
maddesi aynen 

MADDE 10 — Adliye encümeninin onuncu 
maddesi aynen 
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Ad. E. 

hasa da ya Askerî temyiz mahkemesi taraf ından 
bizzat veyahud askerî mertebeler yolu ile tebliğ 
olunur. 

MADDE 11 — Kararlar esbabı mucibeyi 
muhtevi olur ve mutlak ekseriyetle verilir. 

İdarî dava açılması veya kararm tashihini ta-
leb icrayı tehir etmez. 

Askerî temyiz mahkemesinden idarî işler hak
kında sadır olan hükümler katğidir. Hiç bir ma
kamın tasdikma hacet olmryarak infaz olunur. 

Üçüncü kısmı 

Kanun yollan 

MADDE 12 — Askerî temyiz mahkemesin
den bu kanun mucibince verilen kararlar hak
kında aşağıda yazılı sebeblerden dolayı bir de
faya mahsus olmak üzere muhakemenin iadesi 
istenebilir: 

A - Mücbir sebebler dolayısile veya lehine 
karar verilen tarafın filinden doğan bir sebeb-
le elde edilemeyen bir sened veya vesikanm ka
rarm verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması; 

B - Karara esas ittihaz olunan çenedin sahte
liğine hükmedilmiş veya senedin sahte olduğu 
mahkeme yahııd resmî bir makam huzurunda ik
rar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm 
karardan evvel verilmiş olup ta, muhakemenin 
iadesini isteyen kimsenin karar zamanmda bun
dan haberi bulunmamış olması; 

C - Karara esas ittihaz edilen bir ilâm hük 
münün bozularak katğileşmek suretile tama-
mile ortadan kalkması; 

D - Ehli hibrenin kasta müstenid olarak ha-
kikata aykırı beyan ve ihbarda bulunduğunun 
resmen tahakkuk etmesi; 

E - Lehine karar verilen tarafm, karara tesir 
edici bir hile kullanmış olması; 

P - Vekil veya kanunî mümessili olmayan 
kimseler huzuru ile davanm görülüb karara bağ
lanmış olması; 

G - Davayı görmekten çekinmeye mecbur 
olan aza huzuru ile karar verilmiş olması; 

H - Tarafları ve sebebi ayni olan bir dava 
hakkmda verilen karara aykın yeni bir karar 
verilmesine sebeb olabilecek bir madde yok iken 
ayni heyet veya başka bir heyet tarafmdan ev-
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M. M. E. 

MADDE 11 — Adliye encümeninin on birinci 
maddesi aynen 

MADDE 12 — Adliye encümeninin on ikinci 
maddesi aynen 
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Ad. E. 

velki ilâmın hükmü hilâfında bir karar verilmiş 
bulunması. 

Muhakemenin iadesi talebi, icrayı tehir et
mez. 

MADDE 13 — Muhakemenin iadesinde Hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 447 nci 
maddesinin müddete aid hükmü kıyas yolu ile 
tatbik olunur. 

MADDE 14 — Askerî Temyiz mahkemesin
den, bu kanun mucibince verilen kararlar hak
kında, aşağıda yazılı sebeblere istinaden bir de
faya mahsus olmak üzere kararm tefhimi veya 
ilâmın tebliği tarihinden itibaren on beş gün 
içinde kararm tashihi istenebilir: 

A - Kararm zatine müessir iddia ve itiraz
ların kararda meskût geçilmiş olması; 

B - Bir ilâmda birbirine aykırı kararlar bu
lunması; 

C - Kararm usul ve kanuna muhalif olması* 

MADDE 15 — Askerî Temyiz mehkemesin-
den muhakemenin iadesi ve kararm tashihi, bir 
arzuhal verilmek suretile istenir. 

Kanunî sebebler mevcud olduğu takdirde, 
usulü dairesinde tebligat yapılarak dava yeni
den rüyet olunur. 

Muhakemenin iadesi ve kararm tashihi ta-
lebleri kanunî sebeblere müstenid bulunmazsa 
arzuhalin reddine karar verilir. 

Kararm tashihi ve muhakemenin iadesi ta-
leblerinin reddi halinde müstedi hakkında Hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 442 ve 454 
ncü maddelerinde yazılı ceza hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 16 — Askerî Temyiz mahkemesin
den bu kanun mucibince verilen kararlar müb-
hem olur veya mütenakız fıkraları havi bulu
nursa taraflardan herbiri kararm tavzihini veya 
tenakuzun kaldırılmasını isteyebilir. 

İki tarafm isim, sıfat ve iddiaları neticele
rine müteallik hataların ve kararm esasmdaki 
hesab yanlışlıklarının düzeltilmesi de istenebilir. 

Bu halde Askerî Temyiz mahkemesi tedkik 
ve lüzum görürse bu babdaki arzuhalin bir su
retini cevab vermek üzere münasib bir mühlet 
tayin ederek diğer tarafa tebliğ eder. İki nüsha 
olarak verilmesi lâznngelen cevabın biri, tav-
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M. M. E. 

MADDE 13 — Adlîye encümeninin on üçüncü 
maddesî aynen 

MADDE 14 — Adliye encümeninin on dör
düncü maddesi aynen 

MADDE 15 — Adliye encümeninin on be
şinci maddesi aynen 

MADDE 16 — Adliye encümeninin on altmcı 
maddesi aynen 

( S. Sayısı : 101) 
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| Ad. E. 

