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MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ 
UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Etilen boyalarının memleketimize girmesinin 
yasak edilmesi hakkındaki teklifi kanunisi
nin iadesine dair takriri. 

4. — TAHLİFLER 
1. — Konya Mebusluğuna intihap edilen 

Zühtü Beyin tahlifi. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
1: — Sivas Mebusu İbrahim Alâattin 

Beyin, Muvazenei Umumiye Kanununun 
45 nci maddesinin sureti tatbikine dair Maliye 
Vekâletinden suali ve Vekil Şükrü Beyin ce
vabı. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT 
1. —: Meccani leyli talebenin mecburi hiz

metlerine dair (1/211) numaralı kanun layi
hası ve Maarif Encümeni mazbatası. 

2. — Tekirdağı Mebusu Celâl Nuri Beyin, 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni Azasın-
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dan mürakip olan zata ücreti huzur itasına 
dair Kanunun birinci maddesinin tadili hak
kında (2/53) numaralı teklifi kanunisi ve 
Bütçe Encümeni mazbatası. 40,5li:53 

3. — 31 zatın İstiklâl Madalyasıyla taltif
leri hakkında (3/46) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. 41! 

4. — Aksaray Mebusu Besim Atalay 
Beyin, icar ve isticar mukavelenamelerinin 
takvim senesine göre yapılması hakkında 
(2/18) numaralı teklifi kanunisi ve reddine 
dair Ticaret ve Adliye encümenleri mazba
taları. 41' 

5. — Belediye Vergi Resimleri Kanunu
nun 20 nci maddesinin tefsiri hakkında (3/52) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye 
ve Bütçe ve Ticaret encümenleri mazbataları. 411 

6. — Muğla Mebusu Ali Nazmi Beyin, 
Memurin Kanununun birinci muvakkat mad
desinin tefsirine dair (4/21) numaralı takriri 
ve Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni 
mazbatası. 411 

7. — 1097 numaralı Kanun hükmünün 
refine İcra Vekilleri Heyetinin mezun oldu
ğuna dair Kanunun ikinci maddesi ile verilen 
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Sayfa 
üç aylık müddetin temdidi hakkında (1/194) 
numaralı kanun layihası ve Dahiliye Encü
meni mazbatası. 41:42 

8. — Tahsisatı Fevkalâde Kararnamesi
nin tefsiri hakkında (3/3) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. 42 

9. — Divanı Muhasebat ilamlarının su
reti icrasına dair (1/109) numaralı kanun la
yihası ve Maliye ve Adliy® encümenleri maz
bataları. 42:43' 

10. — Yozgat Mebusu Tahsin Bey ve rü-
fekasının, Kastamonu Mebusu merhum Ma
hir Efendi ailesine hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisi hakkında (2/14) numa
ralı teklifi kanunisi ve Bütçe Encümeni maz
batası. 43' 

11. — (Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 
Şûralar Cumhuriyetleri ittihadı arasında müna-
kit sular mukavelesinin Türkçe metninde ve 
bu mukavele ile ona müzeyyel protokolün 
tasdikine dair Kanunda vaki sehivlerin tashi
hi hakkında (1/63) numaralı kanun layihası 
ve Nafıa, Bütçe ve Hariciye encümenleri 
mazbataları. 43:44 

12. — Ordu Zabitanına Mahsus Terfi 
Kanununun bazı maddelerinin tadili hak
kında (1/153) numaralı kanun layihası ve Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

Yıdtlmlilşiiınici ılınıifcait 

3 Mayıs 1928 Perşembe 

Refet Beyin riyasetleriyle aktolunarak uhdelerine 
arazi tefviz olunacak malulini askeriyeden küçük za-
bitan ve efrattan vefat edenlerin varislerine mevzu 
bahis arazinin itası caiz olduğuna dair Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası müzakere ve kabul olundu. 

Haziran, - Ağustos, Eylül - Teşrinievvel 1926, 
Kânunuevvel - Şubat 1927 aylarına ait raporlar hak-
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I Sayf» 
13. — Posta ve Telgraf ve Telefon İdare

since eşhasa ait akimülâtörlerin imlası hak
kında (1/130) numaralı kanun layihası ve Da
hiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 45 

14. — Askeri nekahathane ve sanatoryum
larda bulunan ve sevkedilenlere ve harp ya
ralılarının ve tebdili havalıların sureti iaşe
lerine dair Kanuna bir madde tezyili hakkın-

[ da (1/127) numaralı kanun layihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası. 45 

15. — Gedikli küçük zabit ihzari mektep
leri talebesinin maaşları hakında (1/120) nu
maralı kanun layihası ve Müdafaai Milliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. 45:46 

16. — Manisa Mebusu Bahri Beyin, Kır 
Bekçileri Kanununun ikinci ve Köy Kanu
nunun yetmiş birinci maddelerinin tadiline 
dair (2/48) numaralı teklifi kanunisi ve Da
hiliye Encümeni, mazbatası. 46 

17. — Askeri Tayinat ve Yem Kanunu
nun bazı mevaddının tadili hakkında (1/110) 
numaralı kanun layihası ve Müdafaai Milliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. 46:49 

18. — Tabiyet muamelatından alınacak 
harçlar hakkında (1/25) numaralı kanun layi
hası ve Hariciye ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları. 49:5Q 

kında Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası mü
zakere ve kabul edildi. Sirkeci ile Haydarpaşa ara
sında feribot tesisi hakkındaki kanun layihası mü
zakere ve kabul olundu. 

Büyük Millet Meclisi, Riyaseticumhur ve Diva
nı Muhasebatın 1926 senesi bütçelerine ait hesabı 
kati cetvelleri hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni mazbatasının müzakeresi perşembe günü
ne talik olundu. 

44:45 
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Harç tarifesinde tadilat icrasına ve Belediye Ver
gi ve Resimleri Kanununun yirminci maddesinin ta
diline mütedair teklifi kanunilerin ikinci müzakere
leri icra ve ikincisi tayini esami ile reye vaz edildi. 

Müteakiben Hayvanların Sağlık Zabıtası Kanu
nunun müzakeresine geçilerek encümenden gelen 
29, 30, 31 nci maddeleri ile 38 nci maddeden itibaren 
diğer mevaddı kabul edildi. 

Çekirge Kanununun ikinci ve üçüncü maddeleri
nin . tadiline dair kanun layihası dahi müzakere ve 

kabul edildikten ve tayini esami ile reye konulan Ka
nunun kabul edildiği tebliğ olunduktan sonra inikada 
nihayet verildi. 

Reis 
Refet 

Kâtip 
Denizli 

Necip Ali 

Kâtip 
Rize 
AH 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Layihalar 
/. — İktisat Vekâleti 1927 senesi bütçesine dok

san yedi bin lira tahsisatı fevkalâde itası hakkında 
kanun layihası. (Bütçe Encümenine) 

2. — Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye 
irat kaydına dair kanun layihası. (Bütçe Encümenine) 

3. — Bursa'nın Nilüfer Deresi mecrasının ıslahı 
ve bent inşası hakkında kanun layihası. (Nafıa, Büt
çe encümenlerine) 

4. — Hakkı Rükûba malik zabitan ve memurini 
askeriyeye zati binek hayvanı tedarik ve mubayaası
na dair Kanunun ikinci maddesinin tadiline dair\ 
kanun layihası. (Bütçe Encümenine) 

5. — Hariciye Vekâleti 1927 senesi Bütçesinde 
yirmi sekiz bin altı yüz liranın münakalesine dair 
kanun layihası. (Bütçe Encümenine) 

6. — Jandarma kıtaatı kadrolarını ikmal etmek 
üzere ordudan alınacak muallim efradın tayinat ve: 
maaşları hakkında knun layihası. (Dahiliye ve Mü-\ 
dafaai Milliye ve Bütçe encümenlerine) 

7. — Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi 1927 sene
si Bütçesinde 180 liranın münakalesi hakkında kanun 
layihası. (Bütçe Encümenine) 

8. — Maarif Vekâleti 1927 senesi Bütçesinde alti 
bin liranın münakalesine dair kanun layihası. (Bütçe 
Encümenine) 

9. — Nafıa Vekâleti 1927 senesi Bütçesinde 1 400] 
Uranın münakalesine dair kanun layihası. (Bütçe En\ 
cümenine) 

Tezkereler 
/. 'ı— Milli mücadele esnasında fedakârlığı görü

len Trabzon Defterdarlığı Varidat Tetkik Memuru 
Abbas Hilmi Beyin istidalarının gönderildiği hakkım 
da Başvekâlet tezkeresi. (Müdafaai Milliye Encü\ 
menine) | 

2. — Hâkimler Kanununun on beşinci ve on al
tıncı maddelerinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi. 
(Adliye Encümenine) 

3. — Memurin Kanununun seksen dördüncü mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (Memu
rin Kanunu Muvakkat Encümenine) 

4. — Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun dör
düncü maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi. (Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

5. — Şeker, petrol ve benzin inhisarlarının 1926 
senesine ait hesabı kati cetvellerinin takdim olundu
ğu hakkında Başvekâlet tezkeresi. (Divanı Muhasebat 
Encümenine) 

Mazbatalar 
/. — Ankara'da inşasına başlanılan Merkez Hıf-

zıssıhha binaları ile Numune Hastanesinde inşa edi
lecek pavyon için iki milyon liraya kadar taahhüda-
ta girişilmesine mezuniyet itası hakkında. (1/205) nu
maralı kanun layihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. 
(Ruznameye) 

2. — Büyük Millet Meclisi ve müştemilatındaki 
eşya muamelatı hakkında (5/31) numaralı Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

3. — Şark mıntıkasında muayyen vilâyet ve ka
zalardaki ceraimin tecili hakkında (1/162) numaralı 
Kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası, (Ruz
nameye) 

4. — Muğla Mebusu AH Nazmı Beyin, Uşak Mü
dafaai Hukuk azasından dört zatın 'hamil oldukları 
İstiklâl Madalyası şeritlerinin kırmızıya tebdili hak
kında (4/30) numaralı takriri ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası, (Ruznameye) 

5. — Nafıa Vekâleti 1927 senesi bütçesine dört 
milyon Ura tahsisatı munzamma ilâvesi . hakkında 
(1/180), Düyunu Umumiye 1927 senesi bütçesinden 
808, 250 liranın imhasıyla Maliye Vekâleti bütçesine 
tahsisatı munzama olardk ilâvesi hakkında (1/197), 

~r33 
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Hariciye Vekâleti 1927 senesi bütçesinde on bin li
ranın münakalesine dair (1/210), Hariciye Vekâleti 
1921 senesi bütçesine yirmi bin lira tahsisatı munzam-
ma itası hakkında (1/214) ve mülga Bahriye Vekâ
leti 1927 seneyi Maliyesi bütçesinde 5 000 liranın 
münakalesi hakkında (1/215) numaralı Kanun lâyiha
ları ve idare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1927 
senei maliyesi bütçesinin (11) nci faslının (3) ncü 
harcırah maddesine kırk bin liranın tahsisatı munzam-
ma olarak itası hakkında {2/57) numaralı, idare he-

1. — Aksaray Mebusu Besim A t alay Beyin ani
lin boyalarının memleketimize girmesinin yasak edil
mesi hakkındaki Teklifi Kanunisinin iadesine dair tak
riri. 

Riyaseti Celileye 

(Anilin boyalarının memleketimize girmesinin ya
sak edilmesi) yolunda bir kanun teklif etmiştim. Bu 

1. — Konya Mebusluğuna intihap edilen Zühtü 
Beyin tahlifi; 

REİS — Efendim, Konya Mebusluğuna intihap 
edilmiş olan Zühtü Beyin tahlifi icra edilecektir. 

(Zühtü Beyin tahlifi icra edildi.) 

REİS — Efendim^ ruzname hakkında iki takrir 
vardır. 

Riyaseti Celileye 

Meccani Leyli Talebeye ait Kanunun mahiyeti 
itibariyle müstacelen ve tercihan müzakeresini arz ve 
teklif eylerim, efendim. 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

yetinin, Büyük Meclisin 1927 seneyi maliye bütçesin
de (1 000) liranın münakalesine dair {2/58) numa
ralı Teklifi Kanunisi ve Bütçe Encümeni mazbatası, 
(Ruznameye) 

Takrirler 

i. — Muğla Mebusu Ali Nazmi Beyin, Uşak Mü-
dafai Hukuk Azasından Yılancızade Bekir Beyin ha
mil olduğu İstiklâl Madalyası şerdiinin kırmızıya teb
dili hakkında takriri, {Müdafaai Milliye Encümenine) 

ETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

Kanunun bir maddesii üzerinde ufak bir tadil yapa
cağım cihetle - Ticaret Encümeninde bulunan - iş
bu Teklifi Kanunimi geri almak istiyorum. Ticaret 
Encümenine havalesini yapın. 

Aksaray 
Besıim Atalay 

REİS — Usulen iade ediyoruz. 

. Riyaseti Celileye 

Ruzrtamenin 15 nci maddesindeki Teklifi Kanuni 
Meclis Bütçesi ile alâkadar olduğu ve devrei tatileye 
yakın bulunduğu cihetle müstacelen müzakeresini arz 
ve teklif eylerim. 

Çanakkale 
Şükrü 

REİS — Efendim, Maarif Vekili Necati Beyin tak
ririni reye arz ediyorum, kabul edenler lütfen el 'kal
dırsın, kabut etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Şükrü Beyin takririni reyinize arz ediyorum, ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 14,20 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Alî Bey (Rize), Necip Ali Bey (Denizli) 

REİS — Celse açıldı; 

3. — RİYASET DİVANININ HE1 

4. — TAHLİFLER 

— 34 — 
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5.— SUALLER 

i. — Sivas Mebusu İbrahim Alâattin Beyin Mu-
vazenei Umumiye Kanununun 45 nci maddesinin su
reti tatbikine dair Maliye Vekâletinden suali ve Vekil 
Şükrü Beyin cevabı. 

Riyaseti Celileye 
Maliye Vekili Beyefendinin berveçhi ati arz etti

ğim nokta hakkında şifahi cevap vermelerine müsaa
de buyurmalarını istirham ederim. 

Muvazenei Umumiye Kanununun elyevm meri 
olan 45 nci maddesinde «Emlâki mazbute, yurtluk 
ve ocaklık mukabili olarak mukaddema verilen maa-
şat ashabının alâkaları kat edilmek üzere kendilerine 
maaşlarının on senelik mebaliğine tekabül edecek 
miktarda emlâk ve arazi verileceği» musarrahtır. Er
babı İstihkakın kısmı azamı bu kanuna ve mevcut 
talimatnameye istinaden emlâk ve arazi almışlardır. 
Bir kısmınında muamelesi derdesti ikmaldir, ahiren 
Maliye Vekâleti mütebaki erbabı istihkakın' muame
lelerinin ikmaline müsaade etmemekte ve kendilerin0 

Meclisi Âlîye yeni bir kanun teklif edildiği ve bu 
kanunun kabulüne intizar etmeleri lâzım geleceği 
cevabını vermektedir. Bu tarzı cevap mevki mer'iyet-
de bulunan bir kanunun teklif halindeki bir kanun 
lâyihasına intizaren tehir ve belki iptal hükmü ma
nasını tazammum etmez mü? 

Sivas 
İbrahim Alâattin 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Sivas Mebusu Muhteremi İbrahim Alâ
attin Beyefendinin söyledikleri gibi, 1341 senesi mu
vazene! umumiye Kanununun 45 inci maddesine tev
fikan emlâki mazbute, yurtluk ve ocaklık namı al
tında verilmekte olan mebalıiğin on seneliğini bir 
araya getirerek baliğ olacağı miktar üzerinden 1331 
senesindeki kıymeti mukayyedeleri esas olmak üzere 
bu ashabı maaşa emlâk verilir diye bir kanunumuz 
mevcuttur. Bu kanun hiç şüphe yok ki tatbik edil
mek için yapılmıştır ve bunun içindir ki tatbik edil
miş ve edilmekte bulunmuştur. Ancak bu kanunun 
manasında, içinde, herhangi bir ashabı hakka her
hangi beğendiği yerden emlâk verilmek gibi bir mec
buriyet manası anlaşılmak isteniyorsa, Kanunun sa
rahat ve vuzuhu böyle bir manayı vermeye manidir. 
Adalet esası dahilinde eshabı hukukun mazideki hak
larını tasfiye esasına göre kabul edilmiş olan mad
denin manası, bu ashabı hukuk arasında dahi emlâk 
itibariyle az çok kanunen mümkün olan adelet ve 

. 1928 C : 1 

VE CEVAPLAR 

müsavatı idame ve muhafaza ettirmek esası da mün
demiçtir, 

Bu esası hakkıyla muhafaza edebilmenin yegâne 
çaresi, 1231 senesindeki kıymetleri, herhangi arizi se
beplerin fevkalâde bir şekilde artmış olan yerleri na
zarı dikkate almak suretiyle istisna etmektir. Tapu
lar vardır. Otuz liraya yazılı olan bir tapunun bu gün 
üç yüz bin lira kıymetinde olduğunu bir çok arka
daşımız pek iyi bilirler. Eğer Maliye Vekâleti otuz 
liralık bir hakkı tahakkuk etmiş bir adama, üç yüz 
bin liralık bir yer verebilmek selâhiyetini kanunun 
içinde görmüş olursa öyle zannediyorum ki kanu
nun ruhunu, manasını lüzumundan fazla tevsi etmek 
hakkını kendisinde görmüş olmak demek olur ki 
doğru değildir. Bu hak meclisindir. Kanun ve tefsin 
ri ancak meclis yapar, kanunun tatbik edildiği esna
da Türkiye'nin her tarafında emval ve emlâkin ne 
gibi bir kıymette olduğunu ve bugünkü tahavvülâtın 
1331 senesine nazaran ne nispette bulunduğunu bil
mek imkânı mevcut olmadığı için 1331 senesi kıy
metlerini az çok muhafaza ettiğine kanaat ettiğimliz 
vilâyetlerde bu Kanunu tatbik etmek için emlâki mil
li yeye emir verdik. 

Maliye Vekâleti, 1331 kıymetinin bazı istisnai ha-
disatla tebeddül etmemiş olmadığı vilâyetlerde ver
miş olduğu bu emri bir taraftan tatbik etmekle bera
ber diğer taraftan diğer vilâyetlerimizdie dahi bunun 
imkân tathikinii isffllhsal. edebi/limek ümidi 'ille Mediiısli 
Âlîye Lâyİhai Kanuniye /takdim ötlti. 'Bir taraftan ka
nunun adalet dairesinde tatbik etmeye çalışıyoruz. 
Fakat şunu arz edeyim ki, 1331 senesi kıymetinin 
bazı istisnai hadisattan naşı tebeddül etmediği vilâ
yetlerde bu ashabı hukukdan hiç birisi mal almaya 
muvaf akait etmemişlerdir. İstedikleri; tahavvülât 
vuku bulan yerlerde fevkalade kesbi kıymet eden ara
ziyi almaktır. Nitekim bazı yerlerde bu yolda emlâk 
da almışlardır. Bunlar arasında 2 - 3 bin îira kadar 
bir istihkak sahibi olan kimsemin otuz bin lira kadar 
tahmin olunan bir malı aldığı gibi 6 - 7 bin lika ka
dar hakkı tahakkuk eden bir kimsenin yüz yetmiş 
bin lira kıymetindeki bir malı aldığı Maliye Vekâle
tince sabit olmuştur. 

Bunun için bir taraftan yegâne tedbir olmak üze
re Kanuna kabiliyeti ameliye ve tatbikiye verilmek 
üzere Meclisi Âlîye göndermek bir taraftan da Mec
lisi Âlînin kastettiği adaleti tecavüz etmiyecek şekilde 

35 — 
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bu Kanunu tatbik etmeye devam etmek tarikini il
tizam ettik. Ashabı istihkak arzu ederlerse 1331 kıy
meti istisnai tahavvülâta tabi olmayan vilâyetlerde 
bunu alabilirler. 1 5 - 2 0 kadair vilâyet tespit ettik, 
bunun haricinde kıymetlerin istisnai olarak arttığı 
yerlerde mal almak imkânım Meclisi Âlîden rica 
edici bir lâyiha gönderin, lâyiha adalet noktası na
zarı dikkate alınarak çıkacağı için vilâyetin kâffe-
sinden kabiliyeti tatbikiyeyi haiz ve cari olacaktır. 
Maruzatım bundan ibarettir. (Kâfi sesleri, doğru 
sesleri) 

İBRAHİM ALÂATTİN BEY (Sivas) — Efen
dim, Muhterem Maliye Vekili Beyefendinin buyur
dukları bu kanun 1341 'senesinden beri elyevm mev
lidi mer'iyettedir. Üç seneden beri tatbik edilmektedir. 
Kezalik buyurdukları gibi üç seneden beri bir takım 
istihkak ashabı kanunen müstehak oldukları emlâk 
ve arazi almaktadırlar. Pek mümkündür ki ve filva
ki olmuştur. Bir takım erbabı istihkak da akıl ve 
mantığın haricinde fazla kıymette emlâk ve arazi 
almışlardır. Bittabi bunu gören Maliye Vekâleti bu 
münasebetsiz hareketlerin önüne geçmek istemiştir. 
Ve yeni bir kanun lâyihası ihzar etmiştir. Yalnız şu 
cihete itina etmek lâzımdir ki, şimdiye kadar üç se
neden beri ashabı istihkakın en becerikli olanları, 
en ziyade işini gördürmek kabiliyetinde olanları hak
larını istirdat etmişlerdir ki, bunların miktarı, isti
da Encümeninin yaptığı tahkikata nazaran % 45'i 
elliyi tecavüz ediyor. Mütebakisi acezedendir. Ahi
ren bunlar Kanunun verdiği aelâhiyete binaen müra
caat etmişlerdir. 

Muamele tekemmül etmiştir. Kanun sarihtir. İs
tenilen yerde, yalnız Dahiliye Vekâletinin müsaade 
etmiyeceği yerler olmayacaktır. Bu şerait dahilinde 
mahalli muhasebe idarelerinin, mahalli maliye deva-
irinin, defterdarlıkların terviç edeceği yerlerde talip 
oldukları emlâk ve 'araziyi vermeye Kanun müsaittir. 
Bu suretle Maliye Vekâletinde birikmiş bir takım 
muamelât vardır ki, tekâmül etmiştir. Kânunun çiz
diği, talimatnamenin tespit ettiği şeraiti doldurmuş
tur. îş Maliye Vekâletinin emrine kalmıştır. Bu emir, 
Vekil Beyin bahis buyurdukları mülâhazata binaen 
verilmiyor. Bunun üzerine ashabı istihkaktan bazı
ları Meclisi Âlîye bir istida veriyorlar, istida, İstida 
Encümenine havale ediliyor, Encümen Vekâletten 
soruyor. Vekâlet cevap veriyor, diyorki; bu Kanun 
bazı idâri mülâhazata müsteniden tatbik edilmek ka
biliyetinde değildir. Tadili mevzubahistir. Binaen
aleyh ashabı müracaat tadilin hitamına kadar intizar 
etmek vaziyetindedirler. 

I Bunun üzerine İstida Encümeni tekrar şu kararı 
tespit ediyor, karar budur : (1341 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun 45 nci maddesi bu gibi maaş 
ashabına on senelik baliğine tekabül edecek miktar
da emlâk ve arazi verileceğini sarahaten âmir oldu
ğu ve elyevm ve maddei kanuniyeyi muaddel bir ka
nun dahi mevkii mer'iyette bulunmadığı halde Mec
lisi Âlîye sevkedilen Lâyihai Kanuniyeye istinaden 
elyevm mer'i olan kanun ahkâmının tatbik edilme
mesi ve bahusus bu gibi ashabı maaşattan şimdiye 
kadar yüzde kırkbeş ve belkide ellisinin talepleri ter-

I viç edildiği halde mütebakisinin kanuni olan bu ta-
I leplerinin is'af olunmaması ashabının haklı olarak 
I Meclisi Âlî Riyaseti Celilesine müracaatla şikâyetle

rini dai olmakta olduğuna ve gerçi mumaileyhimden 
I Haydar Mehmet Beyin Ankara'da talip olduğu ara-
I zinin imkân olmadığı sureti iş'arından anlaşılmakta 
I isede; tefvizine imkân olmayan mahallere bedel di

ğer mahallerdeki emlâk ve arazinin itası mümlkün 
olması hasebiyle mutaJâai vakıadî. ıhükmü kanuni-

I nin infazına mani teşkil etmiyeoeğine binaen tadil 
ahkâmına bir mecburiyet ve zarureti idariye hâsıl 
olduğu iş'ar kılınan mezkûr Kanunun tadili esbabı 

I istihsal olununcaya kadar elyevm mer'i olan ahkâmı 
kanuniyenin tatbik edilmemesi doğru olmadığından 

I ve binaenaleyh bu husustaki müracaatların tehir edil-
miyerek mevzuatı kanuniye dairesinde tervici zaruri 
olduğunun betekrar vekâleti müşarüleyhaya iş'arma 
18 Nisan tarihinde müttefikan karar verildi, 

I Maliye Vekâleti şüphesiz bu kanuni olan karar 
I dairesinde hareket edecektir. Bendenizin bu mesele

yi bir sual mevzuu yapışım tahsil hayatından beri 
şahsen mertliğini ve düristisini bi hakkın tanıdığım 

I muhterem Saraçoğlu Şükrü Beyin kanuna ittihada 
I tekâsül göstereceklerine zahip olduğumdan değil, 
I belki Maliye Vekâletinden verilen bu cevabın mev

zuatı kanuniyeyi havi olmadığım zannedişimdendir, 
I Ümidedıiyorum ki; bu vuzuh ve istida Encüme-
I ninin bu kararı üzerine Vekil Beyefendinin de beyan 
I buyurdukları veçhile mevzuatı kanuniyemize uygun 
I muamelâta devam edilir. 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendim; Alâattin Beyefendinin hakkım-

I daki teveccühkâr sözlerine arzı teşekkür eylerim, 
I zannediyorum ki, eline vekâlet tevdi ettiğiniz arka-
I daşlardan herhangi birisine, herhangi bir büyük teh-
I like ve haksızlık karşısında derhal kanunu tatbik et-
I mekte devam etmekle beraber o kanunun tevlit et-
I mesi melhuz ve muhtemel olan tehlikeyi Meclisi Âli-
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ye arz ve iblâğ etmek vazifesini de tahmil etmişsiniz
dir. Maliye Vekâletiniz, beş altı lira aylığı olan bir 
adam ki seneliği altmış ve on seneliği altıyüz lira eder, 
bu altı yüz lira alacağı mukabilinde 600 bin liralık 
bir mal almak imkânını görüyorsa ve kanunun böyle 
bir manası varsa, Meclisi Âlîye müracaat ederek 
tefsiren veya tâdilen bu kapının kapanması ricasını 
yapmayı yalnız bir vazife değil, bir mecburiyet da 
telâkki eder. 

Onun içindir ki yapılması imkânı mevcut gibi farz-
edilen bu gibi haksızlıkların bir lâyihai kanuniye 
ile bertaraf edilmesi için icabeden tadilâtı Meclisi 
Âlîye bir taraftan rica etmekle beraber, diğer taraf
tan da kanunun fiili olarak tatbik edilebileceği vi-
lâyatda tatbikini kabul etmiş mevkiindeyiz. Filvaki 
Alâattin Beyefendinin işaret ettiği gibi ihtimal ki ge
ri kalan yüzde beş aceze kısmından addedilebilecek 

REİS — Efendim, ruznamei müzakerata geçiyo
ruz. Tercihen ve müstacelen müzakeresi kabul edilen 
on yedinci maddedeki lâyihanın müzakeresine geçi-a 

yoruz. 

/. — Meccani Leyli Talebenin mecburi hizmet
lerine dair. (1/211) numaralı Kanun Lâyihası ve 
Maarif Encümeni mazbatası, (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında bir müta
lâa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini; 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Meccani Leyli Talebenin Mecburi Hizmetlerine Ait 
Kanun 

Birinci Madde — Bilumum lise ve orta mektep
lerde meccani ve leyli olarak tahsil eden ve 915 nu
maralı Kanun mucibince bundan sonra mekteplere 
meccani leyli olarak kabul edilecek olan talebeden 
lise tahsilimi ikmal edenler memleket dahil ve hari-i 
cinde istedikleri meslekte yüksek tahsillerini ikmal 
edebilirler. Yüksek tahsillerini bitirdikleri tarihten 
itibaren Devlet müesseselerinde ihtisasları dahilinde 
vekaletlerce teklif edilen mahallerde hizmet etmekle 
mükelleftirler. Bu mükellefiyetin müddeti şu suretle 
tayin olunur: Eğer Yüksek tahsil esasen mecburi hiz-

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

kimselerdir. Fakat efendiler, her vatanda olduğu gi
bi Türk Vatanında da gözleri lüzumundan fazla açık 
vatandaşlar mevcuttur ve biraz evvelde arz ettiğim 
gibi beş ilâ altı bin liralık mala mukabil beş yüz, al
tı yüz bin liralık mal alan adamlar bizzat bidayeten 
erbabı hak olan kimselerden terekküp etmiyorlar. 
Bu acezenin elinden bu kâğıtlar alınıyor, şu ve bu 
şekilde kanun tatbik ediliyor ve 5 - 6 bin lira muka
bilinde yüz, yüz tlli bin liralık mal alınıyor. Buna 
mani olabilmek içindir ki Heyeti Celilenize müra
caat ettik. Ve bizden bu kaçar büyük kıymette mal 
isteyen zevat zuhur ettikçe o malların Devlete ait 
olduğunu söylüyoruz. 1331 senesindeki kıymetlerini 
az çok muhafaza ettiğini zannettiğimiz vilâyetlerde 
de kapımızı kamilen açık bıraktık. Kanunu temamiy-
le tatbik ediyoruz, ümi dedi yoruz ki bu tatbik Alâ
attin Bey arkadaşımızı ve sizleri tatmin ve memnun 
eder̂  

met için muayyen bir müddetle mükellefiyet tahmil 
eden bir müessesede cereyan etmiş ise medburi hiz
met o müddeti tecavüz etmez. Eğer yüksek tahsil 
'böyle 'bir mükellefiyet tahmil etmeyen bir müessese
de yaplımış ise mecburi hizmet lise ve orta mektepte 
meccani ve leyli olarak geçen tahsil müddetinin nısfı 
kadar olur. Yüksek tahsile devam etmezlerse, açıla
cak ilk muallimlik kursunu 'bitirerek meccani tahsil 
hizmetleri kadar ilk tedrisat müesseselerinde mual
limlik edeceklerdir. Galatasaray Lisesinden mezun 
olanlar Maarif Vekâletince »açılacak bir muallimlik 
kursunu ikmal ederek Orta Mekteplerde meccani 
tahsil müddetleri kadar ecnebi lisanı muallimliği ya
pacaklardır. Bu kursta muvaffak olamayanlar ilk 
muallimlik kursunu takibedecek ve ilk mektep mual
limi olacaklardır. 

RElS — Bir mütalâa varmı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldır
sın, kahul edilmiştir. 

İkinci Madde — Yüksek tahsillerini ikmal ettik
ten sonra ihtisaslarına göre vekaletlerce tayin oluna
cakları vazifeleri kabul etmedikleri veya (kabulden 
sonra kendi istekleriyle bu vazifelerden ayrıldıkları 
takdirde lise tahsilini gördükleri mekteplerin tahsil 
senelerindeki ücretler yekûnunu tediyeye mecburdur
lar. 

İşlbu tazminat birinci madde mucibince ilk mek
teplerde muallimlik etmek ve orta mekteplerde lisan 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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tedris eylemek mükellefiyetinde bulunanlara da şa
mildir, 

Bu meblâğ kendilerinden veya kefillerinden Tah
sili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. Bu gibi 
mektep mezunları borçlarını temamen ödemedikçe 
devlet daireleriyle hususi müesseselerin hiç birisin
de Sulanılmazlar. Mecburi vazifeden kaçan mezun
dan resmen vukubulaoak ihtara rağmen istihdam eden 
hususi müessesat 'bu tazminatı üzerlerine almış sayı
lırlar, 

NECİP ASIM BEY (Erzurum) — Efendim, kız 
talebe de aynı kanunlara mı tabidirler? 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
'(İzmir) — Necip Asım Bey Üstadımız kız talebe
nin de aynı kanuna tabi olup olmayacağını soru
yorlar. Devlet kanunları bütün evlâdı vatan için tat
bik olunan kanunlardır. Bizim mekteplerden muallim 
olarak çıkan kız talebe de sekiz sene ifayı vazife ile 
mükelleftirler. Muallim mekteplerinde kız talebe na
sıl mükellef ise liselerde de devlet parasıyla okuyan 
İkiz talebe de bu suretle hizmet etmekle mükellef
tirler. Bu kanunun takip etmekte olduğu gaye şudur: 
Meccani tahsil herhangi evlâdı vatan için açıktır. 
İmtihana girerler, kazanırlar ve meccani okurlar. 
Tahsil bittikten sonra girdikleri meslekîlerde herhangi 
hizmete girerse girsin, Devletin onları okuttuğu 
müddet kadar hizmet edeceklerdir. Kanunun hedefi 
muayyendir ve kızlara da şamildir. 

REİS — Başka mütalâa yoktur, maddeyi aynen 
kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kal
dırsın, kabul edilmiştir. 

Üçündü Madde — Meccani leyli talebeden olup 
aşağıdaki sebeplerden dolayı tardedilenler veyahut 
istekleriyle terki tahsil edenler tazminata tabidirler: 

A) Üst üste iki sene mücbir bir sebebe müste
nit olmaksızın sülüsan müddet devam etmediği için 
imtihanlara kabul edilmiyerek ipka olunmak ve bu 
yüzden mektepden çıkarılmak. 

B) Ahlâki ve inzibati bir cürümden dolayı inzi
bat meclisi kararma müstenit olarak ihracı kafi ce
zasıyla mektepten çıkarılmak. 

C) Meşru bir mazerete müstenit olmaksızın ken
diliğinden tahsili terkederek mektepten ayrılmak., 

REİS — Mütalâa varmı? 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Bu madde
nin kabiliyeti tatbikıiyesi biraz mahduttur. (Kürsüye 
sesleri) çünki, bazan babasız, anasız bir çocuk olur. 
Muvaffak olamaz, veyahut başka herhangi bir sebep
ten dolayı mektepten çıkar. Böyle bir vaziyetde taz

min etmek medburiyeti hasıl olursa bu çocuk nasıl 
tazmin edebilecektir? Zannedersem Bu kanun bir 
çok müşgüller ihdas edebilecektir. Bu maddenin tâ
dili lâzımdır. Bugün mekteplerde bir çok yetimler 
ve şüheda evlâtları vardır. (Bunlar herhangi bir se
bepten dolayı mektebi terkederlerse tazminat vere
cekler deniyorki, bazıları her türlü menbadan mah
rumdurlar. Nasıl tatbik edilecektir. Eğer tazminatı 
vermezlerse bu maddenin kuvvei müeyyidesi ne 
olacaktır? Burası düşünülmek lâzımdır^ 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim; Türkiyede meccani tahsili me
selesi üç safhaya ayrılabilir. 

Birinci safhası, muallim mektepleridir. Maarif Ve
kâleti Devlet parası ile talebeyi okutur. Bu çocuklar 
devlete sekiz sene ifayj vazife ile mükelleftirler; Mik
tarları beş bin kadardır, Bu sene beş bin iki yüze 
çıkarıyoruz, 

Sonra şehitzadeler vardır, bunlar için açılmış 
mektepler vardır, Eskiden bu mekteplere Darüleytam 
denilirdi, şimdi biz Şehir Yatı mektebi diyoruz. Bun
ları devlet okutur ve buradan çıkan çocuklar, eğer 
imtihan verebiiirlerse liseye geçerler. Veremtiyenler 
muallim mektebine geçerler, orayâda geçemeyenleri 
sanat yurdumuz vardır, oraya götürürüz. Orada sa
nat öğrenir. Bu kanunun hedefi ittihaz ettiği; lise
lere şimdiye kadar meccanen girmiş olanlarla bundan 
sonra girecek olanlardır. Bunlarda devletin kendileri
ne yaptığı yardıma mukabil çıkınca Devlete hizmet 
edeceklerdir. Bunun başka çıkar yolu yoktur-

Ahmet Bey diyorki; Bunların içlerinde fakir, kim
sesiz, olupta bu sayılan şerait dahilinde mektepden 
çıkacak olanlar olursa bunlardan bu paralar nasıl 
tahsil olunacak? 

Buna cevap arzedeyim: İki sene üst üste mektep
te, imtihanlarda muvaffak - olmayanlar bir kerre 
meccani tahsil hakkını kaybediyorlar. Ahlaki ve in
zibati sebeple kaybediyorlar. Çıkmaları meşru maze
rete müstenit olmazsa kaybediyorlar, Demekkıi üç 
sebep vardır. 

Birincisi; iki sene okuyorlar, sınıf geçemiyorlar; 
İkincisi; ahlâki ve inzibati sebep dolayısıyla tafde-

diliyoriar; 
Üçüncüsü; gayrı meşru mazaretlerle mektebi terk-

ediyorlar., 
Bunlar mektepten çıkar çıkmaz hayata atılacak

lardır. Teşkilâtı Maarif Kanunu mucibince kendile
rini nerede yakalarsak parayı alırız. Memur ise me
muriyetinden maaşını alırız, çıraklığa girerse ustasın
dan parasını alırız, yani bizim elimizden kurtulamaz. 
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(Binaenaleyh, kanunun tatbikimde kolaylık var
dır. Ve tatbik olunabilir, eğer bu tarzda kayıt koy
mazsak meccani tahsil meselesi 'doğrudan doğruya 
devletin başına bâr olur ve mahalline masruf olmaz. 
'Bunun için, iki, üç senelik tecrübemiz üzerine biz 
bu teklifi yaptık. Ve kalbili tatbiktir. 

IDOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Maarif 
Vekili 'beyefendinin verdikleri izahata nazaran (hiz
metlerine dair) olarak şeklinde serlevhanın bırakıl
ması 'doğru olmuyacaktır. (Meccani leyli lise talebe
sinin mecburi hizmet ve ücretleri hakkında) demek 
lâzımdır. Bu hususta fikirleri nedir? 

(MAARİF VEKÎLÎ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Birinci maddede sarahat vardır. 

REİS — Birinci maddedeki sarahat unvanın ma
nasım izah eder buyuruyorlar, bu madde hakkında 
bir takrir vardır, okunacaktır: 

Riyaseti Gelileye 
Üçüncü maddenin (B) fıkrasındaki (ahlâki, inzi

bati bir cürümden dolayı) cümlesi yerine (alılâki, İn
zibati bir fiil ve hareketden dolayı) cümlesinin ko
nulmasını arz ve teklif eylerim. 

Kocaeli Mebusu 
Selâhattin 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Ben de kabul ediyorum efendim. 

REİS — Efendim, Vekil Bey kabul buyuruyor
lar, bu tashih veçhile maddeyi kabul edenler el kal
dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiş
tir. 

Dödüncü madde — Leyli, Meccani talebe birinci, 
ikinci ve üçüncü maddelerde yazılan hususatı muh
tevi bir taahhütnameyi peder veya velileriyle müşte
reken ve kimsesiz oldukları takdirde şahsen verme
dikçe mekteplere kayıt ve kabul olunamazlar. 

REİS — Mütelâa var mı? 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Mad

dedeki «Peder veya velileriyle müştereken» kaydın
dan ne anlıyacağız? Bunlar kefilmi olsun isteniliyor? 
Eğer kefil ise bu kayıt kâfi değildir, kefil değilse ne 
hükmü vardır, bunu soruyorum. 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Bu, birinci maddede sarihtir. Kefil ma
hiyetinde telâkki ediyoruz, ve bu taahhüt senedi de 
kefalet senedidir. Fakat bazı çocuklarda vardır ki; 
peder ve velileri yoktur, bu çocukları da cebretmi-
yeceğiz kefil gösterin demek, sizi mektebe almıyaca-
ğız demektir. Onun için yalnız anası, babası olanlar 
da onları kefil addediyoruz. 

ıMAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
on sekiz yaşına girmemiş olan bir çocuğun şahsen 
senet vermesinin kanunen hiç hükmü yoktur, on sekiz 
yaşına girmemiş bir çocuk bu gibi ukudu hamil ola
maz.. 

MUSTAFA NECATİ BEY MAARİF VEKİLİ (İz
mir) — Efendim, kimsesiz çocuklar için herhangi bir 
kayıt koyarsak bunları mektebe almamak zarureti 
karşısında kalırız, onun için bu manevi bir tazminat
tan ibarettir. 

REİS — Başka mütalâa yoktur, maddeyi aynen 
kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldır
sın, kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde — Lise ve orta mekteplerde 
elyevm tahsil eden meccani leyli talebe işbu kanunun 
mektebe ve velilerine tebliğinden itibaren mecburi 
hizmete tabidirler. Bunlardan arzu edenler kanunun 
tarihi tebliğinden itibaren bir ay zarfında leyli mec-
canilik hukukunu terkettiklerini bir istida ile mek
tebe bildirmeye mecburdurlar. Bu müddet zarfında 
meccanilik haklarını terkettiklerini tahriren mektebe 
bildirmeyenler meccaniliğin icabettiği mecburiyetleri 
kabul eylemiş addolunarak bu kanunun vaz ettiği 
bütün mükellefiyetlere tabi olacaklardır. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen kabul edenler el kaldırsın, kabul etme
yenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Beşinci madde — Bu Kanun neşir tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Altıncı madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maarif Vekili memurdur, 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim, bu Kanunun 
muhteviyatı hakkında Memurin Kanununda bir ta
kım ahkâmı esasiye vardır, bendenizce bir kerede o 
encümene gidip orada da tetkik edilmesi lâzımdır. 
Bendeniz encümen namına oraya havalesini rica 
ediyorum. 

REİS — Efendim, Kanun lâyihasının bir kararla 
müstacelen müzakeresi kabul. edilmiş ve müzakeresi 
de bitmiştir. Şimdi heyeti umumiyesini reye koymak
tan başka bir şey kalmamıştır. , 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Efendim; ruznamenin on beşinci maddesindeki 
kanunun müzakeresine geçiyoruz. ı 
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2. — Tekirdağ Mebusu Celâl Nuri Beyin Meclis 
Hesaplarının Tetkiki Encümeni azasından mürakip 
olan zata ücreti huzur itasına dair kanunun birinci 
maddesinin tadili hakkında (2/5S) numaralı Teklifi 
Kanunisi ve Bütçe Encümeni mazbatası. (1) 

'REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni Azasından Mu
rakıp Olan Zata Ücreti Huzur İtasına Dair Olan 
25 Haziran 1927 Tarihli ve 1169 Numaralı Kanunun 

Birinci Maddesini Muaddil Kanun 
Birinci Madde — 25 Haziran 1927 tarihli ve 1169 

numaralı Kanunun birinci maddesi berveçhlâti tadil 
olunmuştur : 

Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesinin alt
mış beşinci maddesi mucibince, Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni Azasından Murakabe vazifesini ifa 
edecek zata şehri yüz elli lira ücreti huzur verilir. 

REİS — Efendim, bir takrir vardır okunacaktır : 

(Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin nihayetine atideki fıkranın ilâ

vesini teklif ederiz. 
(Bu maddenin hükmü 1 Teşrinisani 1927 tarihin

den başlayan içtimaa da şamildir.) 

Zonguldak 
Mehmet Rıfat 

Kayseri 
Halit 
Konya 

Ahmet Hamdi 
'Balıkesir 

Fahri 
Çorum 
IMünir 

Manisa 
(Doktor Saim 

Tokat 
Mustafa 

İzmir 
Enver 
Bolu 

Şükrü 
Bolu 

Doktor Emin Cemal 

Denizli 
Doktor Kâzım 

Aksaray 
Besim Atalay 

Mardin 
Ali Rıza 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Balıkesir 

Mehmet Cavit 
Hakkâri 
İbrahim 
Manisa 

Mehmet Kani 
Antalya 
Rasih 

Erzurum 
Asım 
Afyon 

Ali 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

İçel 
Mehmet Emin 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Adana 
Hilmi 

Malatya 
Fazıl Berkî 

Amasya 
İsmail 
İzmir 

Hüseyin 
Rize 
Akîf 

Trabzon 
Arif 
Rize 
Ali 

REİS — Efendim, 
edeceğim. 

İzmir 
İKâmil 

Malatya 
Hilmi 
Van 

Hakkı 
Amasya 

Esat 
Çanakkale 

Ziya Gevher 
Malatya 

Abdülmuttalip 
Ankara 

Sami 
Ordu 

Şevket 
Rize 
Esat 
Siirt 

Halil Hulki 

evvelâ tadilnameyi reyin 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Efendim, malûmuâli-
leri; Meclis hesabatını tetkik eden bir Encümen var
dır. Bu Encümenin murakıp olarak intihap ettiği bir 
zat kablelsarf bizim evrakı hesabiyemizi vize eder, bu 
zat Meclisin hali içtimada bulunduğu zaman, hali ta
tilde bulunduğundan çok fazla meşguldür. Binaenaleyh 
çok görülmez, takririn kabulünü rica ederim. (Ka
bul sesleri) 

REİS — Efendim, tadil teklifi bir fıkranın ilâ
vesini mutazammındır. Teklif edilen şekilde madde tas
hih edilecektir, bu fıkranın ilâvesiyle maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Madde kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum, lütfen reylerinizi istimal buyu
runuz. 

Efendim; diğer mevaddın müzakeresine geçiyoruz. 
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3. — 31 zatın İstiklâl Madalyasıyla taltifleri hak
kında (3/46) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müda-
faai Milliye Encümeni mazbatası. (1) 

(Mazbata okundu) 
REİS — Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

hakkında mütalâa var mı? Mazbatayı reye arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin, icar 
ve isticar mukavelenamelerinin takvim senesine göre 
yapılması hakkında (2/18) numaralı Teklifi Kanunisi 
ve reddine dair Ticaret ve Adliye encümenleri maz
bataları. (2) 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Efendim, Ticaret Encümeninin de Adliye 

Encümeninin de mazbataları reddi mutazammındır. 
Adliye Encümeninin reddi mutazammın olan maz
batasını reye arz ediyorum... Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

5. — Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun yir* 
minci [maddesinin tefsiri hakkında (3/52) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Bütçe ve Ticaret 
encümenleri mazbataları. (3) 

(Ticaret Encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Efendim, mazbatayı reye arz edeceğim. 

Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

6. — Muğla Mebusu Ali Nazmi Beyin, Memurin 
Kanununun muvakkat maddesinin tefsirine dair 
(4/21) numaralı takriri ve Memurin Kanunu muvak
kat Encümeni mazbatası. (4) s 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Maddenin tanziminde 
bir hata olmuştur. Müsaade buyurulursa Encümene 
iade buyurunuz, tashih edelim. 

REİS — Encümen Reisi tarafından talep olundu* 
ğu için encümene iade ediyoruz. 

7. — 1097 numaralı Kanun hükmünün ref'ine, İc
ra Vekilleri Heyetinin mezun olduğuna dair Kanu
nun ikinci maddesi ile verilen üç aylık müddetin tem
didi hakkında (1/194) numaralı Kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası. (5) 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(I, 2, 3, 4, 5) Zaptın sonuna merbuttur. 

1178 Numaralı Kanunun İkinci Maddesiyle Verilen 
Üç Aylık Müddetin Temdidine Dair Kanun 

Madde 1. — 1178 numaralı Kanunun.ikinci mad
desinde tasrih edilen üç aylık müddet, tarihi inkizasın-
dan itbaren altı ay daha temdit edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Anlamadık, ka
nun ne imiş? 

REİS — Efendim; lâyiha tab ve tevzi edilmiştir. 

ABDÜLMUTTALİP BEY (Malatya) — Efendim, 
bu sene bidayetinde kabul edilen kanunun ikinci mad
desi şudur; mahallerinde ötederiberi şekavet, isyan ve 
tegallübü itiyat edenlerle aileleri mahalli müretteple-
rinden firarla eşkiyaya iltihak edip bu Kanunun neşri 
tarihinden itibaren üç ay zarfında dehalet etmeyen 
şakiler hakkındaki 1097 numaralı Kanunun hükmü 
mer'idir. 1097 numaralı Kanunun hükmü de bazı eş
has ve ailelerin şarktan garba nakline ait idi. Bu se
ne başında kabul ettiğimiz kanundaki müddet üç ay 
idi. Şimdi bunun altı ay daha temdidini kanun amir
dir. (Kabul, kabul sesleri) 

REÎS — Efendim; Kanunu aslileri tadil ederken 
mazbatada kanunu aslinin yazılması usuldendir. Bu 
noksan badema tekrar edilmesin. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Dahiüye Vekili) (Muğla) — 
Şark vilâyetlerini normal ve sivil bir idareye ithal 
için Meclisi Âlice kabul olunan silsilei tedabirden biri 
de muayyen bir müddet zarfında şarktan garba naklo-
lunanların iadesi idi. Bu Kanundan intizar edilen se
mere hâsıl olmuştur. Fakat bu sene kışın şiddeti do
layısıyla bazıları zamanında iltica edemediler. Şimdi 
şu mevsimde iş zamanıdır, bir çokları da müracaat 
etmektedir, bunlar hakkında yapılacak tecili takibat 
için Meclisi Aliye takdim edilmiş bir kanun vardır, 
şark ahvali ve şarkta tatbik ettiğimiz tedabirin neta-
yici hakkında Meclisi Âliye belki bu hafta içinde 
uzun ve mufassal malûmat vereceğimi ümit ediyorum. 

iBu Kanun ona tekaddüm edecek olursa mahalli 
hükümetleri hudutlarımıza dehalet ve iltica için gele
cekleri kabul edeceklerdir Çünkü kanunun müddeti 
bitmiştir, bu kanun onu temditten ibarettir. Meclisi 
Âli bu Kanunu kabul edecek olursa hudutlarımıza 
yığılmış ve dehalet ve istiman etmiş olanlar derhal 
alınacaktır. Haklarında yapılacak tecili takibat da Mec
lisi Âliye arz edilmiştir. Bu hafta zarfında huzuru 
âlinize gelecektir, şark ve şark ahvali hakkında o 
zaman maruzatta bulunmama müsaade buyurmanızı 
rica edeceğim. (Muvafık sesleri) 
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REİS — Efendim, başka mütalâa yoktur, birinci 
maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya tcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Tahsisatı fevkalâde kararnamesinin tefsiri 
hakkında (3/3) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları. (1) 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 Kânunuevvel 1335 Tarihli Tahsisatı Fevkalâde Ka
rarnamesinin Beşinci Maddesinin Son Fıkrasını 

'Muaddel Kanun 

Birinci Madde — 13 Kânunuevvel 1335 tarihli 
tahsisatı fevkalâde kararnamesinin beşinci maddesinin 
son «müstehakiyni ricali ilmiye tertibinden maaş alan 
ricale mütekaidin ve mazulin misillû ve inasa eytam 
ve eramil, mülkiye ve ilmiye ve askeriye misillû tah
sisatı fevkalâde ita olunur.» Fıkrası yerine şu fıkra 
ilâve olunmuştur : 

«Müstehakiyni ilmiye tertibinden maaş alan ricali 
ilmiyeye mütekaidin gibi ve bu tertipten maaş tahsis 
olunan ilmiye ailelerinin erkek ve kadın efradına ey
tam ve eramili mülkiye gibi tahsisatı fevkalâde veri
lir.» 

SAKİR BEY (Edirne) — Metne sehven bir fıkra 
karışmıştır. Tadili mevzuu bahsolan fıkraları usulen 
göstermek maksadına binaen bu fıkra sabitenin alt 
tarafına yazılmak icabederken metne girmiştir. Onun 
metinden çıkarılmasını arz ediyorum. Alacağı şekil şu 
oluyor : 

ıBirinci Madde — 13 Kânunuevvel 1335 tarihli tah
sisatı fevkalâde kararnamesinin beşinci maddesinin son 
fıkrası yerine şu fıkra ikame olunmuştur : 

Müstehakiyni ilmiye tertibinden maaş alan ricali 
ilmiyeye mütekaidin gibi ve bu tertipten maaş tah
sis olunan ilmiye ailelerinin erkek ve kadın efradına 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. I 
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eytam ve eramili mülkiye gibi tahsisatı fevkalâde ve
rilir. 

SAKİR BEY (Edirne) — Tekrar etmeye mahal 
olmadığı için evvelkisini tayyetmek lâzımdır. 

REÎS — İlâve edilen fıkra maddede tekrar edil
miştir. Evvelki fıkrayı tayyediyoruz. 

Maddeyi bu şekilde reye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşir tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, reylerini istimal etmeyen rüfeka lütfen 
istimal etsin. 

9. — Divanı Muhasebat ilâmlarının sureti icrasına 
dair (1/109) numaralı Kanun lâyihası ve Maliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları. (1) 

REÎS — Efendim heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Divanı Muhasebat İlâmlarının İcrasına Dair Kanun 

Madde 1. — Divanı Muhasebatın kesbi kat'iyet 
eden ilâmlarına müstenit zimmetler İcra Kanununa 
tevfikan tahsil olunur. 

REÎS — Mütalâa yoktur. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu Kanun evvelce ilâma raptedil
miş ve kesbi kat'iyet eylemiş olan zimmetlere de 
şamildir. 