MADDE 4 — 2515 numaralı kanun ortadan 
kaldırılmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasma Millî 
Müdafaa vekili memurdur. 

zih veya refi yahud düzeltme talebinde bulunan 
tarafa bildirilir. 

Kararm tavzihine yahud tenakuzun kaldrrd-
masma veya hata yajıud hesab yanlışlıklarının 

I düzeltilmesine karar verilirse, keyfiyet ilâmm 
altma yazdır ve diğer tarafa da ayrıca tebliğ 
olunur. 

MADDE 17 — Zat işleri tedkik encümeni 
teşkiline dair olan 2515 sayılı ve 18 - VI - 1934 
tarihli kanun lağvedilmiştir. 

MADDE 18 — İdarî davalar hakkmda Şu
rayi devlet deavi dairelerinde istifa olunan mah
keme masrafları ve harçlar, bu kanunda gösteri
len davalardan dahi alınır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Büyük Millet 
Meclisinde ve Şurayi devlette ve Zat işleri tedkik 
encümeninde tedkik halinde bulunan iddialar ve 
müracaatlar hakkmda bu kanunun meriyete gir-
diği tarihten itibaren doksan gün içinde alâka
lılar tarafından Askerî temyiz mahkemesine, ay
rıca dava ikame edilmek suretile, müracaat olu
nabilir. Bu müddetin geçmesile bu iddialar ve 
müracaatlara taallûk eden kararlar ve muame
leler katğileşir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 2515 numaralı 
kanunun meriyete girdiği güne kadar gerek Şu
rayi devlette ve gerek zat işleri tedkik encüme
ninde hiç bir müracaat ve iddia dermeyan edil
memiş olan karar ve muameleler katğidir. Bu 
tarihten sonraki kararlar ve muameleler hak
kında kanunun meriyete girdiği tarihten itiba
ren altmış gün zarfında Temyiz mahkemesine 
müracaat olunabilir. 

MADDE 19 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 20 — Bu kanunun hükmünü icraya 
I Millî Müdafaa vekili memurdur. 
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MADDE 17 — Adliye encümeninin on ye
dinci maddesi aynen 

MADDE 18 — Adliye encümeninin on seki
zinci maddesi aynen 

MADDE 19 — Adliye encümeninin on do
kuzuncu maddesi aynen 

MADDE 20 -r- Adliye encümeninin yirminci 
maddesi aynen 
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MÎLLÎ MÜDAFA AENCÜMENÎNÎN TEKLÎFİ 

1631 saıylt askerî muhakeme usulü kanununun 41 
nci maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1631 sayılı askerî muhakeme 
usulü kanununun 41 nci maddesi aşağıdaki gibi 
değiştirilmiştir: 

1 — Askerî temyiz mahkemesi üd daireden 
teşekkül eder. Her dairede dört askerî, dört ad
lî aza bulunur. Askerî temyiz mahkemesinde 
iki askerî ve iki adlî aza mülâzımı bulunur. 

2 — Askerî temyiz mahkemesinin askerî aza
lan ve aza mülâzımları iki sene müddetle tayin 

olunur. Azalar tuğgeneral ve daha yukarıdaki 
rütbelerden, aza mülâzımları da albaylardan in-
tihab olunur. Zaruret halinde azanm albay ve 
aza mülâzımının da yarbay rütbesinde olması 
caizdir. 

MADDDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

• « • » i 
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S. Sayısı: 192 
57 918 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1058) 

T. C. 
Başvekâlet 20-V-1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2127 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Fevkalâde membalardan elde edilecek varidattan bazı işler için 57 918 000 lira fevkalâde tahsi
sat verilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - V -1938 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kamın lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucib sebcbler lâyihası 

1936 ve 1937 senelerinde 3037, 3061 ve 3194 sayılı kanunlarla verilen mezuniyete müsteniden fev
kalâde membalardan elde edilecek varidatla karşılanmış olan nafıa, iktısad, ziraat, maarif ve müda
faa hizmetlerinden 1938 malî yılında da ayni suretle krşdanacak olanlara (57 918 000) lira tahsisine 
lüzum hâsıl olmuş ve ilişik kanun lâyihası bu mak şadla tanzim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 23 - V - 1938 
Mazbata No. 127 
Esas No. 1/1058 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde membalardan elde edilecek vari
dattan bazı işler için 57 918 000 lira fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkında Başvekâletin 20 ma
yıs 1938 tarih ve 6/2127 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise gönderilen kanun lâyihası Maliye 
vekili Fuad Ağralı hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu. 

1938 malî yılı içinde fevkalâde membalardan 
elde edilecek varidatla ifası zarurî ve mühim 
görülen hizmetler için tahsisat verilmesine ve 
bu membalardan tahsisat kaydedilen paralardan 
seneleri içinde sarfedilemeyen> mikdarlarm erte
si seneler bütçelerine devredilmek suretile kul

lanılabilmesine dair olan bu lâyiha, Maliye veki
linden lâzımgelen izahat alındıktan sonra encü-
menimizce olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Ancak 3384 sayılı kanunun onuncu maddesi 
mucibince Maliye vekâleti hesabı carisine yatı
rılacak paraların dahi bu hizmetlere tahsis edi
lebilmesi için Maliye vekilinin mezun bulundu
ğuna dair lâyihaya bir madde eklenmesi yolun
da Maliye vekilinin teklifi encümenimizce kabul 
edilmiş ve bu hususa dair hazırlanan metin dör
düncü madde olarak lâyihaya eklenmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
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Yüksek Reisliğe sunulur. . 