REİS — Mütalâa yoktur, maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunun icrasına Adliye ve Ma
liye Vekilleri memurdurlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci müzakeresine geçilmesini kabul edenler el 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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kaldırsın... Kabul etmeyenler, el kaldırsın... Kabul edil- J 
mistir. 

10. — Yozgat Mebusu Tahsin Bey ve rüfekası-
nın, Kastamonu Mebusu merhum Mahir Efendi aile- I 
sine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak-\\ 
kında (2(14) numaralı teklifi kanunisi ve Bütçe En
cümeni mazbatası. (1) 

iREÎS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa yoktur, maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
Kastamonu Mebusu Merhum Ahmet Mahir Efendinin 

Ailesine Üç Bin Lira İkramiye Verilmesine Dair 
Kanun 

Birinci Madde — Kastamonu Mebusu merhum Ah- I 
met Mahir Efendinin zevcesi Cemile ve kerimeleri 
Berire, Rabia, Tayyibe hanımlara Maliye Vekâleti 
bütçesindeki masarifi gayrımemuze tertibinden üç bin 
liranın ikramiye olarak itasına mezuniyet verilmiştir. 

RJEÎS — Mütalâa var mı efendim? 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 

merhumun bıraktığı zevcesi ve evlâdına böyle bir ik
ramiye verilmesi esasına bendeniz muhalif değilim, fa
kat hatırlıyorum ki bir hâdise olmuştur : Böyle ikra
miye verildikten sonra evlât ve ayali açtır, perişan- I 
dır diye maaş tahsis edilmiştir, her ikisi olmasın di
ye temenniyatta bulunacağım, mümkün ise encümen 
maaş tahsisi cihetine gitse idi de onların mütemadi 
ihtiyaçlarını düşünse idi, daha hayırlı olurdu. îkrami- \ 
ye verilir, birdenbire sarf olunur, bilâhara tekrar mü- 1 
racaat olursa iki defa için Hazineye yük tahmil edil- I 
miş olur diye düşünmekteyim. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Yok sesleri) 
Mütalâa yoktur, tadilnamede yoktur, maddeyi aynen 
reye arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşir tarihinden mu- j 
teberdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
»Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... i 
Kabul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur, 

11. — {Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında mün'akit sular mu
kavelesinin Türkçe metninde ve bu mukavele ile ona 
müzeyyel protokolün tasdikine dair ununda vaki se
hivlerin tashihi hakkında (1/63) numaralı Kanun lâ
yihası ve Nafia, Bütçe ve Hariciye encümenleri mazba
taları. (1) 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddelere ge
çilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Rus Sosyalist Şûralar Cum
huriyetleri İttihadı Arasında Mün'akit ve Tarafeyn 
Hudutlarını Teşkil Eyleyen Nehir, Çay ve Dere Su
larından Sureti İstifadeye Ait Mukavelename İle Ser-
darabat Barajının İnşasına Müteallik Olmak Üzere 
Mezkûr Mukavelenameye Müzeyyel Protokolün Tas
diki Hakkındaki 25 Haziran 1927 Tarihli ve 1168 
Numaralı Kanunda ve Maruzzikir Mukavelenamenin 
Türkçe Metninde Bazı Tashihat İcrasına Dair Kanun 

Birinci Madde — Türkiye Cumhuriyeti ile Rus 
Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
mün'akit ve tarafeyn hudutlarını teşkil eyleyen nehir, 
çay ve dere sularından sureti istifadeye ait mukave
lename ile Serderabat Barajının inşasına müteallik ol-
maik üzere mezkûr mukavelenameye müzeyyel pro
tokolün tasdiki hakkındaki 25 Haziran 1927 tarihli ve 
1168 numaralı Kanunda mukavele ve protokol tarih
leri olmak üzere muharrer 8 Kânunuevvel 1926 tari
hi, 8 Kânunusani 1927 suretinde tashih olunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Türkiye Cumhuriyeti ile Rus Sos
yalist Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı arasında mün'a
kit ve tarafeyn hudutlarını teşkil eyleyen nehir, çay ve 
dere sularından sureti istifadeye ait olup 25 Haziran 
1927 tarihli ve 1168 numaralı Kanun ile tasdik kılı
nan mukavelenamenin Türkçe metninde aşağıda gös
terilen tashihler yapılmıştır. 

A) Mezkûr mukavelenamenin Türkçe metninin 
dördüncü maddesine son fıkradan evvel aşağıdaki fık
ra ilâve olunmuştur : 

«Diğer taraf dahi aynı su sarfiyatını ayrıca ta
yin edip daha başka neticeler istihsal ederse bu sar
fiyatın yeniden tayinini talep etmek hakkını haizdir.» 

B) Mezkûr mukavelenamenin Türkçe metninin on 
birinci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
tashih edilmiştir : 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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«Bu maddenin Araş, Arpaçayı, Posof Çayı, Ku
ra ve Çoruh nehir ve derelerine taallûku yoktur.» 

REÎS — Mütalâa yoktur. Maddeyi reye arz edi
yorum. Kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun 3 Ağustos 1927 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye, Hariciye, Maliye ve Nafia Vekilleri memur
dur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzâkeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul olunmuştur. 

Efendim demin reye vazettiğimiz kanun hakkın
daki ârâ istihsali muamelesi hitam bulmuştur. 

12 — Ordu Zabitanına Mahsus Terfi Kanununun. 
bazı maddelerinin tadili hakkında (1/153) numaralı 
Kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. (1) 

REÎS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
Askeri Terfi Kanununun Bazı Mevaddını Muaddel 

Kanun 
Birinci Madde — 863 numaralı Ordu Zabitan He

yetine Mahsus Terfi Kanununun altıncı, on birinci, 
on altıncı maddeleri berveçhiâti tadil edilmiştir : 

Altıncı madde : 
Kadro mucibince rütbesinin mütenazırı olan kıt'a-

dan mafevk kıt'ada istihdamlarına lüzum hâsıl olan
ların bilfiil ehliyet gösterdikten başka o vazifeden 
mafevk makam için dahi müsait sicil almış olmaları 
halinde bu gibiler hem rütbelerinin kıdemlisi sayılırlar. 
Ancak onuncu maddede gösterilen müddetleri ikmal 
etmedikçe ve bu müddetlerin sülüsünü kıt'ada geçir
medikçe terfi edemezler. 

On birinci madde : 
Hiçbir zabit mensup olduğu sınıfın kıt'asında rüt

besine ait asgari müddetin lâakal üçte biri kadar bil
fiil hizmet etmedikçe terfi edemez. Ancak sınıfından 
ikadro mucibince rütbesinin mukabili kıtaat bulunma
yan zabitanın terfileri mafevklerinden alacakları si
ciller üzerine yapılır. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur, 

Mütehassıs tabip ve baytar ve kimyagerlerin, has-
tahanelerdeki ihtisas hizmeti kıta hizmeti olarak ka
bul edilir. Sanayii Harbiye, harita sınıflarına mensup 
zabitan sınıflarına ait kadro dahilinde mafevklerinden 
alacakları siciller üzerine terfi ederler. Ancak birinci 
fıkrada mezkûr kıt'a zabitanından gayrı mezkûr fık
radaki emsali nasıplılardan evvel terfi edemezler. 

Harp Akademisi tahsilinde bulunan zabitlerin Aka
demiye girmezden evvel sepkeden kıta hizmetleri gibi 
tahsil seneleri arasında ve tahsilden sonra memur edi
lecekleri muhtelif muharip kıtaat komutanlıklarında-
ki hizmetleri dahi esas sınıfları kıta hizmetinden sayı
lır. Harp Akademisini muvaffakiyetle ikmal etmiş olan 
ve fakat rütbeleri mukabili kıtası bulunmayan muharip 
sınıf mensuplarının terfileri bu gibilerin kanunen mu
ayyen olan kıta hizmetini, rütbelerine mütenazır pi
yade kıtalarında yapmaları meşruttur. Alelumum mu
avin sınıflar mensuplarından Harp Akademisini mu
vaffakiyetle ikmal edenler piyade sınıfına nakledilir
ler. 

On altıncı madde : 
Harp Akademisi tahsilini muvaffakiyetle bitiren

lere verilmekte olan dört sene kıdem zammı âtide 
gösterilen şartlarla taksim olunur : 

A) Tahsili muvaffakiyetle bitirerek çıkanlara bir 
sene kıdem zammı; 

B) Bunlardan kıt'ada ve Erkânı Harbiye vaza-
ifinde iki sene zarfında ibrazı ehliyetle Erkânı Harbiye 
vazaifine liyakatları tasdik olunanlara daha iki sene Er
kânı Harp kıdemi zammı verilir. 

C) Emsali arasında fevkalâde temayüz ettikleri 
mütesel'silen tasdik olunanlar meyanından temayüz et
tikleri Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetince dahi 
tasvip edilenlere bir sene daha kıdem zammı verilir. 

D) Kaymakam rütbesinden yukarı rütbelerde kı
dem zammı verilmez. 

E) Tatbikat mekteplerinde tabip ve baytarların 
muavinliğe ayrılanlardan muvaffakiyetle imtihan verip 
mütehassıs diploması alacaklara bir sene ve başmua-
vinlerden iki sene müddetlerini muvaffakiyetle itmam 
edenlere ayrıca bir sene kıdem zammı verilir. 

¥) Eczacılardan tatbikat mekteplerinde kimyager 
yetiştirilmek üzere muavin eczacılığa ayrılanlara, iki 
sene tahsili muvaffakiyetle bitirmek şartı ile bir se
ne kıdem zammı verilir. 

Yukariki fıkralara tevfikan kıdem zammı almış 
olanlar aldıkları kıdem zamlarıyla tashih edilen nasp 
tarihlerine nazaran emsalleri terfi etmiş ve kendileri 
de rütbeleri müddeti asgarilerini fiilen ikmal eyle-

44 — 



I : 71 5• 5 . 1928 C : V 

miş iseler derhal, değilseler bu iki şartın itmamında 
terfi ettirilirler. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sek
leri) Maddeyi kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabıjil 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ikinci madde — Bu kanun neşri tarihlinden mute
berdir. 

.REİS — Maddeyi kabul edenler el 'kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaidıırsın, kalbul edilmiştir. 

Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın, kalbul edilmiştir. 

IMaddei muvakkate — Onbirinci maddeye göre 
levazım zabıtanı için icalbeden kıta müddetleri ancak 
30 Ağustos 1929 tarihinden sonraki terfiatıta nazarı 
dikkate alınacaktır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın, kalbul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakerecine geçilmesini kabml 
edenler el kaldırışın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
ikinci müzakeresine geçilmesi kalbul edilmiştir. 

13. — Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresince eş
hasa ait akimülâtörlerin imlâsı hakkında (1/130) nu
maralı Kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları. (1) , 

REİS — Heyetli umumiyesi hkkında mütalâaa var 
mı?. (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabıjil 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
kabul edilmiştin 

'Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresince eşhasa ait 
akimülâtörter'in doldurulması Hakkında Kanun 
'Birinci madde — Posta, Telgraf ve Telefon İda

resince mümkün görülecek mahallerde eşhasa ait akt-
mülâtörler doldurulabilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim?. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum, kalbul edenler el kaldırsın, kabili 
etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

İkinci madde — Akimülâtörlerin doldurulmasına 
mukabil alınacak ücret miktarı Dahiliye Vekâletince 
tayin olunur, 

REÎS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

(Üçüncü madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir; 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka-
<bul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

(7) Zaptın sonuna merbuttur. 

Dördüncü madde — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Dahiliye Vekilli memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul' 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
kabul edilmişti^ 

14. — Askeri nekahethane ve sanatoryumlarda 
bulunan ve sevk edilenelere ve harb yaralılarının ve 
tebdilhavMarın sureti iaşelerine dair kanuna bir 
madde tezyili hakkında (11127) numaralı Kanun lâ
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa yok-
turj Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, maddelere geçil
mesi kabul' edilmiştir. 

Askeri nekahethane ve sanatoıyumlarda bulunanlarla 
sairenin suretti iaşelerine dair 19 Mayıs 1927 tarihli 

ve 1034 numaralı Kanuna mıüizeyyel Kanun 
iBirincü madde — Askeri nekahethane ve sanator

yumlarda bulunanlarla sairenin sureti iaşelerine dair 
19 Mayıs 1927 tarihli ve 1034 numaralı Kanunun bi
rinci maddesine merbut (1) numaralı cetvelin dör
düncü maddesinde helva için mevzu on gram şeker. 
miktarı altmış grama iblâğ olunmuştur. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

İkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
kabul edilmiştir. 

15. — Gedikli küçük zabit ihzari mektepleri tale
besinin maaşları hakkında (1/120) numaralı kanun lâ
yihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler el kaldırsın, kalbul etimeyenler el 'kaldırsın, kabul1 

edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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Gedikli küçük zabit ihzari mektepleri talelbesiMnı 
maadan hakkında Kanuni 

Birinci madde —< Gedikli küçük zabit ihzari mek
tepleri talebesinin maaşı asilileri onbeş kuruş olup tah
sisattı fevkialâdeleri tahsisatı fevkalâde kararnamesine 
müzeyyel ve 9 Mart 1338 tarihli ve 200 numaralı 
Kanun mucibine© verilir, 

IREÎS — Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

İtkinoi madde — Bu kanun 1 Haziran 1928 tari
hinden muteberdir-

REÎS — îkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 
(Üçüncü madde — —<Bu Kanunun ahkâmını icraya 

MÜdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

İkinci müzakeresine geçilmesini kabul edenler elle
rimi kaldırsın, kabul etmeyenler ellerini kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

16. — Manisa Mebusu Bahri Beyin, Kır Bekçileri 
Kanununun ikinci ve Köy Kanununun yetmiş birinci 
maddelerinin tadiline dair (2148) numaralı Teklifi 
Kanunisi ve Dahiliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Köy Kaınununun 71 nci maddesini muaddel Kanun 

IMaldde 1. — Köy Kanununun 71 nci maddesi 
berveçhi ati tadil olunmuştur: 

Korucuların yirmi iki yaşından küçük ve altmış 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

yaşından büyük olmaması ve bir cürüm ile cezalan-
(dırıltmamış ve iyi huylu tanınmış bulunması ve her
keste 'kavga çıkarmak, ve sarhoşluk gibi huysuzluk-
lan olmaması şarttır. 

IREÎS — Birinci maddeyi kabul edenler el ka'ldır-
'sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

IMadde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir., 

REÎS — îkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunun hükmünü yaptırmaya 
Dahiliye Vekili memurdur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kaibul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

IKanunun ikindi müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
kabul edilmiştir, 

17. — Askeri T ay inat ve Yem Kanununun bazı 
mevadının tadili hakkında (1/110) numaralı kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın, kaibul etmeyenler el kaldırsın, ka
bul edilmiştin 

lAskeri taylnat ve yem Kanununun 33, 38 ve 40 nci 
maddelerini muaddel! Kanun 

Madde 1. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayinat ve 
Yem Kanununun otuz üçüncü maddesi berveçhi zir 
tadil edilmiştir. 

Otuz üçüncü madde — Beygir ve katırlara ita 
olunacak mevadı gıdaiye miktarı berveçhi atidir: 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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Sureti umumiyede verilecek ağdiye Gemi ve Tren derununda verilecek 
miktarı ağdüye miktarı 

"-1 Ağır top çekmeye mahsus ağır bey-
' gir ve ağır katırlar 

Sahra toplarında dip vazifesini gö
ren ağır beygir ve ağır katırlar 
Sahra toplarında şıvgar ve çengel 
vazifesimi gören ağır ve hafif beygir 
ve katırlarla dağ toplarında dahili 
namlu ön kundak taşıyan ağır ve 
hafif beygirler ve katırlar 
Top çekenlerden başka hizmederde 
bulunan ağır beygir ve ağır katırlar 
Binek, saka, nakliye, koşum hafif 
beygirleri, Dağ topçusu ve makinali 
tüfenk hafif beygir ve hafif katırları 
(Dağ topçusunda dahili namlu ve ön 
kundak taşıyanlardan gayrisi) 
Mekâri hafif beygir ve katırları ile 
nakliye, koşum, hafif katırları 

Yulaf 
veya 

Arpa 

Kilo 

Kuru Saman Tuz 
ot 

Kilo Kilo Gram 

Sureti umumiyede verilecek ağdiye 

Yulaf 
veya 

Arpa 

Kilo 

. 7 

6 

miktarı 

Kuru Saman Tuz 
ot 

Kilo Kilo Gram 

5 3 30 

4 3 25 

Yulaf 
veya 

kırılmış 
Arpa 
Kilo 

1 V 

Kuru Buğday 
ot kepeği 

Kilo Kilo 

Su 

Litre 

Gemi ve Tren derununda verilecek 
1 

Yulaf 
veya 

kırılmış 
Arpa 
Kito 

3,5 

3 

ağdüye miktarı 

Kuru Buğday 
ot kepeği 

Küö Kilo 

5 1 

4 1 

Su 

Litre 

30 

20 

5,5 

5 

3,5 

3,5 

3 

3 

20 

20 

2,5 

2,5 

3,5 

3,5 

1 

1 

20 

20 

4,5 

•3,5 

3 

2 

2 

2 

15 

15 

2 

. 1,5 

3 

2 

0,5 

0.5 

15 

15 
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REİS — Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın. Kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr Kanunun otuz sekizinci mad

desinin (B) fıkrası berveçhi ati tadil edilmiştir. 
B) Develere verilecek ağdiye miktarı: 

Sureti umumiyede verilecek ağdiye miktarı 

Arpa unu Kuru ot Saman 
Kilo Kilo Kilo 

Tuz 
Gram 

Top çöken develer 
Diğer hizmetlerde bulunan 
develer 

5,5 

4,5 

2,5 

2,5 

4 

4 

30 

•25 

Gemi ve Tren derununda verilecek ağdiye miktarı 

Arpa unu Kuru 
Kilo ot 

Top çeken develer 2,75 
Diğer hizmetlerde bulunan 
develer 2,25 

Saman Gemide 
su 

2,5 

2,5 

35 

35 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Mezkûr kanunun otuz sekizinci maddesinin (D) fıkrası berveçhi ati tadil edilmiştir 
D) Eşerklere verilecek ağdiye miktarı : 

Arpa 
Kilo 

Eşeklere 

Gemi ve trendeki eşeklere 1 

Çayır mevsiminde ahırda 
beslenen eşeklere 0,5 

Kuru ot Tuz 
Kilo Gram 

2,5 10 

Kırılmış Kurut Gemide Su 
Arpa Ot <Iitre) 

10 

Kırılmış Taze Tuz 
Arpa çayırotu (Gram) 

25 15 
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REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiş} 
tir. | | 

Madde 4. Mezkûr Kanunun 40 ncı maddeci 
berveçhi zir tadil edilmiştir. | 

Kırkıncı madde — Ahvali zaruriye mevcut olmaj-
dığı halde her sene umum hayvanata çayır veriliıj. 
Çayır müddeti iklime göre yirmi günden bir aya kaj-
dar imtidat eder. Çayıra bağlanarak yeşil ot verildiği 
zaman böher hayvana tahsis edilecek çayır mahallinijı 
miktarı etıbbayı baytariyenin raporuna göre tahd|t 
olunur. Bu halde arpa verilmez. Fakat 33 ncü madde 
ile 38 nci maddenin (D) fıkrası mucibince ahırdk 
çayırlandıkları zaman verilen miktarda tuz veriliî. 

REÎS — Mütalaa yoktur efendim, maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsHİ, 
kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Mezkûr kanundaki (kadana, Est©f, 
merkep) tabirleri yerine (Ağır ve hafif beygir, ağjr 
ve hafif katır, eşek) tabirleri kabul edilmiştir. Çıpla)c 
olarak sıkletleri 375 kilo ve daha ziyade olan beygir
lere (Ağır beygir) ve daha az olanlara (Hafif beygif) 
ve çıplak sikletleri 400 kilo ve daha ziyade olan ka
tırlara (Ağır katır) ve daha az olanlara (Hafif ki-
tır) denir. ' \ 

REÎS — Beşinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiş
tir. j1 

Madde 6. — İşbu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. I 

REÎS — Altıncı maddeyi kabul edenler el kal
dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — îşbu Kanunun icrasına Müdafai 
Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsııfı, 
kabul edilmiştir. 

18. — Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlar 
hakkında (1/25) numaralı Kanun lâyihası ve Harici
ye ve Maliye ve. Bütçe Encümenleri mazbataları, (1) 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
varmı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kat al 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
Kanun 

Birinci madde — Tabiiyet muamelâtı hakkında 
bir makamı resmiye verilen arzuhaller ile ısbatı hü
viyet ve tabiiyet için alâkadarlar tarafından ibraz 
olunan vesikaların her birinden yirmi beşer kuruş 
kayıt harcı alınır. 

REİS — Mütalâa varmı? (Hayır sesleri) Birinci 
maddeyi kabul edenler el (kaldırsın, kabul etmeyenler 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

ikinci madde — Hüviyet ve tabiiyetini ısbata kâfi 
vesikaları bulunmamak veyahut ibraz ettiği vesikalar 
münderecatı resmi kuyüt ve malumat ile taarruz et
mek gibi sebeplerden dolayı bir makamı resmice 
tabiyetinin tayininde tereddüt edilen eşhas hakkında 
tetkikat icrasına lüzum görüldüğü takdirde iktiza 
eden tahkikatın icrası ve neticeye göre tabiiyet ka-
lemince verilecek kararın tebliği için yirmi beş lira 
ve talep vukuunda marezzikr kararı müttehazın mü
kerrer tebliğleri için her defasında beş lira harç alı
nır. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde --. Türkiye Vatandaşlığını talep 
ve istida eden her şahıstan birinci madde mezkûr 
kayıt harçlarından mada peşin olarak beş lira ve 
muamelesi hitamında tabiiyete kabul edildiği takdir
de ayrıca yirmi Ura harç alınır. Ve talebi kabul edil
meyenlerden peşin alınan beş lira geri verilmez. 

REİS —- Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın, kabul etmeyenler el baldırsın, kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Türkiye vatandaşlarından 
olup diğer bir devleti ecnebiye tabiiyetine girmek için 
müsaadeyi resmiye talebinde bulunan eşhastan mak-
duen yüz lira ye bilâvasıta vermekte olduğu vergüeria 
küsuratı munzamasuyla beraber bir sene evvelki mik
tarının bir misli niısbetinde harç alınır. 

REİS — Mütalâa yoktur. Dördüncü maddeyi ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmıiştir. 

ıBeşjinci Madde — Ecnebilerle evlenen kadınların 
kocalarına izafeten ecnebi tabiiyetini iktisap ile Tür
kiye vatandaşlığını zayi ettikleri takdirde nüfus si
cillerimden kayıtlarının terkini zımmında tabiiyet ka-
lemince tanzim edilecek ilmühaberler için yirmibeş 
lira harç alınır. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
MUHİTTİN NAMI BEY (Bitlis) — Efendim, 

bir sual soracağım, herhangi birisi ile evlenmiş olan 
bir kadın sehven tabiiyetini nüfus kaydında tadil et-
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tirmiş, mahkemeye müracaatla tabiiyetinin tashihini 
istiyor, mahkemece bu iddia kabul edildiği talk'dirde 
bundan da harç alınacak mı? . 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ ŞAKİİR BEY (Edir
ne) — Efendim, bu nevi hataların tashihi için kanunda 
fek harç mevzubahis değildiir. Kanonda sarahaten 
harç alınacağı zikredilmeyen ahvalde kıyasen harç 
alınmasına da mesağ otoıayacağı malumdur. Bu iti
barla sualin cevabının menfi olması lâzım geleceği 
müitalaasındayım. 

RBİS — Başka mütalâa yoktur, maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
(Kabul edilmiştir. 

Altacı Madde — Beşinci madde mucibince harcı 
jsfciifa edilerek sicilli niüfusıta kaydı terkin edilmiş olan 
İcadın, kocasından boşandıktan veya kocası öldükten 
sonra kanunun tayin, ettiği müddet zarfında Türkiye 
vatandaşlığına rücu istidadında bulunursa yalnız beş 
lira harç alınır. 

REİS — Mütalâa yoktur efendim... Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırışın... Ka
bul edilmiştir. 

Yedinci Madde — Balâdaki maddelerde mevzu
bahis harçlar evrakı aidesin© devairi resmiyeye mah
sus harç pulları ilsak ve iptali suretiyle istifa olunur. 

RBÎS — Mütalâa yoktur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum... Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci Madde — Muhacir ve mültecilerden 
Türkiye'ye muvasalatları tarihinden itibaren bir sene 
müddet zarfında tabiiyetinim tebdil ve tescilini talep 
ve istida edenler birinci ve üçüncü maddede muhar
rer harçlara tabi değildirler. 

REÎS — Mütalâa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir, 

Dokuzuncu Madde — Hariciye tabiiyet kalemince 
alınan harçlara dair 24 Ağustos 1325 tariM tarifei 
muaddele ile 15 Nisan 1339 tarihli ikinci Avans Ka
nununun onuncu maddesinin harçlarının beş misline 
iblâğıa dair olan hükmü mülgadır. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaMırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Onuncu Madde — Bu kanun 1 Temmuz 1928 
tarihinden mu'tberdir. 

REİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Onlbirinci Madde — Bu kanunun ahkâmım ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni Azasından 
müraıkıip olan zata ücreti huzur itasına dair olan 
25 Haziran 1927 tarih ve 1169 numaralı kanunun bi* 
rinci maddesinin tadili hakkındaki kanuna rey veren 
azanın adedi 168'dir. Muamele tamamıdır. Kabul eden
ler 167, reddedenler ikidir. Kanun V68 rey ile kabul 
edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mevat 
olmadığından Pazartesi günü saat 14.00'te içtima edil
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

KapNânıa Saati : 15.45 
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Meclis Heaapfanran TetMBei Encümeni Âxasmim\ Murakıp Oton Zâtla Ücreti Umur îtasma Dair Otan 
25 Haziran 1927 ve 1169 Numara* Kanunun Birinci MaMesinin Tadili HrtkkBiytafci (Kamunun Neticesi 

Ama 
<Kaır«un Da/buü ödilm^ir,) 

Aızıa ajdıodi : ; 316 
"1Ö8 

I 2 

'145 
13 

Reye dşoiraik ddıemlUör 
Kabail edenjter 

MünlhjaJlllfâP 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Kjatdirii fB, 
KlejmıaA B. 
AFYON ÎQAİÖAÖİ®A!R 

Maıyjdam B, , 
(fek* UflMi ^ 
Mutsa Kizan, e . 

AKSARAY 
Beşlim Alteflay B. 

AMAİSYA 
Esajt İB. 
tstmati Halk* B. 
'NjatSüz; B . 

ANKARA 

(Haflfilt ıFeıÜt B. 
(tthtsıatnı 
Rlifia» İB, 
SaraiTB, 
TailJâJtlB. 

ANfflAiLYA 
•Ahjrtdt Sâ'kÜ B. 
Dr.. Oemnal B, 
Hasam Sata & 
RasihB,. 

ARTVİN 
IMefamfejt Ait B. 

AYDIN 
ıBrrfe ıRiloliB, 

BALSCBSÖl 
BmtalB, 

ttâeftmtft A&jtf B. 
Osmtan Niyaaö B. 
S a 4 ^ 'B, 

BEYAZIÜT 
« a l t IBV 

Şeflik ©. 
BİLJflGlK 

Rialsümj fi. 

'tlyas ISjalmli fi. 
iMujhliltiljiln B. 
'Mhfrttlljn Nialmli fi. 

/BOLU 
Camııl tB, 
Dm. Emlin Oemaft' OL 
SüfkmüB, 

(BURDUR 
Mustafa Şatöf fi, 
ıSatih' Mahut fi. 

BURSAI 
lAbrnfBlt Mü^jar fi. 
-lAJsatf İB, 
BaJktarnyok>g Rejfük: B. 
Dır. Esott B. 
Dr. îŞöffilk Lüflfli B. 
M/ulhİs fi. 
M U M B J Pdbırri B. 
Rıelfle» B , , 
Senl i fi. 

ÇAINAIKKALE 
'Mte)hWe(t By 
Şükjii B. 

ÇAiNKBU 
2Jiyaı B. 

ÇORH&* 
Dr. Mustafa B. 
'MKfcmff B, 
Ziya fi. 

DENİZDİ 
Dr. Kâizuıtn İB, 
IMıaızjhfali! Mulfîilt İR 

DllYARiBİBKİR 
'İshdk- 'Reföt a 
(Kâızplm. Paşa 
Riişüii İB, v 

EDİRNE 
Hajsan Haıyrli fi. 
ZeOcfi IMesmt İB, , 

ELİÂIZÎZ 
(Hajsam Tajbsfttif B, 

IMı*#atfla| B, 
ERZitNlCAIN 

lAlbldlüUhlafc «B, 
ERZİUIRJUM 

lAtt*q (B, 

«Najffi Altuf B . 
'Nafli? B, 
'NiacUp Asın) B. 

BSKİŞBî^fiR 
Ali (UNi B. 
'Emin İB. 
SaJitfi, 

GA23İİAINCTBP 
'Fadft İR 
iRje$t B. 

GİRESUN 
Haöim, MuhAOCunfi. 
Kâzınm. B,. 
' GÜMÜŞHANE 
-HaMNihaft», 

HAKKARİ 
tbraiüm B. 

- 5 J 

ISPAİRT14 
'Hüseyin Hüsnü <B. 
Ruajalfi, 

İÇEL 

ıfismAa^iBfUL 
Dr. Nunöüdin Aü B. 
Ubsam IPaşa 
(SiürieyfMaı 'Fasa 
Züyaâctün fi. 

tZJMİR 
BDJVHI; B. 

'Hüseyin fi. 
Kâimöfl B. 
'Mıüjıik fi, 

KARS 
Ağa/ogDu Aüurmat fi. 
Balhtai T M fi, 
Dr, iSaıdındüa 8 , 
Haüt B. 

KACTAMÖNU 
AH iRmzft fi. 
Oettniall B. 
<VldR*. Ç e M * R 

KAYSERİ 
'Alhrdet Hitoji fi. 
Dr , Buırteqattin fi. 
iDr. (Halat B. 
Rtojk R 

KOOAELÎ 
Ib-naMim Sümyya B. 
iKamtaJeltıtiitn B . 
(Kiügogkı Hakfoı B. 
Raigııp B. 
WtfH IS»Hat ıB. 
ıSalâtaüdin, fi, 
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KONYA( 
Ahwejt Marnda İB. ' ' 
HÜİânlü' B, '' 
Klâ«J|n> Hüısflü B. 
IMuısla Kâzuim B< 1 
Mıulsttlalfiâ  B. 
(NaJiimı (Hâaiim B. 
M l k , B. 
Zühüü B», 

IKjÜTAÎBYA 
iflhıtafatimi B, 
(tsımlalil Hialkfcı B. 
îNliıyıaızli Asaım B< 
(Noıdû B, 
!Rla|gı|p B, 
Rlejctejp B, 

IMAIİAfTYAi 
lAibjdtüâmjultrtailÜlp B, 
DfVı MiflimÜ B. . 
ıMalhlmiult Nadim B. 

.MANİSA 
iBajhiiti B< 
İDr, Saliim; B. 
Kâm* B, 
Q$m|aw B. 

MARDİN 
AMüırfflazalk B. 
Ali R>Bta B, 
Hnfiaın \Fteıriitt B. 
'Nuiıji B. 
Yıalkjup Kaıdirû B,. 

MUĞLA 
Nıuirli B,, 

NİĞDE 
Fajilk, B. 
O a i p B. 

i- HJalIilt B. 

ORDU 
İHaısöln Falhirii B. 
ilsrmalil B. 

Reüaîi B. ! 
SeMkteft B. 

'RİZE 
iÂlküf B, 
Esia|t B, ' 
FuıajtB,. 

'SAMSUN 
ÂkM B 
lAvınÜ B. 
(EJttv- Asam B. 
E t e n B. 

SİİRT, 
HJaJliül Mullkli B. 

SİVAS 
ılbrialhiilm Alâiaıd-dün B. 
§telmjsieitltiiin, B. 
Myaietutlim B,. 

ŞAİRKJİ KAIRAHİSAIR 
• îsimtalil B. 

(Reddedenler) 

AFYON 
Zaımlilr B. 

İSPARTA 
Mlütoriern »] a.. 

TEKİRDAĞ 
Cam|il B. 
•Faftkı B. 

TOKJAT 
'Bslkjir OUüjtifli B. 
(Hüıseıyiiını Hüısinjü B. 
!M)Uislt3aJfıa Vaısffl B. 
SPfleyy&ı Tevflilk B. 

TRABZON 
lAriîf B, 
'Dıaınjıiş B. 

URFA 
iDıil, Rla(fiejt B. 
İMİalfanult B. 
RıöfiOt B. 

MAN 
Oa|k|k* B, 

j ZONGULDAK. 
Htüisoü; B. 
«ufalt B. 
'M'elhlmjeit Nalflitz B. 

(Reye İştirak Etmiyenler) 

A D A N A 
(HHNİ B. 
\AFYION KAİRAIHİSAR 

\Aİ B« 
dözîzjettı B . 
Rıujgân Bşpei (B.) (M.) 

AKSARAY 
Kâztfm, B* 
(Neşöt B . <1M.) 

A N K A R A 
öaiztö IM'uısidaıfia Kemlal 
(Bassa Î Rd'sIiiouımihuır!) 
Şajkîin B. 

ANTAfLYAİ 
(Süllıeiytmiam 'Şeivtk'elt B . 

A R T V İ N 
Asam B, (!M.) 

A Y D I N 
Dr, IMiaçahıaır B. 
iDır, 'Rteglt G a i p B, 
•Mliltihıajt B, OM'.) 
TaihisJitnı B., (İM.) 

BALIKESİR 
Afli Şuuırli B . OM.) 
İFalhaielötlinı B , 
'EOajyiteitttümı B. 
Kâbwn Paşa, (Refe) 
Meihlmiejt Calvtit B< 

BEYAZIT 
Ihlşan B . (İM.) . 

BİLECİK. 
Hbttaihlim B, 

BOLU 
Oaviait Abfoias B. (M.) 
t M h Rıtfikı B, (M.) 

CE'BElLİBeREKET 
Alili Rıızıa B. 
AJvriiı 'Paşa İM, 

ÇANAKKALE 
âaımjilh Rtfaft 'B< 
Ziıya Gqvixer. B< • 

ÇANKIRI 
'M. AMıüTılh!all^B.(M.) 
Rllat B, (M.) 
Talâlt B . v 

Ç O R U M 
Ismıai 'Kaflai B, 
Ismlejt İB. (R.1V.) 

DENİZLİ .. 
Eımjiını Arslairt B. 
•Hayidlajr Rü|ş)tlü B, <(M.) 
Neclip A l B. '(D. Kâ.) 
Yu&ıif B. (M.) 

DİYARBEKİİR 
Zdkâ'i B , 

E D İ R N E 
Falkj B . (M.) 
'Şalkpr, B , . <_• 

ELÂZİZ1.'.-
Hüisleıyliinı B. . ./> 
'Nal%ötıtlin B. İM,) 

)ERZ'İN|QAN 
AlztK ISainanlih B. 
İMosltıafla Sialflflelt B> 

E R Z U R U M 
. Ablmielt Riilkjtli B , . 
Taihlsfa B. 

ESKİŞEHİR 
Dr. Ds/mtaiM 'BöslJm Palsa.(M0 

G A Z İ A N T E P 
Aih!m|e(t Rom)z|i B . 
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«Af Oxw& B. 
KA&iAfllÜB, 
Şartm B* 

GÎRESUN 
Oalklka Taanlk; B. 
'ŞeMklöt B. [(İM.) 
Talhliır, IB« (M.)} 

/ GÜMÜŞHANE 
Üamiall Hüısmıüı B< 
iHaiaam Fehjmli B. 
Şavfldeit B. (M,) 

(ÜSPARTA 
Ibfnaihjiımj B, (M.) 

İÇEL! 
(Bmfa B,. 

İSTANBUL • 
Aihımfelt Rasfittî  B. (İM.) 
Aktyoırtao&llu Yıu/sulf B. IÇM.) 
Bfeftfe B< (V.) 
Or. H)a|k|kı ;§3iımajs!i Piş. (İM.) 
'Dr, Raflilk B, (V.) 
•Edüp ıSeırVeft B« 
Fıuıajt B. (M.) 
Halmjdli B, (İM.) 
HaımicJufflaih SuplhÜı B.„ 
ıHaıytdlaıı B. (M.) 
'Hlütsleıyin B.. 
Tevlilk Kâımli B. (t/Â.) 

İZMİR 
Dr. Tövlflik Rüışltıü B. ı(V.) 
iMaJhimult OeHâî B, (M.) 
lMa|hlmMtEs(altB!.(y.) 
iMutfnffia Nedaltii İB, i(V.) 
Musitafia Ralhimji B. (V.) 

Oslm/aın|z»a|d!e Maımıdli B. 
Sattiaçioglu §ü)kjrtü B. (V.) 

KARS 
•Bddlrji B. (İM.) 

K A S T A I M O N U 

ıHaıslattii Fefhlmfi B. 
Mdhımıelt Fulalt İB. 
Riaflilk 'B. 

KAYSERİ 
Hasan Fetfilt İB. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fusait B. 
'Mıejhjmjelt Naihlilt B. 
Şevfceit B. (,M.) 

KIRŞEHİR 
Maızaım B. 
Lülfcft iMüfıilt B, (M.) 
Yiatoyıa G a i p B. 

KOCAELİ 
'Ibmajhjiırn B, 

KONYA 
Fuıalt İB. 
Nefvzait B. 
Teivffik FilkWe!t B. 

KÜTAHYA 
Oevıctelt B.; 

MALATYA 
Dr. Fafflıl Böilkü B. 
flsfmieft Flaşa paişMelkliAı) 
ıMaJsıf R, 

MANfflSA 
Alklilf ,B, (M,) 
KejmaH B. 
'Mahlmtelt Sa|twti B. (İM.) 
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Mtfstöalfla Fövzji B. 
Ylaişjar: B.; 

MARAIŞ 
Albdülk)a(dü»r (B. (M:,) 
Mejhttniat B. 
Mliıühlalt & (ÇML) 
Nuırıeiötiim B. 

MERİSİN 
A t IMütnıif B. (M.) 
Hajklktt B. ı(M.) 

MUĞLA 
Allü ıNıaızmti .B. 
ŞülkMü Kaya B. (V.) 

ıNİÎĞDE 
Yıuıouls Nıaıdli B. (İM.) 
Ata B. 

ORDU 
HaM Saltikı 'R. 

RİZE 
A0(İ B. D. Klâ,) 
Altıf B. 
Haşlan OaMilt İB. 

SAMSUN 
Ali Rânıa B. 

StöRjT 
Mahlmiult B. CM.) 

SÜNİOP 
Rieaejp Zühttü B. 
RieÜk; 'Ismjalil B. 
Yusuf Kemali B, 

S1VA(Ş 

Nıeamptötikı (Saldık B. (İM.) 
Rlajhimfi B. 

Röjsiiırç B. (M.) 
Re|m|zii B. 
ŞARKI KARAİHÎSAR 

IMjdhfmfelt Empın B. (M.) 
Tletvlfiilk; B, 

TEKİRDAĞ 
OöIlâH Nlurf IBH (M.) 

TOKAT 
Şdvikü B. (M.) 

TRABZON 
AHdMialh M, 
A ! Badi B. <jM).) 
Basan B. '(M.) 
'Ndbfaaldö İHJaım(d)i B. 
Süteyımfan Suru B. (M.) 
Saflık B. 

URFA 
ıAi iSölitP İR 
Fleaüft Oelât B., 

•VAN 
Mıümiiıp By ı(fM.) 

YOZGAT 
'Alvmli İB* 
Haımidli B. 
ıSOHüb B. (İM.) 
Sü!fe>lmjaja Sum B. 
Talhjsfiını B. 

ZONGULDAK 
•HallII BL. '(M,) 
R'a^p B. 
Tbmiaâ Hitoii B. (M.) 

{\Mürit\aller) 
Bilecik 1 
CdbelilbbleklÖİ 1 
Sairmsum 1 

Y«lkûn 

n mmpi 
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(Sıra Numarası: 135 

MECCANİ UEYLÎ TAUEBEiNİN MECBURİ (HİZMJE T U E R J N E /DAİR 1/111 3VUMARAL1 (KANtUN LÂ

YİHASI VE MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Muamelât Müdüriyeti 
Adet: Ö/İS1?! 

26 Ni'san 1928 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Meccani leyli talebenlin mecbura hizmetlerine ait 
olup Maarif Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İc
ra Vekilleri Heyetinin 22 Nisan 1928 tarihli içtima-
ında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan ka
nun lâyihasıyla esbabı mucibe mazbatasının musaddak 
sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin iş'arrna müsa
ade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Meccani Leyli Talebe Mükellefiyeltlerine Dair Kanu
nun Esbabı Mucibesi 

Devlet mü&ssesatında Devlet hesabına iskân ve 
iaşe edilen her talebenin devletten gördüğü yardıma 
mukabil bir vazife ifasına mecbur olma'sı sarih ve adil 
bir esastır. Nitekim şimdiye kadar askeri ve mülki 
bilumum devlet müesses atında devlet. parasıyla tahsil 
edenler umumiyet itibariyle ve mesleklerinin icabı 
veçhile muayyen mükellefiyetlere tabi tutulmuş ve tu
tulmaktadırlar. Bütün müessesat bu kaideyi umumiye 
haline tefbean mensuplarına mükellefiyet tahmil ettiği 
halde her nasılsa sivil lise ve orta mekteplerimizde 
meccani, leyli olarak tahsil edenlere hiç bir mükelle
fiyet vaz edilmemişti. Rapten takdim kılınan kanun 
lâyihası ile bu mükellefiyet vaz edilmektedir. Kanun 
lâyihasının tanzim ve tertibinde ve bilhassa mükelle
fiyetin müddeti hususunda şimdiye kadar kabul ve 
mevkii meriyete vaz olunan kavanin ve nizamat na
zarı itibare alınmıştır. 

Bundan başka halen meccani, leyli olarak bu mü-
essesatta bulunan talebe için de bir muvakkat madde 
konularak kanunun esası makabline teşmil edilmemiş 
ve çocuk velilerinin mükellefiyeti kabul veya leyli 
meccanilikten feragat edebilmek hakları da kabul 
edilmiştir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi , 29 Nisan 1928 

Maarif Encümeni 
Karar No: 12 
Esas No: 1/211 

Maarif Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Lise ve orta mekteplerde meccani ve leyli olarak 
tahsil eden talebenin mecburi hizmete tabi tutulmasına 
dair olarak Hükümetçe teklif edilen Kanun Lâyihası 
ile esbabı mucübesi Maarif Vekâleti Milli Talim ve 
Terbiye Dairesi'Reisi de hazır bulunduğu halde encü-
menirnizce mütalâa ve tetkik olundu ; 

Teklif heyeti umumiyesi itibariyle varit ve muhik 
görülerek tasvip edilmiştir. Ancak hem orta tahsili
ni, hem de yüksek tahsilini Devlet yardımı ile ifa öden 
gençlerin tabi olacakları mükellefiyet seneleri bazı ah
valde on veya on iki seneyi tecavüz edebileceğinden, 
birinci maddeye bu takdirlerde mükellefiyet miktarı
nı tahdit eden iki fıkranın ilâvesi münasip görülmüş 
ve ikinci maddeye de ilk mekteplerde muallimlik et
mek veya orta mekteplerde lisan tedris eylemek mü
kellefiyetinde bulunanlara tazminat hükmünün şa
mil olduğunu mutazammın bir fıkranın ilâvesi tensip 
ve aynı maddedeki faiz mecburiyeti tayyedilmiştir. İş
bu ilâve ve tadillerin ipkasında maarif mümessili ile 
de mutabık kalınmıştır. Diğer maddeler aynen kabul 
edilerek Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
İstanbul 

Doktor Nurettin Ali İbrahim Alâattin 
Kâtip Aza 

Afyonkarahisar Maddeler çok uzundur, bunun 
İzzet Ulvi içinden birkaç madde çıkabilir. 

İsmail Hakkı 
Aza Aza 

Sivas Refet 
Necmettin 

Aza Aîza 
Çankırı Kocaeli 
Talât Kılınçoğlu Hakkı 

Aza 
Ördü 

Hamdi 
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Hükümetin Teklifi 
Meccani Leyli Talebenin Mecburi Hizmetlerine Ait 

Kanun Lâyihaisı 
Birinci Madde — Bilûmum lise ve orta mektepler

de meccani leyli olarak tahsil eden ve 915 numaralı 
Kanun mucibince bundan sonra mekteplere meccani1 

leyli olarak kabul edilecek olan talebeden lise tahsi
lini ikmal edenler memleket dahil ve haricinde istedik
leri meslekte yüksek tahsillerini ikmal edebilirler. 
Yüksek tahsillerini bitirdikleri tarihten itibaren mec
cani tahsil müddetleri kadar devlet müesseselerinde 
ihtisasları dahilinde ve vekaletlerce teklif edilen ma
hallerde hizmet etmekle mükelleftürler. 

Yüksek tahsile devam etmezlerse açılacak ilk mu
allimlik kursunu bitirerek meccani tahsil müddetleri 
'kadar ilk tedrisat müesseselerinde muallimlik edecek
lerdir. Galtasaray Lisesinden mezun olanlar Maarif 
Vekâletince açılacak bir muallimlik kursunu ikmal ede
rek orta mekteplerde meccani tahsil müddetleri ka
dar ecnebi lisanı muallimliği yapacaklardır. Bu kursta 
muvaffak olamayanlar ilk muallimlik kursunu takibe-
decek ve ilk mektep muallimi olacaklardır. 

İkinci Madde — Yüksek tahsillerini ikmal ettikten 
sonra ihtisaslarına göre vekaletlerce tayin olunacak
ları vazifeleri kabul etmedikleri veya kabulden sonra 
kendi istekleriyle bu vazifelerden ayrıldıkları takdir
de lise tahsili gördükleri mekteplerin tahsil senelerin-
deki ücretler yekûnunu aslının faizi ile tediyeye mec
burdurlar. Bu meblağ kendilerinden veya kefillerin
den Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. 
Bu gibi mektep mezunları borçlarını tamamen ödeme
dikçe devlet daireleriyle hususi müesseselerin' hiç bi
rinde kullanılamazlar. Mecburi vazifeden kaçan me
zunları resmen vukübulacak ihtara rağmen istihdam 
eden hususi müessesat bu tazminatı üzerlerine almış 
sayılırla*. 

Üçüncü Madde — Meccani leyli talebeden olup 
aşağıdaki sebeplerden dolayı tardedilenler, veyahut 
istekleriyle terki tahsil edenler tazminata tabidirler. 

A) Üst üste iki 'sene mücbir bir sebebe müstenit 
olmaksızın sülüsan müddet devam etmediği için imti
hanlara kabul edilmiyerek ipka olunmak ve bu yüz
den mektepten çıkarılmak. 

B) Ahlâki ve inzibati bir eürümden dolayı inzi
bat meclisi kararına müstenit olarak ihracı kati cezası 
ile mektepten çıkarılmak. 

C) Meşru bir mazerete müstenit olmaksızın ken
diliğinden tahsili terkederek mektepten ayrılmak. 

Dördüncü Madde — Leyli, meccani talebe birin
ci, ikinci ve üçüncü maddelerde yazılan hususatı muh

tevi bir taahhütnameyi peder veya velileriyle müşte
reken ve kimsesiz oldukları takdirde şahsen vermedik
çe mekteplere kayıt ve kabul olunamazlar. 

Muvakkat Madde — Lise ve orta mekteplerde el-
yevm tahsil eden meccani leyli talebe işlbu kanunun 
mektebe ve velilerine tebliğinden itibaren mecburi hiz
mete tabidirler. 

Bunlardan arzu edenler kanunun tarihi tebliğin
den itibaren bir ay zarfında leyli meccanilik hukukunu 
terk ettiklerini bir istida ile mektebe bildirmeye mec
burdurlar. Bu müddet zarfında meccanilik haklarını 
terk ettiklerini tahriren mektebe bildirmeyenler rnecca^ 
nüliğin icabettiği mecburiyetleri kabul eylemiş addolu
narak bu kanunun Vaz ettiği bütün mükellefiyetlere 
tabi olacaklardır.. 

Beşinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. -

Altıncı Madde — Bu kanunun ahkâmını icfaya 
Maarif Vekili memurdur. 

2'7 Nisan 1928 
Başvekil Adliye Vekil 
ismet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafıa Vekili 
Behiç 

İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Mustafa Rahmi Vekili 

Doktor Refik 

Maarif Encümeni tarafından yapılan tadilât 
Birinci Madde — Bilumum lise ve orta mektep

lerde meccani ve leyli olarak tahsil eden ve 915 nu
maralı Kanun mucibince bundan sonra mekteplere 
meccani leyli olarak kabul edilecek olan talebeden li
se tahsilini ikmal edenler memleket dahil ve haricinde 
istedikleri meslekte yüksek tahsillerini ikmal edebilir
ler. Yüksdk tahsillerini bitirdikleri tarihten itibaren 
devlet müesseselerinde ihtisasları dahilinde vekaletler
ce teklif edilen mahallerde hizmet etmekle mükellef
tirler. Bu mükellefiyetin müddeti şu suretle tayin olu
nur : Eğer yüksek tahsil esasen mecburi hizmet için 
muayyen bir müddetle mükellefiyet tahmil eden bir 
müessesede cereyan etmiş ise mecburi hizmet o müd-



deti tecavüz etmez. Eğer yüksek tahsil böyle bir mü
kellefiyet tahmil etmeyen bir müessesede yapılmış ise 
mecburi hizmet lise ve orta mektepte meccani ve leyli 
olarak geçen tahsil müddetinin nısfı kadar olur. Yük
sek tahsile devam etmezlerse açılacak ilk muallimlik 
kursunu bittirerek meccani tahsil müddetleri kadar ilk 
tedrisat müesseselerinde muallimlik edeceklerdir. Ga
latasaray Lisesinden mezun olanlar Maarif Vekâletin
ce açılacak bir muallimlik kursunu ikmal ederek or
ta mekteplerde meccani tahsil müddetleri kadar ec
nebi lisanı muallimliği yapacaklardır. Bu kursta mu
vaffak olamayanlar ilk muallimlik kursunu takibede-
cek ve ilk mektep muallimi olacaklardır. 

İkinci Madde — Yüksek tahsillerini ikmal ettik
ten sonra ihtisaslarına göre vekaletlerce tayin oluna
cakları vazifeleri kabul etmedikleri veya kabulden 
sonra kendi istekleriyle bu vazi'felerden ayrıldıkları 

takdirde lise tahsilini gördükleri mekteplerin tahsil se-
nelerindeki ücretler yekûnunu tediyeye mecburdur
lar 

işbu tazminat birinci madde mucibince ilk mek
teplerde muallimlik etmek ve orta mekteplerde lisan 
tedris eylemek mükellefiyetinde bulunanlara da şa
mildi/. 

Bu meblâğ kendilerinden veya kefillerinden Tah
sili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. Bu gibi 
•mektep mezunları borçlarını tamamen ödemedikçe 
devlet daireleriyle hususi müesseselerin hiç birisinde 
kullanılamazlar. Mecburi vazifeden kaçan mezun
ları resmen vukubulacafc ihtara rağmen istihdam eden 
hususi müessesat bu tazminatı üzerlerine almış sayılır
lar, 

Üçüncü ve dördüncü maddelerle muvakkat mad
de ve beşinci ve altıncı maddeler aynen. 
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jSııra Numarası: (133 

TEKÎRDAĞI MEBUSU CELÂL 'NURÎ BEYİN, MECLİS (HESAPLARI TETKM (ENCÜMENİ AZASIN
DAN IMÜRAKtP (OLAN İZATA (ÜCRETİ (HUZUR İTASINA DAİR KANÜNMN BİRİNCİ (MADDESİ
NİN İTADİLİ HAKKM>A '2/53 (NUMARALI TEKLÎEÎ > KANUNİSİ /VE (BÜTÇE ENCÜMENİ MAZ-

(BATASI 

Riyaseti Celileye 

Esbabı mucibe maddesidir : 
Dahili Nizamnamenin 65 nci maddesi mucibince 

teşkil edilen Büyük Millet Meclisi Hesaplarının Tet
kiki Encümeni pek mühim ve mesuliyetli vazaif takab-
bül etmiştir. 'Bu vazifelerin en büyüğü de tatil esna
sında Ankara'da bulunması meşrut olan mürakibe ait
tir. 25 Haziran 1927 tarihli Kanun ile Heyeti Celile 
mürakiplik vazifesinin külfetini nazarı itibara alarak 
bu işi gören mebusa tatil esnasında şehri makduen 
yüz elli lira huzur ücreti vermişti. Halbuki bu vazife 
tatil esnasından ziyade Meclis münakit iken daha mü-
teaptır. Bir senelik tecrübe ile tahakkuk ettiği üze
re mürakip, vezneden itası lâztmgelen bütün meba-
liği kontrol etmekte ve ekseriya azim mesuliyeti müs-
telzim olabilecek hurda tetkikata mecbur olmakta
dır. Binaenaleyh mürakip hakkı huzurunun yalnız ta
til aylarına inhisar etmeyip Riyaset Divanı azasının 
tahsisatları, gibi 'bütün seneye teşmili muktezayı nısfet-
tir. Bu emniyenin husulü için marelarz kanunun bi
rinci maddesinde rnünderiç (tatil esnasında) kaydının 
kaldırılması kâfidir. Bu esbabı mucibeye mebni aşağı
daki maddelerin kanuniyet iktisap etmesini teklif ede
rim, 

Tek'irdağı Mebusu 
Celâl Nuri 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazbata No. : 72 
Esas No. : 2/531 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Meclis Hesapları Tetkiki Encümeni Azasından mü
rakip olan zata ücreti huzur itasına dair olan Kanu
nun birinci maddesinin tadili hakkında olup encüme
nimize havale buyrulan Tekirdağı Mebusu Celâl Nu
ri Beyin Teklifi Kanunisi tetkik ve müzakere olundu1: 

Dahili Nizamnamenin 65 nci maddesinde Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeni azasından mürakip olan 
zatın tatil zamanlarında devlet makarrında bulunaca
ğı gösterilmiş olup 25 Haziran 1927 tarihli, ve İÜ'69 
numaralı Kanun ile de tatil esnasında murakabe vazi
fesini ifa edecek olan zata şehri maktuen yüz elli lira 
ücreti huzur itası tespit olunmuştur, tşbu Teklifi Ka
nuni ile mürakip olan zatın, Meclis münakit iken de 
gördüğü vazaif in ehemmiyet ve kesretinden dolayı üc
reti huzurunun yalnız tatile hasredilmeyip Divanı Ri
yaset azası gibi bütün seneye teşmili teklif olunmuş 
ve teklifi vaki encümenimizin ekseriyetince esas iti
bariyle şayanı kabul görülmekle beraber ücreti huzu
run senevi maktuan itası ve kanunun makable teşmili 
tensip edilemiyerek Teklifi Kanuniyi tadilen tanzim 
kılınan lâyihanın Heyeti Umumiyeye arz ve takdimine 
karar verilmiştir. 