Reis R. V. 
Burdur İsparta 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal 
Kâtib 

istanbul Kayseri 
F. öymen F. Baysal 

M. M. 
Trabzon 
. Karadeniz 

[ırklareli 
Ş. ödül 

Manisa 
T. Türkoğlu 

Siird 
M. Mayakon 

Yozgad 
S. İçöz 

Mardin 
H. Erten 

Sivas 
Remzi Çiner 

Ördü 
H. Yutman 

Trabzon 
Sim Da^ 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

57 918 Û00 lira fevkalâde tahsisat veril
mesi hakkında kanun lâyihası 

MA.DD 1 — Fevkalâde membalardan elde 
edilecek varidatla karşılığı temin edildikçe ili
şik cetvele göre muhtelif dairelerin 1938 malî 
yılı bütçelerinde açılacak fasıllara hizalarında 
gösterilen mikdarları geçmemek üzere 
(57 918 000) liraya kadar fevkalâde tahsisat 
konulması için Maliye vekiline mezuniyet ve
rilmiştir. 

MADDE 2 — 3037, 3061 ve 3194 sayılı ka
nunlarla bu kanun mucibince karşılığı fevkalâ
de membalardan temin edilmek suretile tahsisat 
kaydedilmiş ve edilecek paralardan seneleri 
içinde sarfolunmayan mikdarlar ayni hizmet
lerin ifasına tahsis edilmek üzere müteakib se
neler bütçelerine devren varidat ve tahsisat 
kaydolunur. 

MADDE 3 — İlişik cetvelde yazılı hizmetlere 
tahsis olunan mikdarlar arasında İcra Vekilleri 
Heyeti kararile münakale yapılabilir. 

MADDE 4 — Birinci madde mucibince (İç
me suyu tesisatı için Trabzon belediyesine ikraz) 
adı altmda Nafıa vekâleti bütçesinde açılacak 
fasla tahsisat kaydedilecek paranın, vade ve fa
izi İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek üze
re Trabzon belediyesine ikrazına Maliye vekili 
mezundur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BÜTÇE ENÜOMıENlNİN DEÖlŞTlRlŞt 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 3384 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesi mucibince Hazine hesabı carisine ya
tırılacak mebaliğin dahi bu kanunda sayılı hiz
metlere tahsisine Maliye vekili mezundur. 

MADDE 5 
nen. 

Hükümetin 4 ncü maddesi ay-

MADDE 6 
nen. 

Hükümetin 5 inci maddesi ay-

k(S. Sayısı : 192 ) 
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MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icra

ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
18 - V -1938 

Bş. V. 
(j. Bâyar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf.V. 

8. Ankan 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
$. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na.V. 
Â. Çetinkaya 

G. î . V. 
Rdna Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağralt 
îk.V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

J .̂ Kurâoğlu 

MADDE 7 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen, 

Hükümetin teklifine bağh 

CETVEL 
Lira 

MALÎYE VEKÂLETİ 

850 000 Hükümet konakları inşaatı. (150 000 lirası Gürcübulak gümrük binasına sarf edilebilir) 

DÜYUNU UMUMİYE 

3 220 000 944, 1091 sayılı kanunlar mucibince demiryolları inşaatı için çıkarılan Hazine bonoları. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

120 000 Jandarma silâhlarının tecdidi, cepane ve bomba mubayaası. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

700 000 3228 sayılı kanun mucibince Ankarada yaptırılacak Tıb fakültesi inşaat ve tesisatı. 
2 270 000 Muhacir iskânı işleri. (Sarf şekli İcra Vekilleri Heyetince tayin olunur). 
1 700 000 Maske imalâtı için. (2815 sayılı kanun mucibince sarf ve mahsub şekilleri icra Vekilleri 

Heyetince tayin olunur). 

4 670 000 Yekûn 

MAARİF VEKÂLETİ 

899 000 Ankarada yaptırılacak fakülte ve mekteblerle İstanbul Üniversitesinin inşaat, tamirat ve 
tesisatı. 

NAFIA VEKÂLETİ 

100 000 Birinci umumî mjfettişlik inşaat ve tesisatı ve tefrişatı. 
32 000 İkinci umumî müfettişlik inşaatı. 

614 000 Üçüncü umumî müfettişlik inşaatı 
825 000 Sason bölgesinde yapılacak yollar, köprüler ve sair inşaat. 
500 000 3228 sayılı kanun mucibince Ankarada yaptırılacak lise binası. 
300 000 2866 sayılı kanun mucibince yaptırılacak Ankara gençlik parkı masrafları. 

.(S. Sayısı : 192 ). 



Lira 

- 4 -

150 000 Meriç nehrinde yapılacak İslâhat ve ameliyat masrafları. (Sarf şekli İcra Vekilleri 
Heyetince tayin olunur.)' 

1000 000 istanbul - Edirne Asfalt yolu. 
1 000 000 Hava yolları Devlet işletme idaresi bütçesine yardım. 

518 000 İçme suyu tesisatı için Trabzon belediyesine ikraz. 
20 650 000 DimiryoUarı inşaatı bilûmum masrafları. (Hizmetlere tevzii ve maddelere tefriki İcra 

Vekilleri Heyetince yapılır.) 

25 689 000 Yekûn 

ÎKTISAD VEKÂLETİ 
100 000 Yaş meyve ve sebzelerin ihracı masrafı. (Bu tertibden îcra Vekilleri Heyeti kararile 

yardım ve teşvik yapılabilir.) 
2 000 000 2804 sayılı kanun mucibince Maden Tedkik ve Arama Enstitüsüne yapılacak yardım. 

300 000 2819 sayılı kanun mucibince Elektrik işleri Etüd idaresine yapılacak yardım. 

2 400 000 Yekûn 

ZİRAAT VEKÂLETİ 
700 000 Yaş ve kuru meyvelerin İslahı ve bu maksadla kullanılacak memur ve müstahdemlerin 

ücret ve masrafları. (Fidanlık ve istasyonlarda resmî ve teknik mesainin ifasına mahsus 
bina ve meskenler ve sarf şekli icra Vekilleri Heyetince tayin olunmak üzere 50 000 
liraya kadar Ziraat kongreleri için bu tertibden safiyat yapılabilir.) 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KAKA KISMİ) 
4 000 000 2980 sayılı kanun mucibince yapılan top ve eepane siparişleri. 
3 000 000 icra Vekilleri Heyeti kararile levazımı askeriye veya levazım ve teçhizatı harbiye ve 

fenniye ve tahkimat masrafları. 
3 000 000 Motorlu vasıtalar mubayaa bedeli. 

10 000 000 Yekûn 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 
4 520 000 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye. 
2 000 000 İnşaat 

6 520 000 Yekûn 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 
350 000 Gölcükte yapılacak mahfuz tanklar. 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
2 500 000 2980 sayılı kanun mucibince eepane imalâtı, inşaat ve tesisat. 

57 918 000 UMUMÎ YEKÛN 

(S. Sayısı : 192 ) 



S. Sayısı: 193 
İnhisarların idaresi hakkındaki 1660 sayılı kanuna müzyyel 
2159 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (l/l025) 

T. C. 
Başvekâlet 7 -V - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1920 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar idaresi mütedavil sermayesinin otuz milyon liraya çıkarılması maksadile 2159 sa
yılı kanuna ek olarak Gümrük ve inhisarlar ve Maliye vekilliklerince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 5 - V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. Başvekil 

G. Boyar 

Mütedavil sermayenin arttırılması hakkında mucib sebebler 

inhisarlar idaresinin her nevi işletme masraflarına karşılık olmak üzere 2159 sayılı kanunla 
25 000 000 lira İnhisarlar idaresine ilhak edilen Barut ve patlayıcı maddeler inhisarı için de 
2480 sayılı kanunla 750 000 liraki, ceman 25 750 000 liralık bir mütedavil sermaye kabul edilmiş
tir. 

Bilhassa 1932 yılı satışları nazarı dikkate alınarak tesbit olunmuş olan bu sermaye, 1936 malî 
yılı satışlarının tütünde yüzde 16, müskiratta yüzde 20, tuzda yüzde 79, ve barutta yüzde 120 nis-
betlerinde artış göstermeleri bu satışları karşılamak için bulundurulması icabeden normal stok 
mevcudlarının da tabiî olarak artmasını zarurî kılmış ve yine bu satışların artması levazım stokla
rının kabarmasını intaç etmiştir. 

1937 malî yılı zarfındaki satışların yine mütezayid bir nisbet arzetmesi stokların bir mikdar 
daha artmasını mucib olmuştur. 

1937 malî senesi mart nihayeti vaziyetinde; idarenin limited şirketine iştirak hissesi olan 
1 100 000 lira da dahil olmak üzere 28 000 000 liralık mal ve alacak mevcudu olduğu görülmek 
tedir. 

Stok meyanında bulunan ve yekûnu 13 800 000 liraya baliğ olan 28 200 000 kiloluk tütün mev
cudu sene nihayetine kadar yapılacak mubayaa ile 4 800 000 kilo fazlalaşacak ve bu suretle stok 
1 500 000 lira daha kabaracaktır, iki aylık satışların tevlid edeceği eksiklik nazarı dikkate alın
dığı takdirde sene sonunda tütün mevcudunun 31 000 000 kiloda 14 300 000 liralık bir kıymet 
göstereceğini tahmin ediyoruz. Yani umumî stok 31 mayıs 1938 tarihine kadar daha 500 000 liralık 
bir artış kaydederek mal ve alacak mevcudu 29 000 000 lirayı bulacaktır. 

Bu meblâğm mülhakat ve merkez kasalarında normal ihtiyaçları karşılamak için bulundurul
ması icab eden 2 000 000 liralık bir mevcud ilâve edilirse inhisarların asgarî 30 000 000 liralık bir 
mütedavil sermayeye ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. 

Ancak bu günkü ihtiyacımızı karşılayacak olan bu sermayenin, satışlardaki tezayüdün devamı 
dolayısile stoklarda görülecek tabiî fazlalık nisb etinde artması icabedecektir. Bu cihet nazarı dik
kate almarak normal bir şekilde, yalnız muhammen varidat fazlasının bir kısmı ile telâfi olunabi
lecek bu artışm temini için, maddeye ona göre hüküm konmuştur, 



— 2 — 
Bütçe encüm( 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 128 
Esas No. 1/1025 

Yüksek 

İnhisarlar idaresi mütedavil sermayesinin 30 
milyon liraya çıkarılması hakkında olub Başve
kâletin 7 -V-1938 tarih ve 6/1920 sayılı tezke-
resile Yüksek Meclise sunuhıb encümenimize 
verilmiş olan kanun lâyihası Maliye vekâleti 
Muhasebat umum müdürü ile inhisarlar idaresi 
muhasebe müdürü hazır oldukları halde okundu 
ve konuşuldu: 

İnhisarlar için evvelce tahsis edilmiş olan 
mütedavil sermaye mikdarının tezyidi hakkında 
teklif olunan bu lâyiha Hükümetin esbabı muci
be lâyihasında izah olunan sebebler dolayısile 
encümenimizce esas itibarile kabul edilmiştir. 