3 Mayıs 1%>8 

Reis 
Edirne 
Şakir 

Kâtip 
Kütahya 

Niyazi Asım 

Âza 
Erzurum 

Nafi Atuf 

Âza 
Niğde 

Muhalifim. 
Mehmet Atâ 

1 

Âza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Reisvekili 
Burdur 
Vahit 

Aza 
Samsun 

Adil 

Aza 
İsparta 

Muhalifim. 
Mükerrem 

Aza 
Elâziz 

Hasan Tahsin 



Celâl Nuri Beyin Teklifi 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni Azasından mü
rakip olan zata ücreti huzur itasına dair Kanunun! 

birinci maddesini muaddel Kanun Teklifi 

Madde 1. — 25 Haziran 1927 tarih ve 1169 nu
maralı Kanunun birinci maddesinde münderiç (tatil 
esnasında müra'kalbe vazifesini ifa edecek zata maktu
an yüz elli lira ücreti huzur verilir) ibaresi (mürakip 
vazifesini ifa edecek zata senevi maktuan bin sekiz yüz 
lira ücreti huzur verilir) şekline ifrağ edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 Teşrinisani 1928 tarihin
den muteberdir. 

Madde 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tara
fından icra olunur. 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni Azasından mü
rakip olan zata ücreti huzur itasına dair olan 25 Ha
ziran 1927 tarihli ve 1169 numaralı Kanunun birinci 

maddesini muaddel Kanun Lâyihası 
Birinci Madde — 25 Haziran 1927 tarihli ve 1169 

numaralı Kanunun birinci maddesi berveçhi ati tadil 
olunmuştur : 

Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesinin alt
mış beşinci maddesi mucibince Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni azasından müraka/be vazifesini ifa 
edecek zata şehri yüzelü lira ücreti huzur verilir. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden rnute-
Iberdif. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 
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Sıra Numarası : 129 

31 ZATIN İSTİKLÂL MADALYASIYLA TALTİFLERİ HAKKINDA 3/4 NUMARALI BAŞVEKÂLET 
TEZKERESİ VE MÜDAFAAl MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
45 Karar Numarası 

Müdafaai Milliye Jıncümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

29 . 4 . 1928 

İkinci devreden müdevver olup 10 . 12 . 1927 ta
rihinde encümenimize havale buyrulmuş olan otuz 
bir zatın İstiklâl Madalyasıyla taltiflerine dair 
20 Haziran 1927 tarih ve 6/2928 numaralı Başvekâ
leti celile tezkeresi ve merbutu evrak tetkik ve mü-
telâa olundu : 

,Madalya ile taltifleri teklif edilen zevat mumailey
him inhalarının 977 numaralı kanunun hükmü veç
hile 1 Teşrinisani 1926 tarihinden mukaddem vaki 
olduğu görülmüş ve ancak inha tarihlerinden beri 
aradan epeyce bir müddetin geçmiş olması ve inha
lar muhteviyatının daha ziyade kanaat bahş malu
mata istinad ettirilmesi ve herhangi bir sehvin hudu-
suna meydan verilmemesi hususlarının yeniden ma-
hallerince ve ait oldukları makamatca tahkiki keyfi
yet edilmesi lüzumuna karar veren encümen marez 
zikr inha evrakını - aidiyeti görülen müdafaayı mil
liye ve dahiliye vekâletlerine göndermişti. Vekâleti 
müşarünileyhadan varit olan cevapların ve matlup tah
kikat neticesinin tetkikatında : 

isimleri merbut cetvelde irae edilen yirmi zata 
kırmızı şeritli ve bir zata beyaz şeritli İstiklâl Madal
yası itasına; ve iki zatın vukuu vefatlarına mebni 
525 numaralı Kanun ahkâmına tevfikan vereselerine 
keza kırmızı şeritli İstiklâl Madalyasının itasına; ve 
beş zatın mukaddema madalya ile taltif edilmiş ol
dukları . bittahkik anlaşıldığından haklarında başkaca 
muamele ifasına lüzum bulunmadığına; ve bir zatın 
Mücadeleyi M illiyede şehit düşmüş bulunmasına 
binaen 977 numaralı Kanuna tevfikan ve ledetahkik 
varisi bulunan vakfesi Belkıs hanıma verilmesi muk-
tazi kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası muamelesinin 
ifasına mezun bulunan Müdafaai Milliye Vekâletine 
inha evrakının gönderilmesine; ve bir zatın 869 nu
maralı Kanun hükmüne tevfikan madalya itasına mü
teallik muamelesinin Müdafaai Milliye Vekâletince 

ifası için inha evrakının vekâleti müşarüleyhaya gön
derilmesine; 

Ve mahkûm ve mahpus olduğu ahiren anlaşılan 
Kazıklı Karyesinden Ahmet Milli Ağanın mahkû
miyeti nev'i ve derecesi ve tarihi mahkûmiyeti hak
kında Dahiliye Vekâletinden malûmat talep edilerek 
badehu hakkında muktazi muamelenin ifasına karar 
verildiği arz olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Kütahya İstanbul 

Recep İhsan 
Kâtip . Aza 

Erzincan Erzincan 
Abdülhak • Aziz Saırıih 

Aza Aza 
Bursa Bolu 

Esat Bey Cemil 
Hini imzada bulunmadı 

Aza Aza 
ıBilecik Bitlis 

İbrahim Bey Muhittin Nami Bey 
Hini imzada bulunmadı Hini imzada bulunmadı 

1. Tüccar oğlu Nuri Efendi Kilisin Telmiş Kar
yesinden Kırmızı Şeritli 

2. Mehmet oğlu Hasan Kâmil Efendi Kilisin 
Büyük Günah Mahallesinden (Riyaziye muallimi) 
Kırmızı Şeritli 

3. Kozan Dağlı Mustafa Çavuş Kilisin Tarikli 
Mahallesinden Kırmızı Şeritli 

4. Kara Ali Ağa Kilisin Devlek Karyesinden 
Kırmızı Şeritli 

5. tdris Kâhya Kilisin Ispanak Karyesinden 
sinden Kırmızı Şeritli 

6. Hacı Beylioğullarından Hacı Ahmet oğlu 
Mehmet Mahir Efendi Kilisin Hacı llyas Mahalle
sinden Kırmızı Şeritli 

7. Kibritcizade Hüseyin Efendi Kilisin Güyüık 
Günah Mahallesinden Kırmızı Şeritli 

8. ismail oğlu Sait Efendi Kilisin Tekke mahal
lesinden Kırmızı Şeritli 

9. Hacı Şerif oğlu Behçet Efendi Kilisin Bü
yük Günah Mahallesinden Kırmı Şeritli 

10. Nusret Çavuş Kilisin Niç Nahiyesinden 
Kırmızı Şeritli 



,11. Mülâzim Ali Efendi oğlu Tahsildar Hüseyin 
Hüsnü Efendi Kilis'in Şeyh Abdullah Mahallesinden 
Kırmızı Şeritli 

12. Mecit oğlu Muallim Mustafa Gazi Efendi 
Kilisin Vaiz Mahallesinden Kırmızı Şeritli 

13. Hacı Şerif oğlu Efendi Kilisin Ketenciler 
Mahallesinden Kırmızı Şeritli 

14. Reşit Ağa Kilisin Karacurullar Kariyesin-
den Kırmızı Şeritli 

15. Şeyh Ağa oğlu Mahmut Ağa Kilisin Septu-
ruz Kariyesinden Kırmızı Şeritli 

16. Çelebi Ağa oğlu Ahmet Ağa Kilisin Hacup 
oğlu Kariyerinden Kırmızı Şeritli 

17. Kefergayınlı oğullarından Mahmut oğlu 
Mahmut Nedim Efendi Kilisin Karaali Mahallesin
den Kjrmızı Şeritli 

18. Muallim Cemal Efendi Kilisin Şeyh Abdul
lah Mahallesinden (Dörtyol Kazası Müftüsü) Kır
mızı Şeritli 

19. Şerif oğlu Hüseyin Nazmi Efendi Kilisin 
Tarikli Mahallesinden (Kilis Tuz İnhisarı Memuru) 
Kırmızı Şeritli 

20. Sağır oğullarından Abdülnafi Efendi Kili
sin Ketenciler Mahallesinden (Diyarbekir Lisesi Mü
dürü) Kırmı Şeritli 

21. Kerim Naci Efendi Kilis Müddeiumumisi 
Beyaz Şeritli 

7 — 

| Vukuuvefatiarına mebni vereselerine Madalya 
i Verilecekler 
i 22. Muallim Hafız Ahmet Efendi Kilisin İnap-
| lı Günah Mahallesinden (Varisine kırmızı şeritli ma-
j dalya) 
I ,23, Hacı Şerif oğlu Hüseyin Ağa Kilisin Tarikli 
i Mahallesinden (Varisine kırmızı şeritli madalya) 
I Madalya 
J Evvelce madalya ile taltif edilmiş olanlar numarası 

i 24. Mennan oğlu Ahmet Ağa Kilisin Kar-
beyaız Mahallesinden 6041 
25. Veli Ağa oğlu Çelebi Ağa Kilisin Musa 
Beyli Kariyesinden 6042 
26. Şeyh Apti Ağa Kilisin Meydanlı Ka-

j riyesinden 6039 
| 27. Hüseyin Efendi Kilisin Polateli NSL-
! hiyesi Müdürü 6449 
I 28. Muhtar Sabit Efendi Mütekayy'it Jan-
| darma Yüzbaşısı 2475 
; Mücadelei Milliyede şehadetine mebni Müdafaai 

Milliye Vekâletince varisine madalyası verilecek 
I 29. Şehit Ruhizade Sakip Bey Kilisin Şehit 
. Sakip Mahallesinden (Varisine kırmızı şeritli madal -
| ya) 
; Madalyası Müdafaai Milliye Vekâletinde ita 
! Olunacak 
| 30. Reşit Efendi oğlu İhtiyat Baytar Yüzbaşı 
i Hidayet Bey Kilisin Aşıt Mahallesinden 

Hakkında Tetkikat İcrasına Lüzum Görülen 
! 31. Ahmet Milli Ağa Kilisin Kazıklı Kariyesin-
; den 
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Sıra Numarası : 119 

AKSARAY MEBUSU BESİM ATALAY BEYİN İCAR VE İSTİCAR MUKAVELENAMELERİNİN 

TAKVİM SENESİNE GÖRE YAPILMASI HAKKINDA 2/18 NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE 

REDDİNE DAİR TİCARET VE ADLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI İCAR VE İSTİCAR 

MUKAVELENAMELERİNİN TAKVİM SENESİNE GÖRE YAPILMASI HAKKINDA 

29 . 12 . 1927 

Riyaseti Celileye 

Birçok yerlerde hâlâ icar ve isticar mukaveleına-
melerinin başlangıcı (muharrem) olarak yapılmak
tadır. Bunun saiiki gök ayı (ile takvim (ayları arasın
daki on iki gün kadar olan bir farktan faydalanmak 
istenilrraesidir. Eski zamanların çürük ve temelsiz 
müesseselerini bir hamlede yıkmış olan inkılâbımızın 
dilek ve manasına uymayan bu göreneğin yaşaması 
Cumhuriyetimizin temiz ve yüksek ruhunu incitecek
tir. 

Bu adetin bir fenalığı da (Kazanç Kanunu muci
bince defterlerini takvim senesine uydurmak mec
buriyetinde bulunan tacirlerin işlerinde) az çok ka
rışıklık yapmasındadır. Buna binaen şu Kanunu 
müstacelen teklif ediyorum. 

1 nci Madde — İcar ve isticar mukavelenamele
ri takvim senesine göre yapılacaktır 

2 nci Madde — Takvim senesine göre yapılma
yan mukavelenaaıelerin hükmü yoktur. 

3 ncü Madde — İşbu kanunun hükmü neşri ta
rihinden itibar olunur. 

4 ncü Madde — İşbu kanunun icrasına Ticaret 
ve Adliye Vekâletleri memurdur. 

Aksaray 
Besim Atalay 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 3 . 4 . 1928 

Ticaret Encümeni 
Karar 

18 

Ticaret Encümeni Mazbaıtası 

Riyaseti Celileye 

tcar ve isticar mukavelenamelerinin takvim se
nesine göre yapılması hakkında Aksaray Mebusu 

Besim Ataiay Beyin Encümenimize muhavvel teklifi 
kanunisi ile esbabı mucibe lâyihası encümemmizce 
tetkik ve müzakere olundu: Lâyihanın kabulü tak
dirinde efradın mukavele yapmak hususundaki muh
tariyet ve serbestisi esası ihlâl edilmiş olacağı gibli 
mukabilinde bir faideyi iktisadiye de görülememiş 
ve zaten Borçlar Kanunu ahkâmına göre icar, örf ve 
adet ile tayin edilmiş olan veya mukavele ile tasrih 
edilen bir müddet için aktedileceği giibjı bunun sene
lerden fazla ve hatta bilâ müddet olması dahi mak
bul ve muteber olduğundan işbu ahkâmın tadiline 
müntehi teklifi mezkûrun kabulü muvafık görüle
memiş olmakla bermuoibi havale adliye encümeni
ne tevdii arz olunur efendim. 

Reis 
Burdur 

Mustafa Şeref 
Kâtip 

Şebinkarahisar 
İsmail Bey 

İmzada Bulunmadı 

Aza 
İstanbul 

Hüseyin Hüsnü 

Aza 
Trabzon 

Daniş 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü Bey 
İmzada Bulunmadı 

Mazbata Muharriri 
Zonguldak 

Hüsnü 
Aza 

Afyonkarahisar 
İzzet 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 

Aza 
Kocaeli 

Reşit Saffet 
Aza 

Maraş 
Nurettin Bey 

İmzada Bulunmadı 
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I ürkiye 

Büyük Millet Meclisi 24 . 4 . 1928 
Adliye Encümeni 

Karar 
43 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celiieye 

Aksaray Mebusu Besim At alay Beyin icar ve is
ticar mukavelenamelerinin takvim senesine göre ya
pılması hakkında teklif ettiği kanun lâyihası Adliye 
Encümenine tevdi edilmekle Ticaret Encümeninin 
mazbatası ve Ticaret Vekâletinin bu baptaki müta-
lâatını havi tezkeresi ile birlikte tetkik ve müzakere; 
olundu : 

tcar ve isticar hususatmda akitlerin1 serbesti hak
larını tahdide müncer olan bu teklifin kabulünde bir 
güna faide mülâhaza olunmadığı gibi Borçlar Kanu
nunun bu baptaki ahkâmına da mulhalif bulunmuş 
olduğundan Ticaret Bncümenıinin bu suretle bast ve 
beyan eylediği mütalâaya müsteniden teklifi mezbu-
ran reddi hakkındaki kararın tasvibine Encümenimiz-

ce de müttefikan karar verilmiş olmakla heyeti umu-
miyeye arz olunur. 

adliye Encümeni Reisi 
Namına 

Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Bursa 
Senih 

Aza 

Aza 

Aza 
Mardin 

İrfan Ferit 

Mazbata Muharriri 
Kocaeli 

Selâhattin 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Balıkesir 

Osman Niyazi 

Aza 
Muğla 

Ali Nazmi 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Aza 
Balıkesir 

Sadık 
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Sıra Numarası : 56'ya ilave 

BELEDİYE VERGİ VE RESİMLERİ KANUNUNUN 20, NCl MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKINDA 
3/52 NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE DAHİLÎYE, BÜTÇE VE TİCARET ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 17.12.1927 

Muamelat Müdüriyeti 
Mukarrerat Şubesi 

Adet 
6/5390 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

26 Şubat 1340 tarih ve 422 numaralı Belediye Ver
gi ve Resimleri Kanununun yirminci maddesi ile be
lediye hududu dahilinde satılan bilumum tartılacak 
ve ölçülecek eşya için mevzu tartmak, ölçmek ve re
sim almak mecburiyetinin; sandık ve çuval derunun-
da bulunan ve ötedenberi tartılıp ölçülmesi tüccar 
beyninde mutat ve müteamil olmayan söker ve gaz 
gibi eşyaya da şamil olup olamayacağının tefsiri hak
kında Dahiliye Vekâleti celilesinden yazılan 14 Kâ
nunuevvel 1927 tarih ve 725/1121 numaralı tezkere
nin musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Başvekâleti Celileye 
26 Şubat 1340 tarihli ve 423 numaralı Belediye 

Vergi ve Resimleri Kanununun yirminci maddesinde 
belediye hududu dahilinde toptan satılan bilumum 
tartılacak ve ölçülecek eşya belediye baskül, kantar, 
kile ve terazisi ile ölçülmesi mecburidir, denilmekte 
olduğu cihetle belediye hududu dahilinde satılan bu 
kabil eşyadan belediye meclisince tanzim edilen tari
feye ve tarifatı kanuniyeye tevfikan kantar resmi is
tifa edilmekte ise de; tartmak ve ölçmek ve resim 
almak mecburiyetinin sandık ve çuval derunundaki 
şekerlerle teneke derunundaki gazlar gibi ötedenberi 
tartılması ve ölçülmesi tacirler arasında mutat ve mü
teamil olmayan ve tartılıp ölçülmesine ihtiyaç hisse
dilmeyen eşyaya şamil bulunmadığı kanaati ile sandık 
veya teneke derununda satılan gazlarla sandık ve çu

val derununda satılan ve bir vezni muayyeni ihtiva 
eden şekerden kantar resmi istifa edilmemesi Vekâ
letçe muvafık görülmüş ve belediyelere bu veçhile 
tebligat ifa edilmiş ise de tartılıp ölçülmesi mutat ve 
müteamil olmayan fakat kabili vezin ve mesaha olan 
bu kabil eşyanın salüfülarz madde ahkâmına tevfi
kan vezne.tabi tutulup tutulmayacağında ve veznedil-
sin, edilmesin kantar resmi istifa olunup olunmaya
cağında tereddüt edilmekte bulunduğundan mezkûr 
madde hakkında Meclisi Âliden bir karar tefsiri is
tihsaline müsaade buyurulmasını arz ve rica ederim 
efendim. 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 31.12.1927 

Dahiliye Encümeni 
Karar Numarası : 10 

Esas Numarası : 3/52 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi ve Resimleri 
Kanununun yirminci maddesindeki tartmak, ölçmek 
ve resim almak mecburiyetinin sandık ve çuval de
rununda bulunan ve öteden beri tartılıp ölçülmesi 
tüccar beyninde mutat ve müteamil olmayan şeker 
ve gaz gibi eşyaya da şamil olup olamayacağının 
tefsiri hakkında Dahiliye Vekâletinden vukubulan 
müracaat üzerine Başvekâletten varit olup 19.12.1927 
tarihinde Encümenimize havale buyrulan tezkere ile 
merbutu, Dahiliye Umuru Mahalliye Müdürü Umu
misi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun yirminci 
maddesinde muharrer tartmak, ölçmek ve resim al
mak mecburiyetinin sandık ve çuval derunundaki şe
kerlerle teneke derunundaki gazlar gibi tüccar bey
ninde tartılıp ölçülmesi mutat ve müteamil olmayan 
eşyaya şamil bulunmadığı hakkında Dahiliye Ve
kâletinin noktai nazarı Encümenimizce de ekseriyet-
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le muvafık görülerek bu gibi eşyadan kantar resmi 
istifa olunmamasına karar verilmiştir. Bermucibi ha
vale Bütçe Encümenine tevdi olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mersin Malatya 
Ali Münif Abdülmuttalip 

Kâtip 
Kars 

Muhalifim. 
Halit 

Aza 
Ankara 
Talât 

Aza 
Ordu 
İsmail 

Aza 
Eskişehir 

Sait 

Aza 
Çorum 

tsmail Kemal 

Aza 
Zonguldak 

Mehmet Rıfat 

Aza 
Kars 

Baha Taliğ 

Aza 
Malatya 

Vasıf 

Aza 
Antalya 
Rasih 

Aza 
Aydın 

Emin Fikri 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Tekirdağı 
M. Faik 

Aza 
Rize 

Muhalifim. 
Atıf 

Aza 
Samsun 

Kanunun metnindeki sara
hat, şeker ve gaz hakkında 
istisnai muamele icrasına 

müsait olmadığı 
mütalaasındayım. 

Ali Rana 

Aza 
Giresun 

Hacim Muhittin 

Aza 
Niğde 
Galip 

Aza 
Konya 

Muhalifim. 
Nevzat 

- Fıkrai Tefsiriye 

Tartmak, ölçmek mecburiyeti, hususi kaplar de-
rununda satılan ve tüccar beyninde tartılıp ölçülmesi 
mutat ve müteamil olmayan eşyaya şamil değildir. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazbata Numarası : 33 
Esas Numarası : 3/52 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Belediye Vergi ve Resimleri Hakkındaki 26 Şu
bat 1340 tarihli ve 423 numaralı Kanunun yirminci 
maddesinin tefsirine dair olup 19.12.1927 tarihinde 
Dahiliye ve Bütçe encümenlerine havale buyrulan 
Başvekâlet tezkeresi Dahiliye Encümeninin mazba
tası ile birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla tet
kik olundu : Bütçe ile alâkadar bir mesele olmama
sına ve belediye vergi ve resimleri hakkındaki Kanun 
bidayeten dahi Encümenimizde müzakere edilmemiş 
bulunmasına mebni tefsir hakkında bir karar ittiha
zına mahal görülemediğinin Heyeti Celileye arzı 
tezekkür kılınmıştır. 

Reis 
Edirne 
Şakir 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Aza 
Ankara 

Rıfat Bey , 
İmzada bulunmadı. 

Aza 
Edirne 

Faik Bey 
İmzada bulunmadı. 

Aza 
Erzurum 
Aziz Bey 

İmzada bulunmadı. 
Aza 

Elâziz 
Hasan Tahsin 

Aza 
Tokat 
Şevki 
Aza 

Kırklareli 
Nahit 

22 Kânunusani 1928 
Reisvekili 

Burdur > 
Vahit 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Aza 
Aydın 

Mühendis Mithat 

Aza 
Erzurum 

Nafi Atuf 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Balıkesir 
Ali Şuuri 

Aza 
Samsun 

Adil 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip Bey 

İmzada bulunmadı. 
Aza 

Niğde 
Mehmet Atâ 



Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 30.4.1928 

Ticaret Encümeni, 
Karar Numarası : 22 
Kayıt Numarası : 3/52 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun yirminci 
maddesinin tefsiri hakkında Encümenimize muhavvel 
Başvekâlet tezkeresi ile Dahiliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları tetkik olundu : 

Ahiren kantariye rüsumunun ihtiyari olması hak
kında Meclisi Âlice müzakere edilmekte bulunan 
İstanbul Mebusu Hüseyin Beyin teklifi kanunisi esa
sen bu maddenin tadilini istihdaf eylemekte bulun
duğundan ve teklifi kanuninin birinci müzakeresi icra 

edilerek Heyeti Umumiyece kabule iktiran eylemiş 
olduğundan bu hususa dair ayrıca bir karar itasına 
lüzum ve mahal görülmemiş olduğunun Heyeti Umu-
m iyeye arzına karar verilmiştir. 

Reis 
Burdur 

Mustafa Şeref 

Kâtip 
Şebinkarahisar 

îsmail 

Aza 
İstanbul 
Süreyya 

Aza 
Eskişehir 

Emin 

Mazbata Muharriri 
Zonguldak 

Hüsnü 

Aza 
Afyonkarahisar 

İzzet 

Aza 
İstanbul 

Hüseyin Hüsnü 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 
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Sıra Numarası : 103 

MUĞLA MEBUSU ALİ NAZMİ BEYİN, MEMlRİN KANUNUNUN BİRİNCİ MUVAKKAT MAD
DESİNİN TEFSİRİNE DAİR 4/21 NUMARALI IAKRİRİ VE MEMURİN KANUNU MUVAKKAT 

ENCÜMENİ MAZBATASI 

'Rliylaısiaüi Ceöayıe 
Memurin Kanununun muvakkat maddeler hük-i 

münü ihtiva eden faslının birinci maddei muvakka-l 
tesi mucibince hükümetçe tasfiyeye tabi tutulan me-| 
murlar hakkındaki karar ve muamelenin Şûrayı Dev-j 

• letçe tetkik ve rüiyeti muvafık olup olmadığının vei 
muvafık görüldüğü takdirde hâkimler hakkındaki! 
muamelenin mahkemeyi temyiz ve Şûrayı Devletten) 
hangisine raci olduğunun tayini zımmınde encümeni: 
mahsusça keyfiyetin tefsiren hal buyrulmasını arz vei 
teklif eylerim. 6 Mart 1928 

Muğla Mebusu 
Ali Nazmi 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 11.4.1928 

Memurin Kanunu 
Muvakkat Encümeni 

Karar Numarası : 5 
Esas Numarası : 4/21 | 

I 

Memurin Kanunu Muvakat Encümeni Mazbatası i 
Riyaseti Celileye 

Memurin Kanununun muvakkat maddeler hük
münü ihtiva eden faslının birinci maddei muvakkate-
si mucibince hükümetçe tasfiyeye tabi tutulan me
murlar hakkındaki karar ve muamelenin Şûrayı Dev^ 
letçe tetkik ve rüiyeti muvafık olup olmadığının ve 
muvafık görüldüğü takdirde hâkimler hakkındaki 
muamelenin mahkemeyi temyiz ve Şûrayı Devletten 
hangisine raci olduğunun tayini hususunun tefsiren 
halli hakkında Muğla Mebusu Ali Nazmi Bey tara
fından verilip Riyaseti Celileden 18 Mart 1928 tari
hinde ve 4/21 numara ile Encümenimize havale buy-
rulan takrir Dahiliye Vekili Beyefendinin huzuriyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

Memurin Kanununun ihtiva ettiği hükümlerden 
mezkûr birinci maddei muvakkatede tespit edilmiş 

olan tasfiye keyfiyetine dair verilen kararların kati 
ve gayri kabili itiraz oldukları hakkında sarih ve hatta 
delâlete müstenit bir istidlale varmak mümkün ola
madığına ve bilâkis Şûrayı Devlet Kanununun on 
dokuzuncu maddesinin (A ve D) fıkraları fert ile hü
kümet arasında tahaddüs eden idari davaların Şûrayı 
Devlette hal ve fasledileceği musarraıh bulunmasına 
göre bu gibi duavinin merci Şûrayı Devlet olduğu 
Encümenimizce müttefikan kabul edilmiş ve şu hale 
nazaran takrirde talep olunan tefsire lüzum olmadığı 
kararlaştırılmıştır. 