Ancak Hükümetçe yazılan esbabı mucibe lâ
yihasının mütaleasındaıı dahi anlaşılacağı üzere 
inhisar trıamulâtına aid satışların artması yüzün
den stokların da mikdarını arttırmak lâzımgeldiği 
cihetle mütedavil sermayenin 30 milyona çıka
rılması istenmekle beraber satışların artması 
sebebile stokların tezyidine zaruret hâsıl oldu
ğu takdirde bu tezayüdü karşılayacak derecede 
mütedavil sermayenin ayrıca arttırılmasına me
zuniyet verilmesi dahi taleb olunmaktadır. 

Mütedavil sermaye mikdarının bir kanunla 
tesbit edilmesinde faide mülâhaza eden encüme-

i mazbatası 

23.- V -1938 

Reisliğe 

nimiz satışın tezayüdü ile mütenasib olmak üze
re bu sermayeye daima bir mikdar ilâve edile
bilmesi için istenilen mezuniyetin verilmesini 
zarurî görmemiş ve lüzum hâsıl oldukça serma
ye mikdarına yeniden ilâve yapabilmek için Bü
yük Meclisten müsaade alınabileceğini düşüne
rek lâyihadan bu kısmın çıkarılmasına karar ver
miştir. 

Bu esas dairesinde yeniden hazırlanan lâyi
ha Umumî Heyetin tasvibine arzedihnek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
kâtib 

tstanbul 
F. öymen 
Grümüşane 

D. Sakarya 
Mardin 

R. Erten 
Ordu 

H. Yalman 
Sivas 

Remzi Çiner 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Balıkesir 
E. Adakan 

Kayseri 
F. Baysal 

Muş 
Ş. Çiloğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Yozgad 
S. Içöz 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
İ 

Gazi Anteb 
A. İT. Ay erdem 

Manisa 
T. Türkoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Siird 
M. Mayakon 

( Ş. Sayısı : 193 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2159 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnhisarlar idaresinin her ne
vi işletme masraflarına karşılık olmak üzere 
(30 000 000) liralık bir mütedavil sermaye ka
bul edilmiştir. 

inhisara tâbi maddeler satışmm artması 
sebebile mamul ve gayrimamul madde ve mal
zeme stoklarmm tezyidine zaruret hâsıl olduğu 
takdirde 30 milyon liralık mütedavil sermaye, 
tezyidine lüzum görülen stokların maliyet be
deli nisbetinde arttırılabilir. 

Bu suretle sermayeye ilâve edilecek mikdar 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekâletince müş

tereken tayin edilerek her malî yıl sonunda İn
hisarlar bütçesile Hazineye verilmesi tahmin olu
nan varidatın tahakkuk edecek fazlasından te
min olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 mayıs 1938 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 

m. v. 
8. Ankan 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1. V. 
Rana Tarhan 

5 - V - 1938 
M M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

İnhisarlar idaresinin mütedavil serma
yesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnhisarlar idaresinin 2159 ve 
2480 sayılı kanunlarla 25 750 000 lira olarak tes
iri* edilmiş bulunan mütedavil sermayesi 
30 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

Bu suretle mütedavil sermayeye ilâve edile
cek mikdar bu idarenin varidat fazlalarından 
temin olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Hükümetin maddesi aynen 

• ı m»tm 
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S. Sayısı : i # 5 
Meccani leylî talebenin mecburî hizmetlerine dair^eten 
1237 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif encümeni 

--'tnazbatası •<*(-/#€W) 

T. G. 
Başvekâlet 2 - V -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1830 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Meccani leylî talebenin ^mecburî hizmetlerine dair olan 5 mayıs 1928 tarihli ve 1327 numaralı ka
nuna zeylen Maarif vekilliğince hazırlanan ve lora Vekilleri «Heyetince 29 T IV - 1938 tarihinde Yük
sek Meclise -arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil vekili 
Ş. Kaya 

Mrıcib sebebler 

Orta öğretim okullarındaki talebenin gittikçe artması öğretmen ihtiyacını azamî hadde çıkar
mıştır. 1931 -1932 ders yılında orta öğretim okullarında bulunan 828 dershaneye devam eden talebenin 
sayısı 34 280 iken 1937 -1938 ders yılında bu okullardaki dershanelerin sayısı 1801 e, talebenin sayısı 
da 91 702 ye çıkmıştır. Son yıllarm istatistiğine göre orta öğretim okullarına devam eden talebenin sayısı 
vasatı olarak her yil 18 000 artmaktadır. Bu artmanın bir kaç yıl için daha devam edeceğinde de şüphe 
yoktur. Talebe sayısmın artması öğretmen ihtiyacını da arttırmakta ise de bu gidişle ihtiyaç nisbe-
tinde öğretmen bulmağa imkân bulunmamaktadır. Bu gün orta öğretim okullarında kanunî şartları ha
iz 2589 öğretmenden başka sayısı her gün artmakta olan yardımcı Öğretmenler de istihdam edildiği 
halde gene ihtiyaç karşılanamamakta, orta öğretim okullarında açık bulunan 1320 ders saati vekil Öğ
retmenlerle idare edilmekte 635 ders saati da açık bulunmaktadır. 

Gelecek yıl yeniden okul açmamak imkânı dahi olsa yine okullarımızda bir taraftan vekâletle idare 
olunan; bir taraftan bu gün açık bulunan ders saatlarını doldurmak için daha 562 öğretmene ihtiyaç 
vardır. 1940 ders yılında yeniden 340, 1941 de'345, 1942 de 405, 1943 de 492 öğretmenin mesleke 
alınması- ihtiyacını şimdiden görmekteyiz. 

Bu gün memleketimizde lise öğretmenliği için başlıca kaynak îstanbulda Yüksek öğretmen okulu 
ile Ankarada dil, tarih ve coğrafya Fakültesidir. Bütün sınıflar dahil olduğu halde Yüksek öğretmen 
okulundaki talebenin tutarı 126, dil, tarih ve coğrafya Fakültesinde leylî olarak kayıdlı bulunan talebe
nin tutarı da 110 dur. Gerçi Yüksek öğretmen okulunda kayıdlı olmadığı halde İstanbul üniversi
tesi Fen ve Edebiyat fakültelerine devam edenlerin bir kısmı ile Ankarada Dil, Tarih ve Coğrafya 
rF&kiÜtesine-neharî - olacak- devran nedenlerin bir kısnaatnmı dft. ö^etmenlik ınesleikine girmeleri ihtimali 
varsa da bunların rmikdarmın'ihtiyacı .karşılayacak ödemeye :varmıyaeağı tabiidir. 

• Orta okul öğretmenliğine gelince bunun da bankça .ka^nmğıAnkaradaM Gazi Terbiye.enstitüaüdür. 
Bugün «Enstitüye devam eden talebenin sayısı 292 dir..Geçen yıldanberi ilk öğretmen okulları me
lunları -arasından müsabaka i le alman öğretmenlerin Gazi Terbiye enstitüsünde tam bir yıllık bir 
kursa *tâbi tutularak vorta okul öğretmeni olarak yetiştirilmelerine başlanmış ve bu tedbir sayesinde 
orta okullara geçen yıl bu enstitü talebesinden başka 165 öğretmen alınmış ise de bu mikdar da ih
tiyacı karşılayacak derecede değildir. 
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Arzolunan rakamlara göre bugün orta öğretim okullarına öğretmen yetiştiren müesseselerin yetiş

tirmekte oldukları öğretmen sayısının bugünün âcil ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak oldukları mey
danda olduğundan daha birkaç yıl için esaslı başka tedbirlere de müracaat edilmesi zarurî görül
müştür. 

Bugün orta okullarla liselerimizde 915 sayılı kanun hükümlerine göre parasız yatılı olarak tah
sil etmekte olan talebeden yüksek tahsillerini bitirenleri 1237 sayılı kanun, Devlet müesseselerinde 
ihtisasları dairesinde hizmet etmekle mükellef tutmaktadır. Ancak Devlet okullarında parasız yatılı 
olarak tahsil etmekte olan talebe, yüksek okullara girerken çok defa öğretmenlikle ilgisi olmayan 
meslekleri seçmekte olduklarından bunlardan 1237 sayılı kanun hükümlerine göre mecbur oldukları 
hizmet mükellefiyctiııi orta öğretim okullarında öğretmenlik etmekle ifa edeceklerin sayısı hemen 
hiç denilecek kp.d-.ır az 1: ulu nm aktadır. Bu durumugözönüne alan Vekâletimiz; «ecen yıl Yüksek Mec
lisin gösterdiği arzuya da uymuş olmak için, bu yıl leylî meccani talebe sayısınr 1000 den 1500 e 
çıkarmış ve tahsisatını bu yıl bütçesine koymuştur. Ancak bunlar da yine eskisi gibi yüksek tahsil 
için meslek intihabında serbest bırakıldıkları takdirde muallimlik için vücutlarından istifade 
olunamayacak ve sıkışık öğretmen durumu aynile baki kalmış olacaktır. Vekâletimiz öğretmen kad
rosunun biran önce tamamlanmasını hayatî bir mesele telâkki ettiği içindir ki, adedleri yarı yarıya 
artırılmış olan bu elemanlardan azamî derecede faydalanmak mecburiyetinde kalıyor • ve h\\ ka
nunla leylî meccani talebenin % 75 nin; 1938-1939 yılından başlamak üzere, öğretmen ihtiyacımın 
iyice tatmin edilinceye değin öğretmen yetiştirmek m aksadı 1 e Maarif vekâleti emrine verilmesi 
istirhamında bulunuyor. 

Kanun projesinin birinci maddesi ortaokullarla liselerde parasız yatılı olarak tahsil etmekte olan 
talebenin % 75 ini öğretmen yetiştirmek üzere Bakanlığımız tarafından kendilerine gösterilecek mü
esseselerden birine parasız yatılı olarak girmeğe ve öğretmen olarak yetiştikleri zaman da Bakanlı
ğımız emrinde çalışmağa mecbur tutmaktadır. Bu madde bu mecburiyeti; 1938 - 1939 ders yılı ile 
bundan sonra gelecek yıllar zarfında ortaokullara ve liselere parasız yatılı gireceklere,,bir de bugün 
ayni okullarda parasız yatılı tahsilde bulunanlara teşmil etmektedir. Yalnız bu yıl, liselerin son 
sınıfında bulunanlar hakkında 5 mayıs 1928 tarihli ve 1237 sayılı kanun hükümlerinin tatbik oluna
cağı tesbit edilmiştir. 