Memurin Kanununun muvakkat maddeleri üzeri
ne Encümenimizce icra kılınan tetebbuat neticesinde 
birinci maddei muvakkate hükmünce verilen karar
ların vaoibülittiiba olduğu ve fakat Iktenidiîerini mağ
dur addedenler tarafından kabili itiraz bulunduğu ka
naatine varılmış ve bu esasa tebaan bu gibi davaların 
elyevm Şûrayı Devletçe rüiyet ve hükme raptedilmek
te olduğu anlaşılmış ise de Encümenimizde hazır bu
lunan Dahiliye Vekili Beyefendi, tasfiyeye dair ve
rilen kararların itirazen Şûrayı Devletçe tetkik edil
mesi idare makinesinin lazımı veçhile tedvirini ihlal 
eden bir amil teşkil edeceğini ve bu kararlar esasen 
takdire müsteniden verildiği cihetle bunlarda isabet 
olup olmadığının Şûrayı Devletçe tayini mahal de
ğilse bile pek müşkül olacağını ve bu gibi mukarre-
ratm kati ve gayri kabili itiraz olmalarının kabulü 
keyfiyeti bir zarureti idariye teşkil ettiğini ve gerçi 
bu kabil kararların kati ve gayri kabili itiraz olduk
ları hakkında sarahat yok ise de : Bunların bu evsafı 
haiz olduklarına dair Encümence mezkûr birinci mad
dei muvakkateye bir fıkra ilavesi mümkün olacağını 
beyan eylemiş ve mütelaatı mezkûre Encümence tet
kik ve müzakere ve zarureti idariyenin icabatı nazarı 
dikkat ve ehemmiyete alınarak ekseriyetle kabul edil
miş olmakla ol bapta tespit edilen mevaddı kanuniye 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. Şu 
kadar ki mezkûr birinci maddei muvakkate ahkâ
mınca ittihaz olunan idari kararlardan kendilerini 
mağdur addedenlerin Büyük Millet Meclisine mü-
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racaat hakları ve Arzuhal Encümenince bu hususata 
mütedair dahili nizamname mucibince ittihaz oluna
cak mukarreratın hükmüne halel gelmeyeceği bedihi 
bulunduğunun ilaveten arzı münasip görülmüştür. 

Memurin Kanunu 
Muvakkat Encümeni Reisi 

İTekirdağı 
Muhalifim 
M. Faik 

Kâtip 
Mardin 

Encümenin bu tarzda 
teklifi kanunide bulun

masına muhalifim. 
Ali Rıza 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Aza 
Kayseri 

Muhalifim. 
Ahmet Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Mezun 

Aza 
Antalya 

Şûrayı Devlete hakkı 
müracaat verilmesi 

Taraftarıyım. 
Ahmet Saki 

Aza 
Samsun 

Ali Rana 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Kayseri 

Doktor Burhanettin 

Aza 
Erzincan 

Muhalifim. 
Abdülhak 

Aza 
Sivas 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Burdur 

Mustafa Şfref 

Memurin Kanununun Birinci Muvakkat Maddesine 
Zeyldir. 

Birinci Madde — Memurin Kanununun birinci 
muvakkat maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiş
tir : 

«Yukarıda yazılı olan muameleler hakkında Şû
rayı Devlet Kanununun 19 ncu maddesinin (A ve D) 
fıkraları ahkâmı cari değildir.» 

ikinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 113 

1097 NUMARALI KANUN HÜKMÜNÜN REFINE İCRA VEKİLLERİ HEYETİNİN MEZUN OLDU
ĞUNA DAİR KANUNUN İKİNCİ MADDESİ (İLE VERİLEN ÜÇ AYLIK MÜDDETİN TEMDİDİ 
HAKKINDA 1/194 NUMARALI KANUN LAYİHASI VE DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 15.4.1928 

Muamelat Müdüriyeti 
Mukarrerat Şubesi 

Adet 
6/1667 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1178 numaralı Kanunun ikinci maddesiyle verilbn 

üç aylık müddetin temdidi hakkında Dahiliye Vekâ
leti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heye
tinin 11 Nisan 1928 tarihli içtimaında tezekkür ye 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun layihası |le 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti lefffen 
takdim olunmuştur. -

Muktezasınm İfasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe j 
1097 numaralı Kanun mucibince Garp vilayetle

rine naklolunan eşhastan Şeyh Sait vakası ve mütealjip 
şakavet hadiseleriyle . bilfiil alâkadar olmayan ;ve 
naklolundukları mıntıkalarda sui ahvali görülmeyen
ler hakkında mezkûr kanun hükmünün refine ve 
Garptaki mahalli müretteplerinden firar ile eşkiyaya 
iltihak eden şakilerin hükümete dehalet etmedikleri 
halde aileleri hakkında da 1097 numaralı Kanun h^k-
mü tatbik edileceğine dair neşrolunan 1178 nuria-
rali Kanun bu kabilden firariler üzerinde hüsnü (te
sir eylemiş ve taraf, taraf hükümete dehaletler vjıki 
olmakta bulunmuş ise de bu sene her seneye naza
ran kışın şiddetle hükümran olması ve uzun müddet 
devam etmesi hasebiyle bu üç ay mehil zarfında de
halete imkân bulunamayan birçok kimselerin jıa-
mevcut bulunduğu anlaşılmaktadır. Firari olup ;da 
dehalet eden kimseler hakkında evvelce mürtekip ol
duğu 'bir cürüm ve kabahatten dolayı takibatın tecili 
hakkında da bir kanun tanzim ve takdim kılınmış ve 
bu kabilden olan eşhasın kanunun tarihi neşrinden 
itibaren üç ay zarfında dehaletleri halinde takibatın 
tecilinden istifade eyleyecekleri tasrih kılınmış oldu

ğundan hem berveçhi bağla arz olunan sebepler ve 
hem de mezkûr Tecili Takibat Kanunu ile verilen 
mehilde ahengi temin için 1178 numaralı Kanunun 
ikinci maddesinde mezkûr mehil altı ay daha temdit 
edilmek muktezi görülmüş ve işbu kanun o maksatla 
tanzim kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 18.4.1928 

Dahiliye Encümeni 
Karar Numarası : 38 

Esas Numarası : 1/194 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

1097 numaralı Kanun mucibince Garp vilayetle
rine naklolunan eşhastan iadelerinde mahzur olma
yanlar hakkında mezkûr kanun hükmünün reffine ve 
Garpdaki mahalli müretteplerinden firar ile eşkiyaya 
iltihak eden şakilerin dehalet etmedikleri halde aileleri 
hakkında da 1097 numaralı Kanun hükmü tatbik 
edileceğine dair neşrolunan 1178 numaralı Kanunun 
ikinci maddesiyle verilen üç aylık müddetin temdidi 
hakkında Başvekâleti Celileden varit olup Encümeni
mize havale büyurulmuş olan layihayi kanuniye ile 
esbabı mucibe mazbatası Dahiliye Müsteşarı hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olunarak müd
detin temdidi Bncümenimizce de muvafık görülmüş 
ve birinci madde tadil edilerek layihanın Heyeti Umu-
m iyeye arz ve takdimine karar verilmiştir. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Mersin 

Ali Münif 

Kâtip 
Kars 
Halit 

Mazbata Muharriri 
Malatya 

Abdülmuttalip 

Aza 

Aza 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Aza 
Ordu 
ismail 
Aza 



— 16 — 

Aza 

Aza 
Samsun 

Ali Rana 

Aza 
Eskişehir 

Sait 

Aza 
GüresuU 

Hâeıim Muhittin 

Aza 
Kars 

Baha Tâli 

Aza 
Tekirdağı 
M. Faik 

Aza 
Rize 
Atıf 

Hükümetin Teklifi 

1178 Numaralı Kanunun ikinci Maddesiyle Verilen 
Üç Aylık Müddetin Temdidine Dair Kanun Layihası 

1. 1178 numaralı Kanunun ikinci maddesinde 
tashih edilen üç aylık mehilimüddet, tarihi inkizasın-
dan itibaren altı ay daha temdit edilmiştir. 

2. Bu Kanunun neşri tarihinden muteberdir. 

3. Bu Kanun ahkâmını icraya icra Vekilleri He
yeti memurdur. 11 Nisan 1928 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
İktisat Vekili 

Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

1178 Numaralı Kanunun İkinci Maddesiyle Verilen 
Üç Aylık Müddetin Temdidine Dair Kanun Layihası 

Madde 1. — 1178 numaralı Kanunun ikinci mad
desinde tasrih edilen üç aylık müddet, tarihi iktizasın
dan itibaren altı ay daha temdit edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Sıra numarası : 115 

TAHSİSATI FEVKALÂDE KARARNAMESİNİN BEŞİNCİ MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKINDA 
3/43 NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE MALlYE VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 30 Teşrinisani 1927! 

Muamelât Müdüriyeti 
Mukarrerat Şubesi! 

Adet 6/5139 

'Büyük Millet MeciMsi Riyaseti Oelilesine 

IMüstehakini ilmiye tertibinden maaş alan ailele
re 'verilecek: tahsisatı fevkelâdenin, tahsisatı fevkelâ-; 
de kararnamesinin beşinci maddesinin son fıkrası j 
mucibince sureti tesviyesinin tayin ve tefsiri hakkın-; 
da Maliye Vekâleti Celilesinden yazılan 24 Teşrini
sani 1927 tarih ve 47584 numaralı tezkerenin musad-
dak sureti leff en. takdim olunmuştur. 

İşar mucibince muktezasının (ifasına müsaade Du
yurulması istirham olunur efendim. 

'Başvekil 
İsmet 

Maliye Vekâleti Gelilesinin 23 Teşrinisani 1927 tarih 
ve 47584 numaralı tezkeresi suretidir 

IMüstehakini ilmiye tertibinden maaş alan ailelere 
eytam ve eramili mülkiye misillu tahsisatı fevkalâ-. 
de litaası icap ettiği halde tahsisatı mesulenin müte-; 
kaiidin ve maMlin misdllu tesviye edilmekte olduğu j 
anlaşılması üzerine keyfiyet memurini aidesinden is- j 
itifsar edilmişti. Bu bapta verilen izahatata müsteha-' 
kini ilmiye tertibinden maaş alan ricale mütekaidin 
ve mazülin misillu ve inasa eytam ve eramil misullu i 
tahsisat verileceği tahsisatı fevkelade kararnamesinin 
beşindi maJddesi fıkrai ahiresi iktizasından olduğun- j 
dan ricali ilmiye tertibinden maaş alan zükür evlâda 
bu sebeple mütekaidin ve mazülin misillu tahsisat ı 
verildiği ve şimdiye kadar da bu suretle muamele 
ifa edildiği bildirilmiştir. 

Salifülarz beşinci maddenin son fıkrasındaki ri
cal kaydından vazıi kanunun kasdı doğrudan doğ
ruya maaş tahsis olunan ilmiye ricali olmak lâzım 
gelip yoksa bunların vefatları halinde zükur evlâdına 
intikal edecek maaşatın memurini mülkiye eytam 
ve eramilinıin zükurundan farklı olarak maaş tahsi
sine matuf olamayacağı hazinece teemmül edilmekte 
ve halbuki şimdiye kadar bu esas hilafında mevzu

bahis müstehakini ilmiye eytam ve eramilline fazla 
maaş tahsis ve ilga edile geldiği anlaşılmakta olduğun
dan bu cihetin meclisi âlice tefsiren halline müsaade 
ve delalet buyuruimasını arz ve (istirham eylerim 
efendim hazretlenL 

Maliye Vekili 
iSaraçoğlu Şükrü 

Türkiye Büyük! 
Millet Meclisi 21 . 12 . 1927 

Maliye Encümeni 
10 Karar numarası 
3/43! Esas numarası 

•Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Müstehakini ilmiye tertibinden maaş alan ailelere 
'verilecek tahsisatı fevkalâdenin tahsisatı fevkalâde 
kararnamesinin beşinci maddesinin son fıkrası mu
cibince sureti tesviyesinin tayin ve tefsiri hakkında 
Başvekâletin 30 Teşrinisani 1927 tarih ve 6/5139 
numaralı tezkeresiyle encümenimize havale buyuru-
lan Maliye Vekâleti tezkeresi sureti Muhasebeyi Umu
miye Müdürü Faik Beyin 'huzuruyla tetkik ve mü
zakere olundu, 

Müstehakini ilmiye tertibinden maaş itası husu
sunda esastı ahkâm ve kavait mevcut olmayıp ancak 
1325 tarihi muvazeneyi umumiye kanuniyle meşihate 
verilen müsaadeden istinat olmaktadır. Tahsisatın 
mavazzılehi doğrudan doğruya ricali ilmiye olup 
ve bunların evsaf ve şeraitine bakmadan muhtacin 
misillu maaş tahsisine mazhar edilen evlatlarına 
kavaidi umumiyenin fevkinde mütefavit olarak tah
sisatı fevkalade itası nefsiremre muafık değildir. 
Mezkûr kararnamedeki «müstehakini ricali ilmiye» 
tabiri ıstılahen de mahtut ve muayyendir. Bu müta
laaya göre ilmi şerait ve evsafı lâzımesinden binaen 
maaş tahsis edilmeyip ancak bu şerait ve evsafı haiz 
ricali ilmiyeye kurbiyet ve evlâdiyet münasebetiyle 
maaş tahsisi cihetine gidilmiş olanların muamelesi 
şeklen tahsis de olsa ma'hiyeten intikal hükmünü ih-
'tiva eylediğinden tabiriyle evsafı ilmiye sahibi kast 
olunmuş bulunduğundan esasen çürük bir asla raci 
olan tahsis keyfiyetine ilâveten bir de bunun tahslı-
satı fevkaladesini hesap ederken zükura ayrı inasa 
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ayrı nisbet ve miktar itası gibi haksızlık ve teşevvüşü 
dai bir cihet ihtiyar olunması muafık görülmemiş ve 
mamiyenin noktayı nazarı veçhile mesele tefsir olun
muştur. Bermucibi havale Bütçe Encümenine tevdi 
kılındı^ 

Maliye Encümeni Reisi 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 
Kâtip 

Balıkesir 
Emin 
Aza 

Amasya 
İsmail Hakkı 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Bayazıt 
Şefik 
Aza 
İçel 

Mehmet 
frahsisatı fevkalâde kararnamesinin beşinci maddesi

nin son .fıkrasının tefsiri 
Fıkrai tefsiriye: 
Ricali ilmiyeye mensup eytam ve eramildVn ölüp 

müsteihakini ilmiye tertibinden maaş alanlarım zükur 
ve inasına eytam ve eramil gibi tahsisatı fevkalâde 
verilir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
59 Mazbata numarası 
3/43 Esas numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

ıMüstalhikini ilmiye tertibinden maaş alan akelere 
verilecek tahsisatı fevkalâdenin tahsisatı fevkalâde 
kararnamesinin beşinci rnadesinin son fıkrası muci
bince sureti tesviyesinin tayin ve tefsiri hakkında 
Encümenimize (mevdu 30 Teşrinisani 1927 tarihli 
ve 6/5139 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve «sbabı 
mucibesi ile Maliye Encümeninin mazbatası müta
lâa ve tetkik olundu, 

13 Kânunu evvel 1335 tarihli tahsisatı fevkalâde 
ı(müstahikini milliye tertibinden maaş allan ricale 
müteakidin ve mazürin misillu ve inasa eytam ve 
eramii mülkiye ve ilmiye ve askireye misillu tahsi
satı fevkalâde ita olunur.) denilmektedir. Bu fırkada
ki rical kaydının Diyanet İşleri Riyasetinoe ricali 
ilmiyeden oldukları tebeyyün edip müstehaikini ilmi
ye tertibinden kendilerine maaş tahsis edilen ricali 
ilmiyeye maksur olması icap ederken 1326 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanununun yirmibeşinci madde
sinde mezkûr (muhtaç olan ilmiye aileleri) tabirinden 
bilistifade maaş tahsis olunan aile efradından erkek 
olanların da ricali ilmiyeden addolunarak tahsisatı 

fevkalâde hesabında kadınların ayrı bir muameleye 
tabii tutulduğu anlaşılmıştır. 

Gerdk Hükümetin teklifi, gerek Maliye Mikiüri-
nin mütalâası veçhile ricali ilmiye ailesinden erkek 
ve kadın efradın tahsisatı fevkalâde verilmesinde ay
rı ayrı ahkâma tabii tutulması ve bunlardan erkek 
olanların bizzat ricali ilmiye gibi tahsisatı fevkalâde 
almaları caiz değil ise de kararname metninden ıical 
ve inasın tabii oldukları ahkam tayin edilmiş ve 
«inası» tabiri içine erkek efradın itali kabil görüle
memiş olmasına 'binaen meselenin tefsiri tariki-yte 
hallinin encümen tensip etmemiştir. Bu mütalaa se
bebiyle tahsisatı fevkalâdenin kararnamesinin beşin
ci maddesinin mevzubahis son fıkrası yerine kaim 
olmak üzere ihsar olunan maddei kanuniye Meclisi 
Âlinin tasvibine arz olunmuştur. 

19 Nisan 1928 

Reis 
Edirne 
Şakir 

lazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
Aydın 

Mühendis Mitat 
Aza 

Elaziz 
Hasan Tahsin 

Aza 
Bursa 

Muhlis 

Aza 
Sinop 

Recep Zühtü 
Aza 

Samsun 
Adil 

Reis Vekili 
Burdur 
Vahit 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Aza 
Erzurum 

Nafi Atuf 
Aza 

Balıkesir 
Ali Şuuri Bey 

İmzada bulunmadı 

Aza 
Tokat 

Şevki Bey 
İmzada bulunmadı 

Aza 
Sivas 

Rasirn 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Bütçe Encümeninin Teklifi 

13 Kânunuevvel 1335 tarihli tahsisatı fevkalâde ka
rarnamesinin beşinci madesinin sıon fıkrasını muaıd-

î 
del Kanun Lâyihası 

Birinci Made — 13 Kânunuevvel 1335 tarihili 
tahsisatı fevkalâde kararnamesinin beşinci maddesi
nin sıon «Müsteihakini ricali ilmiye tertibinden maaş 
alan ricale mütekaidin ve mazülin misillu ve inasa 
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eytam ve eramlili mülkiye ve dimiye ve askeriye misiil-
lu tahsisatı fevkalâde ita olunur.» Fıkrası yerine şu 
fıkra ikame olunmuştur: 

«Müstehakini ilmiye teftihinden maaş alan ricali 
ilmiyeye mütekaidin gibi ve bu tertipten maaş tahsis 
olunan ilmiye ailelerinin erkek ve kadın efradına ey

tam ve eramili mülkiye gibi tahsisatı fevkalade veri
lir.» 

İkindi Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 
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Sıra numarası : 118 

DİVANI MUHASEBAT İLÂMLARININ SURETİ İTASINA DAÎR 1/109 NURAMALI KANUN LÂYİ
HASI VE MALİYE VE ADLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 13 Şubat 1928 

Muamelat Müdüriyeti 
Şubesi 
i6/748 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Divanı muhasebat ilâmlarının sureti icrası hak

kında Maliye Vekâleti Celilesince teklif ve Şurayı 
Devlet Heyeti Umumiyesince bittetkik tadilen tanzim 
edilen ve îcra Vekilleri Heyetinin 8 Şubat 1928 tarih 
içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü-
sade buuyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Maliye Vekâleti Celilesinin Esbabı Mucibe 
Lâyihası Sureti 

Divanı Muhasebatın sureti teşkil ve vazaifine da
ir kararnamenin 46 ncı maddesinde «Divanı Muha
sebatın kendisine takdim olunan hesabatı tesviye ve 
kat ve mal memurlarının beriyülzimme veya alacağı 
veya vereceği olduğunu hükmü katiyle tayin eyler» 
ve maddei mezkûrenin son fıkrasında dahi «mal 
memurlarının zimmeti zunhurunda kanunen muay
yen olan mehil içinde tediye etmesi hususu hükmo-
lunur ve herhalde hazine memurları aleyhinde vaki 
olan böyle bir hükmü icra ettirmek için ilâmın su
reti Maliye Nazırına . . . .tebliğ olunacaktır ve ilâ
mın vaktiyle icrasına ademi tekayyütten nezareti 
müşarünileyha ile tesisatı mesküre büyük memur
ları mesul tutulacaktır.» Diye muharrer olduğu hal
de şekli icrası ne meskür kararnamede ve ne de ka-
vanini sairede tayin edilmiş olduğundan Divanı Mu
hasebat ilâmiyle tahdı hükmü alınan semmatın tah
sili emval kanununa tefvikan tahsilin zaruri görüle
rek merbut maddei kanuniye tanzim ve tetkik edil
miştir. Divanı Muhasebat ilâmlarının sureti icrasına 
dair Maliye Vekâletinden tanzim olunup Başvekâleti 
Celilenin bir Teşrinievvel 1927 tarihli ve 6/4312 nu
maralı müzekkeresiyle tevdi Duyurulan kanun lâyi

hası ve bu bapta tadilâtı havi tanzibat dairesinin bağ-
lada muharrer 15 Teşrinievvel 1927 tarihli ve 17/2 
numaralı mazbatasiyle evrakı müteferriası heyeti 
umumiyede kıraat olundu. 

Keyfiyet ledelmüzakere, tahsili emval kanunu mü
kellefinin suveri muhtelife ile devlete borçlu olduk
ları vergilerle tahsilleri hususi bir kanuna müstenit 
bulunmayan rüsum ve tekâlifi milliyenin istifasına 
inhisar etmekte olmasına ve esasen ihtilas ve suisti-
malleri sabit olan memurinin zimmetleri İcra Kanu
nuna tevfikan tahsil edilmekte bulunmasına nazaran 
ekser hesabattan mütevellit sehim ve hatalara veya 
husule muhalif sarfiyata taalluk eden Divanı Muha
sebat ilâmlarıyla mütehakkik zimmetlerin tahsili em
val kanunu mucibince tahsili muvafık bulamayaca
ğından meskür zimmetlerin icra kanununa tevfikan 
tahsili muvafık olacağı hakkında tanzimat dairesinin 
mütalâası kabul edilmiş ve şu kadar ki dairei müşa-
rünileyhaca tanzim olunan birinci madde icra daire
lerince imfaz olunacak Divanı Muhasebat ilâmlarının 
katiyet kesb etmiş olanlariyle bu katiyeti henüz al
mamış olanlarını da istimal etmekte olup azadan 
Asaf Talat, Saffet, Vasfi ve Cemal Beyler bu esası 
bitteyit icra dairelerince kabiliyeti imfazı haiz olan 
ilâmatın yalnız kesbikatiyet etmiş olanlarına hasrı
nın kavaidi umumiyeye mugayir olarak kati olmayan 
ilâmların icrasız kalmaması ve muvazaalara meydan 
verilmesi gibi mehazire ve şahsı manevi olan Maliye 
Vekâletinin eşhası sairenin müstefit olduğu fevaidi 
icraiyeden mahrum kalarak hazinei devletin muta
zarrır olması gibi ihtimalata meydan vereceğine ve 
bundan başka Divanı Muhasebat kararnamesinin 
ikinci maddesinde Divanı Muhasebatın mal memur
ları aleyhinde olan hâkem ilâmlarının herhalde icra 
olunur. Diye muharrer olmasına nazaran maddenin 
alâJhaliihi ipkası reyinde bulunmuşlarsa da bâlâda 
zikredildiği üzere birçoğu hesap ve sehiv hatalarına 
veya usûle muhalif sarfiyata müteallik olan dairei 
müşarünleyhaya ilâmatının ya müddetür araz müruru 
ile veya indelitiraz Şurayı Devletçe tasdikiyle kesbi 
katiyet etmeksizin infazı halinde, indeltemyiz masu
miyetlerinin tahakkuku muhtemel olan alâkadarların 
mağduriyetleri dairei imkânda bulunduğundan lazi-
müliğfaz Divanı Muhasebat ilâmatının yalnız kesbi 



— 21 — 

katiyet etmiş olanlarına hasrı ekseriyetle bilkabul bu 
tadilata göre tanzim olunan lâyiha evrakı mütefer-
riasiyle birlikte takdim kılınmıştır. 

6 Teşnissani 1927 

ıŞurayı Devlet Tanzimat Dairesince Tanzim Olunan 
Esbabı Mucibe Sureti 

ıMadde 1. — 5 Ağustos 1325 tarihli Tahsili Em
val Kanununun birinci maddesinde bu Kanuna göre 
tahsili lâzımgelen şeylerin «emlâk akar ve arazi ver
gileri, hazine namına alınan mukatai zemin ve te
mettü, arazii emiriye üzerine tarh olunan aşar bedeli 
gibi» tekâlif ve rüsuma munhasıl olduğu mezkûr ol
makla beraber suveri tahsiliyesi bir kanun mahsus 
ile muayyen olmayan tekâlif ve rüsum hakkındaki 
12 Kânunnisani 1331 tarihli kanunda da Tahsili Em
val Kanunu ahkâmının esas kanunda müstenit olup 
suveri tahsiliyesi bir kanunu mahsus ile muayyen 
olmayan tekâlif ve rüsumu emiriyenin ademi tediyesi 
halinde tatbik olunacağı musarrah bulunmuştur. Esa
sen tahsili emval kanunun münhasıran tekâlif ve 
rüsumun süratle tahsili maksadiyle hukuki esasların 
biraz fevkinde bir kanun olmakla beraber ihtilas ve 
suistimali sabit olan memurlara ait zimmetlerin tah
sili keyfiyeti Tahsili Emval Kanununa tabii tutulma-
yıp icra Kanunu ahkâmın da tevfikan tahsil edil
mekte olduğu ekseriya sehiv ve hatadan veya usûle 
muhalif sarfiyattan mütevellit olup kararnamesine 
tevfikan Divanı Muhasebatça ilâma rapt edilmiş olan 
zimmetlerin daha şedit mahiyetin haiz olan Tahsili; 

Emval Kanunu mucibince tahsili cihetine gidilmesi 
bilittifak muvafık görülememiştir. 5 Teşrinisani 1295 
tarihli Divanı Muhasebatın sureti teşkil ve vazaıfine 
dair kararnamenin 46 ncı maddesi mucibince verile
cek ilâmatın icra mercii hakkında mezkûr kararna
me sakit bulunduğundan bu cihetin temini için ayrı 
bir kanuna ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. Maliye 
Vekâleti Celilesince Divanı Muhasebat ilâmlarının 
müsteniden tahakkuk etmiş ve edecek zimmetlerin 
Tahsili Emval Kanunu mucibince tahsil edileceğine 
dair tanzim edilmiş olan kanun lâyihası esbabı ma-
ruzeye binaen Divanı Muhasebat kararnamesinin 
ellinci maddesine mezkûr zimmetlerin îcra Kanununa 
tevfikan tahsiline dair bir fıkra ilâvesi suretinde tas
hih edilmiştir. 