Projenin ikinci maddesinde birinci maddeye göre mükellefiyete tâbi tutulanlardan Bakanlığımız 
emrinde çalışmak istemiyenlerden tahsil yıllarındaki ücretlerin alınacağı tesbit edilmiştir. 

Projenin üçüncü maddesinde bugün ortaokullarla liselerde parasız yatılı olarak tahsilde bulunan
ların 5 mayıs 1928 tarihli ve 1237 sayılı kanunun muvakkat maddesinden istifade edecekleri tasrih 
edilmiştir. 

Maarif encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Mmrif encümeni 23 - V - 1938 
Esas No. î/1018 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

Meccani leylî talebenin mecburî hizmetlerine 
dair olaın 9 mayıs 1928 tarihli ve 1237 numaralı 
kanuna zeyil ilâvesi hakkında Mâarif vekâletince 
tanzim olunan Başvekâletin 2 mayıs 1938 tarih 
ve 1830 numaralı tezkeresile gelen ve encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası Maarif ve

kili Saffet Arıkan ve müsteşar Rıdvan Nafiz ha
zır oldukları halde incelendi. 

Maarif vekâletinin mucib sebeblerinde gösteril
diği ve vekilin şifahî ifadelerile de tafsil olunduğu 
üzere vekâlet orta tedrisat muallimliği hususun
da bir buhran karşısındadır. Halen 1320 ders 
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saati vekillerle idare edilmekte ve 635 saat de 
açık kalmaktadır. Ajçık olmayan saatlerin bir 
kısmını da yardımcı muallimler idare etmekte
dir. Buna rağmen vekâlet yeniden bir çok yer
lerde mektebler ve dershaneler açmak mecburi
yetinde bulunmaktadır. Halbuki bu günkü vazi
yette buna imkân yoktur. 

Vekâletin lise muallimleri için bu güri başlı
ca iki kaynağı vardır. Birisi Istanbuldaki Yüksek 
muallim mektebi diğeri de Ankarada Tarih, dil 
coğrafya fakültesidir. Bunlardan birincisinde 
bütün sınıflar dahil olduğu halde 126 talebe var
dır. Müracaat eden talebenin mikdarı gittikçe 
azalmaktadır. Tarih, dil, coğrafya fakültesine 
ise ancak 112 talebe devam etmektedir. Orta 
okul öğretmenlerinin de başlıca kaynağı Ankara
da Gazi terbiye enstitüsüdür ki, bunun da talebe
si 300 ü bulmaktadır. Geçen yıldanberi ilk öğ
retmen okulları mezunları arasından müsabaka ile 
alınan öğretmenler Gazi terbiye enstitüsünde bir 
yıllık hjr kursa tâbi tutulmak suretile orta öğ
retmen yetiştirilmesine başlanılmış ise de bu da kâfi 
gelmemektedir. Esasen bu tedbir de ilk mekteb 
ihtiyaçları zararına olmaktadır. 

işte bu vaziyetlere göre, vekâlet, muallim te
dariki için bu sene iki çare düşünmüştür. Bun
lardan birincisi orta okullara alınan leylî meccani 
talebenin mikdannı binden bin beş yüze çıkarmak 
ve ikincisi de bu talebenin yüzde yetmiş Deş ka
darını muallim olarak yetiştirmektir. Lâyiha bu 
son şıkkı istihdaf etmektedir. 

Esasen orta okullarda okuyan leylî meccani 
talebe 9 mayıs 1928 tarihli ve 1237 numaralı ka
nun mucibince tahsillerini bitirdikten sonra Dev
letin göstereceği vazifelerde çalışmak mecburiye
tindedir. Bu lâyiha talebenin yüzde yetmiş beş 

kadarının meebur olacağı vazifenin şeklini tayin 
etmektedir. Bu düşüncelerle Encümenimiz lâ
yihayı esas itibarile kabul etmiş, Ancak maddele
rin müzakeresine geçerken bazı tadilât yapmıştır. 

Birinci maddeye muallim olarak yetiştirile
cek talebenin liyakat ve kabiliyetleri ve vekâ
letin muhtelif branşlardaki ihtiyacı nazarı iti-
bare alınması için lâzım olan kayid eklenmiş ve 
tam yüzde yetmişbeşi elde edebilmek için bu tef
rikin son smıfta yapılması münasib görülmüş
tür. Bu gibiler öğretmen olarak yetişince mü
kellef olacağı mecburiyetler 1338 numaralı ka
nuna tevfik edilmiştir. Bu gün orta mektebler 
ve liselerde parasız yatılı olarak devam etmekte 
bulunan talebenin hepsine şamil olmak üzere bir 
senelik müsaade verilmiştir. 

ikinci madde hükmü de yukarıda adı geçeu 
1338 numaralı kanun ahkâmı tatbik olunur 
şeklinde tadil edilerek muallim mektebleri tale
besi hakkında cari olan hükümlerle birleştirilmiş
tir. 