[Madde 2. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — îcra Kanunu ahkâmının tenfizi Ad

liye Vekâleti Celilesine mevdu olmasına binaen bu 
madde «bu Kanunun icrasına Adliye Vekili memur
dur» şekline kalboluhmuştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 23 . 3 . 1928 

Maliye Encümeni 
37 Karar Numarası 

Esas Numarası 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Divanı Muhasebat ilâmlarının sureti icrasına dair 
1/109 numaralı kanun lâyihası Encümenimize havale 
buyurulmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Divanı Muhasebatın devlet hesâbat ve muamela
tını rüiyet için bir mahkemei hesabiye olduğu ve hü
kümleri evrak ve hesap üzerine maksur olup muh
telif delâil ve karainin takdiri ve murafaa icrası hu
suslarında âm ve şamil bulunmadığı teemmül edilerek 
umumi mahkemelerden sadır olan ilâmlar gibi Divanı 
Muhasebat ilâmlarının dahi kesbi katiyet etmeden 
icrası muvafık görülmemiştir. Herhangi bir evrakı 
müsbitenin noksanı dolayısiyle mazereti tetkik olun
madan zimmetine hükmolunan mal memurlariyle 
deyni sabit olan diğer eşhasın vaziyetleri müsavi de
ğildir. Muhasiplerin vaziyetinde zimmettarlık asıldır. 
Bu mütalaata mebni Şurayı Devlet Heyeti Umumi-
yesinin mütalâasına göre Hükümetçe tanzim edilen 
lâyiha kabul edilmiş, ikinci maddeye (ve kesbi kati
yet eylemiş) ibaresi ilâve ve üçüncü madde şeklen 
tadil edilmiştir. Heyeti Umumiyeye arz olunmuş. 

Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gümüşhane Gaziantep 
Hasan Fehmi Ahmet Remzi 

Kâtip Aza 
Balıkesir istanbul 

Fahri Fuat 
Aza Aza 

Bayazıt 
Şefik 

Aza Aza 
îçel 

Mehmet Emin 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 22 . 4 . 1928 

Adliye Encümeni 
Karar 

40 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Divanı Muhasebat ilâmlarının sureti icrasına dair 
tanzim edilen kanun lâyihası Adliye Encümenine 
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tevdi edilmekle Maliye Vekâletinin esbabı mucibe 
lâyihası ve Şurayı Devlet tanzimat dairesiyle heyeti 
umumiyeden sadir olan esbabı mucibe mazbataları 
Maliye Encümeni mazbatası ile birlikte tetkik ve 
müzakere olundu. 

Divanı Muhasebattan sudur edecek ilâmların su
reti icrası hakkında kanuni bir sarahat olmadığından 
bu cihetin ayrıca bir kanunla tesbiti lüzumlu görül
müş ve ancak bu kabil ilâmlarla tahakkuk eden zim
metlerin ekseri hesabattan mütevellit sehiv ve hatalar 
veya muhalifi usûl sarfiyatı taalluk etmesine nazaran 
kabiliyeti itiraziyeyi haiz olan Divanı Muhasebat 
ilâmlarının kesbi katiyet etmek şartiyle icra Kanu
nuna tevfikan tenfizine ve icraları muvafık olacağı 
hakkındaki Şurayı Devlet Heyeti Umumiyesi ve Ma
liye Encümeni mütalaaları varit görülmüş ve mezkûr 
Encümen tarafından icra edilen tadilâtla lâyihanın 
kabulü Encümenimizce müttefikan tasvip kılınmış 
olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza ] 

Bursa 
Senih 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 
Aza 

Balıkesir 
Osman Niyazi 

Mazbata Muharriri 
Kocaeli 

Selahattin 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Balıkesir 

Sâdık 

Aza 
Mardin 

İrfan Ferit 
Aza 

Muğla 
Ali Nazmi 

Hükümetin Teklifi 
Divanı Muhasebat İlâmlarının Sureti İcrasına Dair 

Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Divanı Muhasebatın kesbi katiye-
teden ilâmlarına müstenit zimmetler tcra Kanununa 
tevfikan tahsil olunur. 

(Madde 2. — Bu Kanun evvelce ilâmı rapt edil
miş olan zimmetlerde şâmildir. 

Madde 3. — Bu Kanunun icrasına Adliye ve 
Maliye Vekâletleri memurdurlar. 

8 Şubat 1928 

Başvekil 
ismet 

Müdafaayı Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
İktisat Vekili 

Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye 'Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafia Vekili 
Behiç 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Maliye Encümeninin Tadili 
Divanı Muhasebat İlâmlarının icrasına Dair Kanun 

(Madde 1. — Divanı Muhasebatın kesbi katiyet 
eden ilâmlarına müstenit zimmetler icra Kanununa 
tevfikan tahsil olunur. 

Madde 2. — Bu Kanun evvelce ilâma rapt edil
miş ve kesbi katiyet eylemiş olan zimmetlere de şâ
mildir. 

ıMadde 3. — Bu Kanun icrasına Adliye ve Ma
liye Vekilleri memurdurlar. 
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Sıra Numarası : 120 

YOZGAT MEBUSU TAHSİN BEY VE RUFEKASININ KASTAMONU MEBUSU MERHUM MAHİR 

EFENDİ AİLESİNE HİDEMATI VATANİYE TERTİBİNDEN MAAŞ TAHSİSİ HAKKINDA 2/14 
NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
İkinci intihap devresi mebuslarından olup üçüncü 

içtima tatili zarfında dairei intihabiyesini devr eder
ken vefat etmiş olan Kastamonu Mebusu Ahmet 
Mahir Efendi birinci Büyük Millet Meclisi devresi 
müstesna olarak bütün devrei içtimai yelerde Kasta
monu Vilâyeti Mebusu olarak Millet Meclislerinde 
bulunmuş ve İstanbul'da Reis Vekilliği vazifesini de 
ifa eylemiştir. Merhum Büyük Millet Meclisinin bi
rinci senei içtimaiyesinde Seriye Encümeni Reisi bu
lunduğu zaman Meclisi Âlice ittihaz buyurulan en 
cezri ıslâhat ve kararlara tamamen mutabık kalmış 
(Tevhidi Tedrisat vesaire gibi) ve Meclisi Âlinin 
amali dairesinde Kastamonu halkını irşat ve tenvir 
eylemiştir. Yetmişbeş yaşında vefat eylemiş olan 
mumaileyh ellibeş sene memlekete mahkeme riyaseti 
Şurayı Evkaf ve Temyizi Şerri Azalıklariyle, mebus
luk gibi en yüksek makamlarda ifayı hüsnü hizmet 
eylemiş. Haluk, muhibbi vatan tecettüt perver bir zat 
idi. Merhumun altmışbeş yaşında bikes ve mariz bir 
refikasiyle biri dul ikisi bakire üç kerimesi muhtacı 
sahabet ve himaye bir vaziyette büyük milletin lutûf: 
ve atıfetine muhtaç bir haldedirler. Merhumun bü
tün devrei içtimaiyelerde mebusluğa intihap edilmiş 
olması Kastamonu Vilâyeti Halkının hürmet ve te-
veccütlerine bir delildir. Kastamonu Vilâyeti Halkı 
teceddüt ve terakkide Dâhi Halaskarın ve Büyük 
Millet Meclisinin her türlü âmil âliyesine ilk safta 
peyrev olmuş olduğundan merhumun geride bıraktı
ğı bikes ve muhtaç ailesi hakkında emsali misillu) 
Büyük Meclisin lütuf ve atıfetinin tecellisinin niyaz! 
eyler bu esbaba binaen atideki Teklifi Kanuninin ka
bulünü arz ve teklif eyleriz. 

19 Kanunuevvel 1927 

Yozgat 
Tahsin 

Kastamonu 
Refik 

Diyarbekir 
\.hmet Mitat 

Kastamonu 
Cemal 

Kastamonu 
Mehmet Fuat 

Çankırı 
Mehmet Rifat 

Çankırı 
Yusuf Ziya 

Çankırı 
Talât 

Ankara 
Mehmet Rıfat 

Malatya 
Fazıl Berki 

Urfa 
Refet 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 

Konya 
Ahmet Hamdi 

Sivas 
Ziya 

Amasya 
Fazıl 

Ankara 
Halit Ferit 

Mardin 
Ali Rıza 

Mahmut Nedim 
Çorum. 

İsmail Kemal 
Samsun 

Doktor Asım 
Antalya 
Rasih 

Amasya 
tsmail Hakkı 

Tokat 
Süreyya Tevfik 

Bursa 
Muhlis 

Manisa 
Mehmet Yaşar ' 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

62 Mazbata Numarası 
2/14 Esas Numarası 

Riyaseti Celileye 
Kastamonu Mebusu merhum Ahmet Mahir Efen

dinin ailesini hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkında Yozgat Mebusu Tahsin Beyle yir-
miüç refiki taraflarından verilmiş ve Encümenimize 
havale buyurulmuş olan Teklifi Kanuni mütelâa ve 
tetkik edildi. 

Hidematı vataniye tertibinden kimlere ne gibi ah
val ve şerait altında maaş tahsis edilebileceğine dair 
mevzuatımız arasında henüz bir şekil tesbit edilmiş 
değildir. Vatani hizmetin ölçüsünü tayin etmek müş
kül olmakla beraber fevkalâde hizmet ve yararlığı 
görülenlerin vakit ve zamanında takdiri hususunun 
da lüzumlu bir kadirşinaslık eseri ve hissiyatı vatan-
perveranin tecellisine hadim bir vesilei teşvik olaca-
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ğında.da şüphe yoktur. Bu mülâhazaya binaen Encü
menimiz öteden beri vakit vakit mütehalif hissiyat 
ve takdirlerle karşılanması merhuz olan hidematı va-
t&niyenin daha esaslı surette tahlil ve tetkikiyle ne 
gibi ahvalde, kimlere, ne suretle maaş veya mükâfat 
verilmesi . lâzım geleceğinin tesbit ve bu esaslar 
dairesinde bir lâyihanın ihzarı ve bu hizmetin ale
lade tekaüt maaşı şeklinden kurtarılması lüzumuna 
kani bulunmakta ve bu bapta mükerreren hükü
metin nazarı dikkatinin celp eylediği gibi muhtelif 
münasebetlerle Mecisi Aliye de keyfiyetin arzdan 
hâli kalmamaktadır. Aynı nukatı nazarı ahiren 
Ahmet Mahir Efendi merhum hakkındaki Teklifi 
Kanuni dolayısiyle Maliye Vekili Bey de hazır ol
duğu halde tetkik ve münakaşa eden Encümenimiz 
eski kanaatini teyit ile hükümetten matlup lâyihanın 
biran evvel ihzar ve Meclisi Âliye takdimini tekrar 
temenniye karar vermiş ve buna intizanen Kastamo
nu Mebusu merhum Mahir Efendinin muhtacı mu
avenet ailesinin daha bir müddet alâhalihi bırakıl
ması da muafık görülmeyerek merhum mumaileyhin 
refikası Cemile Hanımla kerimeleri Bireyre, Rabia ve 
Tayyibe hanımlara bir defaya mahsus olmak üzere üç-
bin lira ikramiye verilmesi tensip ve bu suretle ihzar 
kılınan kanun lâyihası Heyeti Celileye arz olunmuş
tur. 

Reis 
Edirne 
Şâkir 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
Erzurum 

Nafi Atuf 

22 Nisan 1928 

Reis Vekili 
Burdur 
Vahit 

Kâtip 
Kütahya 

Niyazi Asım 

Aza 
Elâziz 

Hasan Tahsin 

Aza Aza 
Balıkesir Bursa 

Ali Şuuri Bey .Muhlis 
İmzada bulunamadı 

Aza Aza 
Samsun Kırklareli 

Adil Nahit 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Yozgat Mebusu Tahsin Beyin ve Rüfekasının 
Teklifi 

Kastamionu Mebusu Merhum Ahmet Mahir Efendinin 
Ailesine Hidematı Vataniyeden Maaş Tahsisi 

Hakkında Teklifi Kanuni 
ıMadde 1. — Kastamonu Mebusu merhum Ah

met Mahir Efendinin zevcesi Cemile Hanıma eytam 
ve eramil maaşı kat edilmek üzere kaydı hayat şar-
tiyle hidematı vataniye tertibinden kırk, dul kerimesi 
Bideyre ve iki bakire kerimeleri Rabia ve Tayyibe 
hanımlara teehhüllerine kadar yirmişer lira maaş tah
sis olunmuştur. 

Madde 2. — tşbu Kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — tşbu Kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Kastamonu Mebusu Merhum Ahmet Mahir Efen
dinin Ailesine Üç Bin Lira ikramiye Verilmesine 

Dair Kanun Lâyihası 
Birinci madde — Kastamonu Mebusu merhum 

Ahmet Mahir, Efendinin zevcesi Cemile ve kerimeleri 
Bireyre, Rabia, Tayyibe Hanımlara Maliye Vekâleti 
bütçesindeki masarifi gayri mahsuse tertibinden üçbin 
liranın ikramiye olarak itasına mezuniyet verilmiş
tir. 

İkinci madde — Bu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

-Üçüncü madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 



Sıra Numarası : 112 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SOSYALİST ŞURALAR (CUMHURİYETLERİ (İTTİHADI ARASINDA 
MÜNAKİT SULAR MUKAVELESİNİN TÜRKÇE METNİNDE VE MJ (MUKAVELE dLE (ONA (MÜ
ZEYYEL PROTOKOLÜN TASDİKİNE DAİR (KANUNDA VAKİ SEHİVLERİN TASHİHİ (HAKKIN

DA 1/63 'NUMARALI (KANUN LÂYİHASI VE NAFİA, (BÜTÇE fVE (HARİCİYE ENCÜMENLERİ 
MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
'Başvekâlet 21 Kânunuevvel 1927 

iMuamelâît Müdürü'yeti 
Adet 

' 6/5H2S7 
Büyük Millet Mecifoi Riyasielti Cellesinıe 

Hükümetimizle Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti İt
tihadı arasında münaMIt sular mukavelesinin Türkçe 
metninde, ve bu mukavele le buma müzeyyel! Proto
kolün tasdikline mütedair Kanunda vaki sehivlerin 
tashihi hakkında Hariciye Vekâleti Celilesince tan
zim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 14 Kânunuev
vel 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Alîye 
arzı tasvÜip olunan Kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti leffen takdim olun
muştur, 

iMuk'tezasınnn ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulma'sını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şuralar Cumhu

riyetleri İttihadı arasında tarafeynin hudutlarını teş
kil eden nehir, çay ve dere sularından tarzı istifadesi' 
hakkında 8 Kânunusani 1927 tarihinde Karsta akto-
lunup 1'168 numaralı Kanun ile Türkiye Büyük Mil-I 
let Meclisinin tasdikine iktiran eden mukavelenin; 
Fransızca metninin dördüncü maddesinin son fıkra-: 
sından evvel bir fıkra olarak mevcut bulunan «diğer 
taraf dahi aynı su sarfiyatını ayrıca tayin edip daha 
başka neticeler istihsal ederse bu sarfiyatın yeniden 
tayinini talep Ötmek hakkını haizdir.» ibaresinin 
Türkçe metnine geçirilmesi unutulmuş ve mezkûr 
mukavelenin Fransızca metalinin onbirinci maddesin 
nin dördüncü fıkrası, «'Bu maddenin Araş, Arpa çayı,| 
Posiof çayı, Kura ve Çoruh nehir ve derelerine taal1-! 
luku yoktur» suretinde tercüme edilmesi lâzımgeldi-
ği halde Türkçe mukavele metninin aynı maddesinin 
aynı fıkrasına yanlış bir tercüme geçmiştir. 

Diğer taraftan zikroiunan 1168 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde ?anifülbeyan mukavele ile ona 
müzeyyel protokolün tarihleri 8 Kânunuevvel 1926 
olarak gösterilmiş olup halbuki bu mukavele ile pro
tokol esasen 8 Kânunusani 1927 tarihinde imza edil
miştir. 

Tarafeyni akıdeyn arasında gerek mukavelenin, 
gerek protokolün Fransızca metni muteber olmakla 
beraber Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bunların hü
kümlerini kabul ve icra etmek salâhiyetini Meclisi 
Âlînin tasdikinden almakta 'bulunduğu ve Meclisi 
Alîce bittabi Türkçe metin üzerine tasdik muamelesi 
cereyan ettiği cihetle, mukavelede ve kânunda vaki 
marelarz sehivlerin tashihi zımnında bir kanuna ihti
yaç görülmüştür, 

Tanzim olunan merbut kanun lâyihasının iki fık
rayı ihtiva eden birinci maddesi ile ikinci maddesi bu 
maksatla tahrir olunduğu gibi Kanunun 2 Ağustos 
1927 tarihinden itibaren muteber olduğuna dair de 
üçüncü madde olmak üzere bir madde ilâve edilmiş
tir. Çünkü mevzubahis mukaveleyi ve protokolü mu
saddak 1168 sayılı Kanunun maddeyi m'ahisusasında 
bu Kanunun neşir tarihinden muteber olacağı tasrih 
edilmiştir. Neşir tarihi ise; 3 Ağustos 1927 tarihi
dir. Tashihin makabline ircaı tabii ve bütün muka
vele hükümlerinin aynı tarihte meriyete girmesi za
ruridir, 

Türkiye 
Büyük Millet'Meclisi 29.12.1927 

Nafiai Bncümeriil 
6 Karar Numarası 
5 Esas Numarasıı 

'Nafia Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Cel'ieye 

Hükümetimizle Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti İt
tihadı arasında mün'akıit sular mukavelesinin Türkçe 
metninde ve bu mukavele ile ona müzeyyel' protoko
lün tasdikline mütedair Kanunda sehiv vaki olduğun
dan tashihi hakkında hükümetten mevrut ve Heyeti 
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Umumiyeden muhavvel lâyihayı Kanuniye Hariciye 
ve Nafia Vekâletlerinden Encümene davet olunan 
memuru mahsuslarından izahatı lâzime alınarak tet-
kJfc ve müzakere olundu : 

'Fransızca metin ve kanunun siyak ve sebakına na
zaran tercüme hatası olduğu anlaşıldığından lâyiha 
enoüimenimizce IkaJbul olunmuştur, 

Ancak kanunun manasını değiştirecek mahiyette 
bariz tercüme hatasının lâyiha Meclise sevk olunur
ken Hariciye Vekâletinin nazarı dikkatini celtoetlme-
mes'i Encümeniimizce şayanı ehemmiyet görüldüğün-
nün kayılt ve tezkârı lüzumlu görülmüştür. 
- Lâyiha bermucÜbi havale Bütçe Encümeni Alîsi

ne takdim kılındı. 
Nafia Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Kayseri 
Mühendis Ziya Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
iMalatyaı Kütahya 

Mahmut Nedim îsmaliil Hakkı 
Aza Aza 

İçel Samsun 
Hakkı Asım 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

39 Mazbata Numarası 
1 /'63 Esas Numarası 

(Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şuralar Cum
huriyeti İttihadı arasında imza edilip 25 Haziran 1927 
tarihli ve 1168 numaralı Kanun ile tasdik kılınan 
sular mulkaveîenamesıinîn Türkçe metni ile mezkûr 
'Kanunun metnimde vaki sehivlerin tashihine dair olup 
Nafia Encümeni mazbatasıyla birlikte Encümenimize 
tevdi kılınan Kanun Lâyihası Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey hazır olduğu halde tetkik olundu : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Rus Sosyalist Şuralar 
Cumhuriyeti İttihadı arasımda münakit ve tarafeyn 
hudutlarını teşkil eyleyen, nehir, çay ve dere suların
dan sureti istifadeye ait olan mukavelename ile Ser-
deralbat Barajının inşasına müteallik olmak üüzere 
bu mukavelenameye tezyil edilen protokolün Fransız
ca ve Türkçe metinleri arasında tercüme esnasında 
bazı sehivler vukua getirildiği ve mukavelename ve 
protokol esasen Fransızca olarak tanzim edildiği ve 
'tarafeyn arasında bu metin multeber olduğu halde 
mukavelename ve protokol ahkâmını tatbik ve icra 
için hükümetin haiz olması lâzımgelen salâhiyeti tak

yit eylediği nazarı dtibare alarak Encümenümizce de 
Lâyihayı Kanuniye esas itibariyle kabul edilmiş ve 
şökle ait bazı tashihat icra kılınarak Hariciye Encü
menine tevdi buyurulmak üzere hazırlanan lâyihanın 
Riyaseti Celileye takdimine karar verilmiştir. 

Reis 
Ediirne 
Şakin 

Mazibata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenan* 

Aza 
Aydım 

Mühendis Mitalt Bey 
İmzada bulunmadı. 

Aza 
Erzurum 

Aziz 
Aza 

IBaîık'esir 
Ali Şuurİ 

Aza 
Tokat 
Şevki 
Aza 

[Samsun 
Adil 

Aza 
IKırşehir 

Yahya Galip 
Azal 

Yozgat 

14 Şubat 1928 

Reis Vekili 
Burdur 

Salih Vahit 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Aza 
Erzurum 

Nafi Aıtuf 

Aza 
Elâziz 

Hasan Tahsin 
Aza 

Bursa 
Muhlis 

Aza 
Sivas 

Ra'siim 
Aza 

Kırklareli 
Nahlilt Bey 

İmzada bulunmadı. 
Aza 

Niğde 
Mehmet Atâ 

ıSüleyman Sırrı 
Hariciye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

.19 Nftsani 1928 

Türkiye Cumhuriyeti ile Rus Sosyalist Şuralar 
Cumhuriyetleri ittihadı arasında münakit ve tarafeyn 
hudutlarını teşkil eyleyen nehir, çay ve dere suların
danı sureti istifadeye ait mukavelename ile Serderabat 
Barajının inşasına müteallik olmak üzere mezkûr 
mukavelenameye müzeyyel protokolün tasdiki hak-
kıın'daki 25 Haziran 1927 tarihli ve 1168 numaralı 
Kanunda ve marezzMr mukavdenamenjin Türkçe 
metninde bazı taslh'ihat ücrasına dair olup Nafia ve 
Bütçe Encümenleri Mazbatalarıyla birlikte Encü-
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menimize tevdi kılınan kanun lâyihası tetkik olundu. 
Tarefeyni akıdeynce esasen Fransızca olarak itan-

zim edilmiş ve Fransızca metinlerinin muteber olması 
kararlaştırıılmış olan mezkûr mukavelename ve pro-i 
tdkolun Türkçe metninde bazı tashihat icrasını ta-: 
zaımınun eden bu kanun lâyihası, tan ve tentip hata-; 
sından mütevellit sehivlerin tashihini istihdaf etmek
te olduğu cihetle encümenimizce de esas itibariylej 
kabul edilmiş ve Bültçe Encümeninin tespit eylediği! 
şekil muvafık görülmüş olduğundan Riyaseti Celile-j 
ye takdimine karar verilmiştir. 
Hariciye Encümeni Relisi Mazbata Muharriri 

Erzincan 
Saffe* 
Kâtiİp 
Edlirnd 

Zeki Mesut 
~Aza 

M. Cemil 

k 

Aza 
TökaÜ 

Aza 
Bolu 

Falih Rıfkı 
Aza 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya 

Bekiıl Luitfi 

Hü'küimdtiin Teklifi 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şuralar Cumhuri
yetleri İttihadı arasında müh'a'klt sular mukavelesinin* 
Türkçe metninde ve bu mukavele, ite ona müzeyyellj 
protofcolhını tasdikine dalir kanunda vaki sehivlerin) 

(tashihi hakkında Kanun iâyihaısıdır. 
Birindi maldde — Türkiye Cumhuriyeti ite Sösya-i 

liîst Şuralar Cumhuriyetleri İttihadı arasında tarafey-ı 
nün hudutlarını teşkil eden nehir, çay ve dere sularım 
dan tarzı istifadesini mdtazammm 8 Kânunusani 1927 
tarihlinde Rarslta akdolunup 1'168 sayılı Kanun ite; 
tasdik edilen mukavelenin Türkçe methinde aşağıdaj 
gösterilen tashihler yapılacaktır. 

(A) Mezkûr mukavele metninin dördüncü mad-î 
desMo son fıkrasından evveli, bir fıkra olarak aşağı-; 
da yazılan ibare ilâve edilecektir : 

!«Diğer taraf dahi aynı su sarfiyatını ayrıca tayin 
edip daha başka neticeler istihsal ederse bu sarfiya-j 
tın yeniden tayinini talep etmek hakkını haizdir.» 

'(B) Mezkûr mukavele metninin ohbirinci mad-j 
desİnin dördündü fıkrası aşağıda yazıldığı veçhile tas-j 
hih edilecektir: 

«Bu maddenin Arais, Arpa çayı, Posof çayı, Kura 
ve Çoruh nehir ve derelerine taalluku yoktur.» 

ikinci madde — Zikrolunan 1168 sayılı Kanunun; 

birinci maddesinde mukavele ve protokol tarihileri 
olmak üzere gösterilen 8 Kânunuevvel 1926 tarihi, 
8 Kânunusani 1927 olarak tashih edilecektir. 