Üçüncü ımaddedeki son _ sınıfa verilen istisna 
birinci maddeye eklenen halen mevcud bütün 
talebeye teşmil edilen müsaade dolayısile lüzum
suz kaldığından madde ilga edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresi dileğile Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Maarif E. Reisi M. M. Kâtib 
Kars Atfyon K. Trabzon 

F. Köprülü H. Çerçel Seniha Hızal 
Afyon K. Antalya Giresun 

/ . V. Aykurt T. örs Sadri Maksudi Arsal 
Giresun izmir 
T. Onay H. 1 . Yücel 

Ordu . Diyarbakır 
Ali Canib Yöntem Tevfik Bilge 
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flÜKÛMTÎN TEKLİFİ 

Meccani leylî talebenin meccani hizmetlerine dair 
olan 5 mayıs 1928 tarihli ve 1237 numaralı kanu

na zeyil ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Resmî orta okullar ve liselerde 
meooanî, leylî olarak tahsilde blunanlar arasında 
yüziie yetmiş beş >nisbetini geçmemek şartile 
Kültür Bakanlığınca ayrılacak olanlar, öğret
men yetişmek üzere mezkur bakanlık;tarafmdan 
kendilerine gösterilecek; müesseselerden birine 
meösanîj leylî ^olarak g taege mecburdurlar. 

Hu f gibiler öğretmen olarak yetişince, ?Devlet 
okullarında meccani, leylî olarak tahsilde bulun
dukları müddet kadar Kültür /Bakanlığitemrinde 
ihtidaları dairesinde rçaiışmağaımectanrflurlar. 
Bu mecburiyet 1938 - 1939 ders yılı ile bundan 
sonia gelecek yıllar içinde î9&f> numaralı kanun 
mucibince orta okullarla liselere parası yatılı 
olarak alınacaklara ve bu gün orta okullarla li
selerde parasız yatılı olarak tahsilde bhınanlara 
şamildir. Ancak bu kamunun neşri îtarihinde (lise
lerin son smıflarmda ıparasız yatdı olarak tah
silde bulunanlar hakkmda 5 mayıs 1928 tarihli 
ve İ237 numaralı kanun rhükümleri ıtaibik olu
nur^ 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince mü
kellefiyete tâbi olarak öğretmen yetiştikleri hal
de Kültür Bakanlığınca tayin olundukları va
zifeleri kabul etmeyen veya kabulden sonra 
kendi isteklerile vazifelerinden ayrılanlar mec
canî  leylî olarak tahsilde bulundukları okulla
rın tahsil yıllarındaki ücretleri yekûnunu tedi
yeye mecburdurlar. Bu meblâğ kendilerinden 
veya kefillerinden 2004 sayılı icra ve iflâs ka
nununa göre tahsil olunur. Bu gibiler borçlarını 
tamamen ödemedikçe Devlet daireleri ile hususî* 
müesseselerin hiç birinde kullanılamazlar. Mec
burî vazifeden kaçan mezunları resmî surette 
vuku bulacak ihtara rağmen istihdam eden 
hususî müesseseler bu tazminatı üzerlerine almış 
sayılırlar. 

HADDE 3 — 5 mayıs 1928 tarihli ve 1237 
saydı kanunun muvakkat maddesi hükmü, işbu 
kanunun neşri tarihinde liselerin son smrf mda 
bulunanlar müstesna olmak üzere orta okullarla 
liselerde meccani, leylî olarak tahsilde bulunan 
talebeye tatbik olunur, 

Meccani leylî talebenin mecburî hizmetlerine 
dair olan 5 mayıs 1&28 jtarihli m 1237 numa
ralı kanuna zeyil ilâvesi Jıakkmda kanun lâ

yihası 

MADDE 1 — Resmî orta okullar ve 'liselerde 
parasız yatılı olarak tafsilde bulunanların son 
smrf talebeleri arasmdan liyakat ve kabiliyet
lerine ve vekâletin ihtiyacına göre yüzde yet
miş beşi geçmemek şartile seçilecek olanlar, 
Kültür bakanhğınm göstereceği yüksek tahsil 
müesseselerinden birine parasız yatılı olarak 
girmeğe mecburdurlar. 

Bu gibiler öğretmen Olarak »yetişince :Devlet 
ökullarmda meccani leylî olarak tahsilde bulun
dukları müddetindir buçuk misü kadar Kültür 
bakanlığı emrinde çalışacaklardır. «Bu mecburi
yet 1938 -1880 ders yık ile bundan «onra gele
cek yıllar içinde 916 numaralı kanun mucibince 
orta okullarla liselere parasız yatflı olarak alı
nacaklar içindir. 

Bu kanunun neşri ^tarihinde orta mekfeeb ve 
liselerdeki parasız yatflı talebe 1888 -1939 ders 
yılı basma kadar vaziyetlerini ?tayine mecbur 
durlar. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince mü
kellefiyete tâbi olarak öğretmen yetiştikleri hal
de Kültür bakanlığınca tayin olundukları va
zifeleri kabul etmeyen veya kabulden sonra 
kendi isteklerile vazifelerinden ayrılanlar ve
ya meslekten tard ve ihraç olunanlar 1338 nu
maralı kanun hükümlerine tabidirler. 
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MADDE 4 — Bu kanun hükmü neşri tarihin
den başlar. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30 - IV -1938 
Bş. V. V. Ad. V. M. M.V. 

Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Ş. Saracoğhı F. AğraU 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

S. Ankan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarkan F. Kurdoğlu 

MADDE 3 — Bu kanun hükmü neşri tarihin
den başlar. 
m u ı ıı -*- — 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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