Üçüncü madde — Bu kanun .3 Ağustos 1927 ta
rihinden muteberdir, 

Dördüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Dahiliye, Hariciye, Maliye, Nafia Vekilleri me
murum 

14 Kânunuevvel 1927 

iBaşvekil 
İsmet 

MüdafaayıMilliye Vekli 
Mustafa Abdülhalik 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekili! 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafia VekilK 
Behiç 

Ticaret Vekâleti Vekilli 
Mustafa Rahm! 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekâleti Velkili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Doktor TeVfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
îçitümaiiye Vekili ~ 

Ddkltor Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Türkiye Cumhuriyeti ile Rus Sosyalist Şuralar Cum
huriyetleri ittihadı arasında mün'akit ve tarafeyn 
hudutlarını teşkil eyleyen nehir, çay ve dere suların
dan sureti istifadeye ait mukavelename ile Serder-
abat Barajının inşaasına müteallik olmak üzere mez
kûr mukavelenameye müzeyyel protokolün tasdiki 
hakkındaki 25 Haziran 1927 tarihli ve 1168 numa
ralı Kanunda ve marezzikİr mukavelenamenin Türkçe 
metninde bazı tashihat icrasına dair kanun lâyihası 

''Birinci madde — Türkiye Cumhuriyeti ile Rus 
Sosyalist Şuralar Cumhuriyetleri İttihadı arasında 

mün'aki't' ve tarafeyn hudutlarını teşkil eyleyen nehir, 
çay ve dere sularından sureti istifadeye ait mukave
lename ile Serderalbat barajının inşasına müteallik 

olmak üzere mezkûr mukavelenameye müzeyyel pro
tokolün tasdiki hakkındaki 25 Haziran 1927 tarihli 
Ve 1168 numaralı Kanunda mukavele ve protokol 
tarihleri olmak üzere muharrer 8 Kânunuevvel 1926 
tarihi, 8 kânunusani 1927 suretinde tashih olunmuş
tur , 

İkinci madde — Türkiye Cumhuriyeti ile Rus Sos
yalist Şuralar Oanhuriyetleri ittihadı arasında mün'
akit ve tarafeyn hudutlarını teşkil eyleyen: nehir, çay 
ve dere sularından sureti istifadeye ait olup 25 Hazi
ran 1927 tarihli ve 1168 numaralı! Kanun ile tasdik1 
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kılman mukavelenamenin Türkçe metninde aşağıda 
göterilen tashihler yapılmıştır: 

A) Mezkûr mukavelenamenin Türkçe metninin 
dördüncü maddesine son fıkradan evvel aşağıdaki 
fıkra 'ilâve olunmuştur: 

(«Diğer taraf dahi aynı su sarfiyatını ayrıca tayin 
edip daha başka neticeler istihsal ederse bu sarfiyatın 
yeniden tayinini talep etmek hakkını haizdir.» 

B) Mezkûr mukavelenamenin Türkçe metninin 

oribirinci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde tashih edilmiiişıtir: 

«Bu maddenin Araş, Arpa çayı, Posof çayı, Kura 
ve Çoruh Nehir ve derelerine taallûku yoktur.» 

Üçüncü madde — Bü Kanun 3 Ağustos 1927 ta
rihinden muteberdir, 

(Dördüncü madde — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Dahiliye, Hariciye, Maliye ve Nafia Vekilleri me
murdur < 
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Sıra Numarası a 1216 

ORDU ZABİTANINA MAHSUS TERFİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN TADİU ÎHAKKINDA 
11/153 (NUMARALI KANUN (LÂYİHASI İVE MÜDAFAAİ (MİLLÎYE (ENCÜMENİ 'MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 22 Mart <192'8 

Muamelât Müdüriyeti 
'Mukarrerat Şubesi 

Adet 
(6/1365 

Büyük Milet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ordu zabıtam: heyetine mahsus 863 numaralı Ter
fi Kanununun! bazı maddelerinin tadili hakkında Mü-
dafaai Milliye Vekâleti CeÖes'ince tanzim edilen veı 
îcra Vekilleri Heyetinin 18 Mart 1928 tarihli içtima-. 
ırada tezekkür ve Meclisi Ailye arzı tasvip .olunan Ka
nun Lâyıhasıyla esbabı mucibe mazbatasının muısaıd-j 
dak sureti leffen takdim olunmuştur. Muktezasınmj 
ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyurulma-
sınt rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Terfi Kanunumun altıncı ve onbirinei maddelerine* 
ilâvesi iktiza eden fıkralarla tayyı icabeden fıkraların) 

esbabı mucibe lâyihası 

1< 863 numaralı Terfi Kanununun altıncı mad-
desünlhı sonuncu fıkraları, onuncu maddedeki müd
deti asgari ikmaline dair olan kayda bir taarruz teşkil 
ettiği için tayyedlm'i^Cir. 

,2. Terfii Kanununun on birinci maddesinin iikiin-
cî fıkrasındaki levazım zabiltanınıinda sıhhiye ve bay-
tariye zabitanı misillü bilfiil kıt'adan levazım umu
runu 'idareye kabiliyet ve iktidarına lüzum görülmüş
tür. Bsasen levazım zabitanı imalâtı harbiye ve ha
rita zabitanı gîbi başlı başına bir müesseseye men
sup olmayıp daima kıtaat ile hali temasta bulunmakta; 
ve kıltaat levazımının emir ve idaresine yakından te-t 

mas eylemelerine ihtiyaç vardır. Küşad edilmiş olanl 
levazım mektepleri de büyük, küçük cüz'ü tamlar 
idaresini öğrenmek ve onu kıtaatda tatbik etmek için
dir. Binaenaleyh sıhhiye ve baytariye zalbitanı gibdj 
levazım zabtitanın dahi kıtadan alacakları sicillât ile! 
terfi ve terakkilerini mümkün kılabilmek için mezkûr: 
fıkradaki levazım kelimesi kaydının tayyına lüzum; 
hasıl olmuştur. 

Ancak levazım zabitanınin kıt'a müddeti asgari
lerinin şimdiden ikmaline zaman ve imkân olmadı
ğından zabitanı mumaileyhim için işbu şartın 30 
Ağustos 1929 tarihinden sonraki terfiatta nazarı dik
kate alınmasına zaruret vardır. 

3J Terfi kanununun onbirinei maddesinde: Hiç
bir zabit Terfi edemez diye muharrer isede; Harp 
Akademisi tahsiline iştirak edenlerin gerek mektebe 
girmezden evvel, gerek tahsil seneleri arasında ve 
tahsilden sonra memur edilecekleri muhtelif muharip 
kıtaat kumandanlıklarındaki hizmetlerinin esas sınıf
ları kıta hizmetinden addi muharip sınıfları tanımla
rına vasita ve daha büyük makamlara yaklaştırmayı 
temine hadim olacaktır. 

4. Terfi Kanununun on altıncı maddesindeki 
«Erkânı Harbiye Mektebi» tabiri ahiren «Harp Aka
demisi», unvanına kalbedilmiş olduğundan mezkûr 
maddedeki kaydın da o veçhile tadili icabetmiştir. 

Salifülarz mevaddı âli Şûrayı Askerice dahi müza
kere ve tensip kılınarak merbut Kanun lâyihası tan
zim kılınmıştır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 25.4.1928 

Müdalfaai Milliye Encümeni 
Karar No. : 43 

Esas No. : 
Müdafaai Milliye Encümeni 'Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ordu zalbitan heyetine mahsus 863 numaralı Terfi 

Kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında Kanun 
Lâyihası Müdafaai Milliye Vekili Mustafa Abdülhalik 
Bey ve Muamelâtı Zatiye Dairesi Osman Şevket Pa
şanın huzurlarıyla tetkik ve müzakere olundu. 

863 numaralı Kanunun altıncı maddesinin sonunda
ki (bunlar müddeti asgarilerinin ikmali mecburiyetinden 
istisna edilebilirler, ancak 11 nci madde mucibince 
müddeti asgarilerinin sülüsünü kıta hizmetinde geçir
meye mecburdurlar.) fıkrasının onuncu maddede gös
terilen müddeti asgarilerle kabili tevfik olamıyarak 
bir tearuz teşkil ettiği cihetle bu fıkranın tayyı teklif 
edilmektedir. Filhakika altıncı ve on birinci madde
ler mefadı, yekdiğeri ile tearuz teşkil ettiği görüldü
ğünden teklifi vaki kabul edilmiş, şu kadarki bu 



tayyedilen fıkra yerine tavhizen «Ancak onuncu mad
dede gösterilen müddeti asgarileri ikmal etmedikçe 
ve bu müddetlerin sülüsünü kıt'ada geçirmedikçe ter
fi edemezler) fıkrasının vaz'ı tensiib edilmiştir. 

On birinci maddenin ikinci fıkrası sonunda; 

(Sanayii Harbiye, Harita ve Levazım sınıflarına 
mensup zabıtan; sınıflarına ait kadro dahilinde ma
fevklerinden alacakları siciller üzerine terfi ederler) 
fıkrasına nazaran levazım yalnız kendi sınıfı mafevk
lerinden sicil alması kâfi olmayıp mensup olduğu 
sınıfın kıt'asındaki levazım umurunu idareye kabiliyet 
ve iktidar göstermesi maksut olduğundan bu fıkra
daki (levazım) kelimesinin kaldırılması hakkında tek
lif kabul edilmiş ve şu itibarla: 11 nci maddenin fikrai 
evveliyesindeki (hiçbir zabit meisub olduğu sınıfın 
kıt'asında rütbesine ait asgari müddetin lâakal üçte 
biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfi ©demez) 
ifadesinde, levazım sınıfı zabıtanı da dahil bulunması 
tabi bulunmuş olduğundan bu bapta başka bir fıkra 
ilâvesine lüzum yok isede bazı levazım zabitanı su-
nufu muhtelife kıtaatından alınarak işbu sınıfa ve
rilmiş olduğuna göre birinci fıkradaki (sınıfın kıt'a
sında) tabirinden mukaddeme levazıma alındığı kıt'a 
manası verilmek ihtimaline karşı bunu tasrihen bu 
fıkraya bir kaydın ilâvesi lâzım görülmüştür. Ancak 
Muamelâtı Zatiye Dairesi Reisi Paşanın verdiği iza
hata göre sicil talimatnamesinde levazım zaJbitanının 
ne suretle ve hangi mafevker tarafından sicil alacakla
rı tasrih edilmek suretiyle berveçhi maruz iltibasın 
izale edileceği anlaşıldığından mezlkûr birinci fıkra 
olduğu gibi kabul edilmiştir. On birinci maddenin 
'teklif edilen şeklindeki (Harp Akademisi tahsilinde 
bulunan zabitlerin gerek! mektebe girmezden evvel 
ve gerekse tahsil seneleri arasında) fıkrasında görü
len (gerek mektebe) yerine (Akademiye) ve gerekse 
yerine de (sepkeden kıt'a hizmetleri gibi) ibaresinin 
vaz'ı ve aynı fıkradaki (kuımandanlıklarındâki hizmet
leri) ibaresinden sonra bir (dahi) kelimesinin ilâvesi 
münasip görülmüştür. Bu maddenin fıkaratı sairesiy-
le muvakkat madde ve diğer mevad aynen kabul edi
lerek kanun şekli ahiri rapten takdim kılınmıştır. 

'R'ejis Mazbata MulhjaMlirii 
Kütahya! Bolu; 

Recep" lOejmjil 

(Kâltlİp Aiz)a| 
Eırtzliınictam; EnzAnciam 

lAziiz S|ajmji!h 

30 — 

Aza Aızja 
M i s BlilDec* 

Mıuıhiltıtta Naımfii ÜtMlaMiırn 
Aza 

Bursa 
Esat 

Hükümetin Teklifi 
Askeri Terfi Kanununun Bazı Mevaddını Muaddei 

Kanun Lâyihası 
Birinci Madde — 863 numaralı Ordu Zabitan He

yetine Mahsus Terfi Kanununun altıncı, on birinci, 
on altıncı maddeleri berveçhi ati tadil edilmiştir. 

Altıncı Madde — Kadro mucibince rütbesinin mü
tenazırı olan kıt'adan mafevk kıt'ada istihdamlarına 
lüzum hasıl olanların bilfiil ehliyet gösterdikten baş
ka, o vazifeden mafevk makam için dahi müsait si
cil almış olmaları halinde, bu gibiler hem rütbelerinin 
kıdemlisi sayılırlar. 

On Birinci Madde — Hiçbir zabit mensup olduğu 
sınıfın kıt'asından rütbesine ait asgari müddetin lâ-
akal üçte biri kadar bilfiil hizimet etmedikçe terfi 
edemez. Ancak hakkında kadro mucibince rütbesinin 
mukabili kıtaat bulunmayan zabitanın terfileri ma
fevklerinden alacakları siciller üzerine yapılır. 

Mütehassıs tabip ve baytar ve kimyagerlerin has-
taJhenelerdeki ihtisas hizmeti kıta hizmeti olarak ka
bul edilir. Sanayii harbiye, harita sınıflarına mensup 
zabıtan sınıflarına ait kadro dahilinde mafevklerinden 
alacakları sicilleri üzerine terfi ederler. Ancak birinci 
fıkrada mezkûr kıta zabitanından gayrı mezlkûr fık
radaki emsali nasplılardan evvel terfi edemezler. 

'Harp Akademisi tahsilinde bulunan zabitlerin ge
rek mektebe girmezden evvel ve gerekse tahsil sene
leri arasında ve tahsilden sonra memur edilecekleri 
muhtelif muharip kıtaat kumanldanlıklardaki hizmet
leri esas sınıfları kıta hizmetlerinden sayılır. Harp 
Akademisini muvaffâkiyetle ikmal etmiş olan ve fa
kat rütbeleri mukabili kıt'ası bulunmayan muharip 
sınıf mensuplarının terfileri bu gibilerin kanunen 
muayyen olan kıta hizmetini rütbelerine mütenazır 
piyade kıt'alarında yapmaları ile meşruttur. 

Alelumum muavin sınıflar mensuplarından Harp 
akademisini muvaffakiyetle ikmâl edenler piyade sı
nıfına nakledilirler. 

On Altıncı Madde — Harp Akademisi tahsilini 
i muvaffakiyetle bitirenlere verilmekte olan dört sene 

kıdem zammı atide gösterilen şartlarla taksim olunur. 
A) Tahsili muvaffakiyetle bitirerek çıkanlara bir 

sene kıdem zammı, 
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fi) Bunlardan kıt'ada ve Erkânı Harbiye vazaifinf 
de iki sene zarfında ibrazı ehliyetle Erkânı Haırhiy^ 
vazaifine liyakatları tasdik olunanlara daha iki serrç 
Erkânı Harp kıdemi zammı verilir, 

C) Emsali arasında fevkalâde temayüz ettikleri 
müteselsilen tasdik olunanlar meyanından temayüz et*-
tikleri Erkânı Harbiyeyi Umumiye Riıyasetince dahi 
tasvip edilenlere bir sene daha kıdem zammı verilir,' 

D) Kaymakam rütbesinden yukarı rütbelerde kv? 
dem zammı verilmez, 

E) Tatbikat mekteplerinde tabip ve baytarları^ 
muavinliğe ayrılanlardan muvaffakiyetle imtihan ver 
rip mütehassıs dibloması alacaklara bir sene ve baş 
muavinlerinden iki sene müddetlerini muvaffakiyetle 
itmam edenlere ayrıca bir sene kıdem zammı veri-
lir, . 

F) Eczacılardan tatbikat mekteplerinde kimya* 
ger yetiştirilmek üzere muavin eczacılığa ayrılanlar^ 
iki sene tahsili muvaffakiyetle bitirmek şartı bir sene 
kıdem zammı verilir, 

Yukarıki fıkralara tevfikan kıdem zammı almış 
olanlar aldıkları kıdem zamlarıyla tashih edilen nasp 
tarihlerine nazaran emsalleri terfi etmiş ve kendileri 
de rütbeleri müddeti asgarilerini fiilen ikmal eylemiş 
iseler derhal, değilseler bu iki şartın itmamında terfi 
ettirilirler, 

ikinci madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu 
teberdir. 

Üçüncü madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

Maddei muvakkate — On birinci maddeye göre 
levazım zabitanı için icabeden kıt'a müddetleri ani-
cak 30 Ağustos 1929 tarihinden sonraki terfiatda nai-
zarı dikkate alınacaktır. 

18 Mart 1928 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaayı Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati Bey 
tçtimada bulunmadı 

İktisat Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Hariciye Vekâleti Vekili 
.Şükrü Kaya 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafia Vekili 
Behiç Beyefendi 

tçtimada bulunmadı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 
Askeri Terfi Kanununun Bazı Mevaddını Muaddel 

Kanun Lâyihası 
Birinci madde — 863 numaralı Ordu zabitan he

yetine mahsus Terfi Kanununun altıncı, on birinci, 
on altıncı maddeleri berveçhi ati tadil edilmiştir. 

Altıncı madde : 
Kadro mucibince rütbesinin mütenazırı olan 

kıt'adan mafevk kıt'ada istihdamlarına lüzum hasıl 
olanların bilfiil ehliyet gösterdikten başka o vazife
den mafevk makam için dahi müsait sicil almış ol
maları halinde bu gibiler hem rütbelerinin kıdemlisi 
sayılırlar, ancak onuncu maddede gösterilen müddet
leri ikmal etmedikçe ve bu müddetlerin sülüsünü 
kıt'ada geçirmedikçe terfi edemezler. 

On birinci madde : 
Hiç bir zabit mensup olduğu sınıfın kıt'asında 

rütbesine ait asgari müddetin - lâakal üçte biri ka
dar bilfiil hizmet etmedikçe terfi edemez, ancak sı
nıfında kadro mucibince rütbesinin mukabil kıtaat 
bulunmayan zabitanın terfileri mafevklerinden ala
cakları siciller üzerine yapılır. 

•Mütehasıs tabip ve baytar ve kimyagerlerin has-
tahanelerdeki ihtisas hizmeti kıta hizmeti olarak ka-
bu edilir. Sanayii harbiye, harita sınıflarına mensup 
zabitan sınıflarına ait kadro dahilinde mafevklerin
den alacakları siciller üzerine terfi ederler, ancak 
birinci fikrada mezkûr kıt'a zabitanından gayrı meş
kûr fıkradaki emsali nasplılardan evvel terfi ede
mezler. 

Harp Akademisi tahsilinde bulunan zabitlerin 
Akademiye girmezden evvel sepkeden kıt'a hizmetleri 
gibi tahsil seneleri arasında ve tahsilden sonra me
mur edilecekleri muhtelif muharip kıtaat kumandan-
lıklarındaki hizmetleri dahi esas sınıfları kıta hizme
tinden sayılır. Harp Akademisini muvaffakiyetle ik
mal etmiş olan ve fakat rütbeleri mukabili kıt'ası 
bulunmayan muharip sınıf mensuplarının terfileri bu 
gibilerin kanunen muayyen olan kt'a hizmetini rüt
belerine mütenazır piyade kıt'alarında yapmaları 
meşruttur. Alelumum muavin sınıflar mensupların
dan harp akademisini muvaffakiyetle ikmal edenler 
piyade sınıfına nakledilirler, 

On altıncı madde : 
Aynen, 
İkinci madde — Aynen, 
Üçüncü madde — Aynan, 
ıMaddei muvakkate — Aynen. 
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Sıra Numarası : 124 

POSTA VE TELGRAF VE TELEFON İDARESİNCE EŞHASA AİT AKİMÜLÂTÖRLERlN İMLÂSI 
HAKKINDA 1/130 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE DAHİLİYE VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 10 . 3 . 1928 

Muamelât Müdüriyeti 
Adet 

6/1169 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Posta ve telgraf ve telefon idaresince eşhasa ait 

akimülâtörlerin imlâsı hakkında dahiliye vekâleti 
celilesince tanzim ve şurayı devletçe tetkik olunan 
ve icra vekilleri heyetinin 4 mart 1928 tarihli içtti-
maında tezekkür ve meclisi alîye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının mu-
sadıdialk sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Şurayı Devlet Heyeti Umumiy esinin Esbabı Mucibesi 
sureti 

Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresinin telsiz te
lefon hâsılatından hissedar bulunması sebebiyle tel
siz; telefon ahizelerinin tamimi nokdai hazarından 
ahize sahiplerine ait akimülâtörlerin imlâsı menfaa
ti ve vazifesi icabından addedilehilirse de bunun 
otomobil akimülâtörlerine kadar teşmili vazife ha
rici görülmüş ve birinci madde ona göre tadil edil
miştir. 

İkinci madde de yalnız imlâ edilecek akimülâ
törlerin telsiz telefona ait bulunması tasrih edilmiş
tir, 

Üçüncü madde, şekli teamüle tevfik edilmiş, dör
düncü madde aynen ipka olunmuştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 7 . 4 . 1928 
Dahiliye Encümeni 
34 Karar numarası 

1/130 Esas numarası 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Posta ve Telgraf ve Telefon İdiresince eşhasa ait 
akimülâtörlerin doldurulması hakkındaki kanun lâ
yihası dahiliye vekili beyefendi ile Posta ve Telgraf 

Müdüri umumisi Fahri Bey hazır olduğu halde en-
cümenimizce mütalaa ve tetkik edildi. 

Telsiz telefon ahizelerinde istimal edilen akimü
lâtörlerin doldurulması için halkın tesadüf eylediği 
müşkülâtı izale eylemek üzere küçük bir ücret mu-
kalbilinde mümkün olan mahallerde alâtı mezibure-
nin telgraf idaresince doldurulhıası encümenimizee 
münasip görülmüştür. Yalnız lâyihanın birinci mad
desindeki «imlâ edilebilir», ibaresi yerine «dolduru-
lalbilir»! kelimesi ikame edilmiştir. 

Beher amper saat için bir kuruş ücretin bilhesap 
kâfi geleceği Müdüri Umumi Fahri Bey tarafından 
ifade edilmiş v olmakla ikinci maddede o yolda ta
dil edilmiştir. 

iBermuciibi havale Bütçe Encümenine takdim edil
di. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mersin Kars 
Ali Münif Baha Taliğ 

Kâtip 
Kars 
Halit 

Aza 
Ankara 

Talât 

Aza 
Antalya 

Raisih 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Aza 
Malatya 

Abdülmütitalip 

Aza 
Samsun 

Ali Rana 

Aza 
İzmir 

Aza 

Aza 
Ordu 
İsmail 

Aza 
Rize 
Atıf 

Aza 
Eskişehir 

Sai* 

Aza 
Zonguldak 

Mehmet Rıfat 

Aza 
Giresun 

Hacim Muhittin 

Ahmet Münir 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
65 Mazbata Numarası 
1/130 Esas Numrası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Posta ve Telgraf ve Telefon idaresince imlâ edi
lecek eşhasa ait akimülâtörlerden alınacak ücret hak
kındaki kanun lâyihası Dahiliye Encümeninin maz-
batasıyla birlikte encümenimizce de tetkik ve müza
kere olundu. Lâyihanın esas Posta ve Telgraf ve Te
lefon idaresinin kudreti elektrikiye istihsali için te
sisatı bulunan ve bu tesisattan kendi ihtiyacatını te
min ile beraber kısmen harici de kudret itasına im
kân görülen yerlerde halka bu suretle bir hizmet 
ifası ve mukabilinde ücret istifası olup bu mahiyetine 
nazaran lâyiha encümenimizce de esas itibariyle 
tasvip edilmiş ve ikinci madde alınacak ücretin ka
nunda tasrihinden ise : Dahiliye Vekâletinin takdi
rine bırakılması daha faydalı olacağı mülahazasıyla 
yeniden tanzim edilmek suretiyle lâyihanın Dahiliye 
Encümeninin tadilâtı dairesinde encümenimizce de 
bilkabul Heyeti Umumiyeye takdimine karar veril
miştir. 

25 Nisan 1928 
Reis Reis Vekili 

Edirne Burdur 
Şâkir Vahit 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Gaziantep Kütahya 
Ali Cenani Niyazi Asım 

Aza Aza 
Aydın Edirne 

Mühendis Mitat Faik 
Aza Aza 

Erzurum İsparta 
Nafi Atuf Mükerrem 

Aza Aza 
Bursa Tokat 

Muhlis Şevki 
imzada bulunmadı 

Aza Aza 
Sivas Sivas 
Rasim Remzi 

imzada bulunmadı 
Aza Aza 

Samsun Yozgat 
Adil Süleyman Sırrı 

Hükümetin Teklifi 
Posta ve Telgraf ve Telefon idaresince Eşhasa ait 
Akimülâtörlerin imlâsı Hakkında Kanun Lâyahasi 

Madde 1. —- Posta ve Telgraf ve Telefon idare
since mümkün görülecek mahallerde eşhasa ait aki-
mülâtörler imlâ edilebilir. 

ıMadde 2. — Akimülâtörlerin beher takımından 
amper saat başına iki kuruş ücret alınır. 

Madde 3. — Bu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

(Madde 4. — işbu Kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye Vekili memurdur. 

Başvekil Adliye Vekili 
ismet Mahmut Esat 

Müdafaayı Milliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik Şükrü Kaya 

Hariciye Vekili Maliye Vekili . 
Doktor Tevfik Rüştü Saraçoğlu Şükrü 

Maarif Vekiü Nafıa Vekili 
Mustafa Necati Behiç 
İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Dahiliye Encümeni Tadili 
Posta ve Telgraf ve Telefon idaresince Eşhasa Ait 

Akimülâtörlerin Doldurulması Hakkında Kanun 
Lâyihası , 

! Madde 1. — Posta ve Telgraf ve Telefon idare
since mümkün görülecek mahallerde eşhasa ait aki-
mülâtörier doldurulabilir-

iMadde 2. — Akimülâtörlerin beher takımından 
j amper saat başına bir kuruş ücret alınır. 

Madde 3. — Aynen kabul, 
Madde 4. — Aynen kabul. 

Bütçe Encümeninin Tadil 
Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresince Eşhasa Ait 
Akimülâtörlerin Doldurulması Hakkında Kanun 

Lâyihası 
Birinci Madde — Posta ve telgraf ve telefon ida

resince mümkün görülecek mahallerde eşhasa ait 
akimülâtörler doldurulabilir. 

ikinci Madde — Akimülâtörlerin doldurulması
na mukabil alınacak ücret miktarı Dahiliye, Vekâle
tince tayin olunur. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri tanMnden 
( muteberdir. 

Dördüncü Madde • =— Bu Kanunun ahkâmını ic
raya Dahiliye Vekili memurdur. 
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Sıra Numarası : 123 

ASKERİ NEKAHATHANE VE SANATORYUMLARDA BULUNAN VE SEVKEDİLENLERE VE 
HARP YARALILARININ VE TEBDILHAVALILARIN SURETİ İAŞELERİNE DAİR KANUNA BtR 
MADDE TEZYİLt HAKKINDA 1/127 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyetti 
Başvekâlet 6 Mart 1928 

Muamelât MMüriyeti 
Mukarrerat Şubesi 

Adet 
6/122 

Büyük MiılHöt Meclisi Riiıytaısetiü CeÜÜeisİlne 
Sanatoryum ve nekahathanelerde bulunanların 

'iaşelerine mütedair 19 mayıs 1927 tarih ve 1034 nu
maralı Kanuna zeylen iMüdafaali Milliye Vekâleti 
Celilesince tanzim ve Maliye Vekâleti Celiles'inden 
tevdi edilen ve icra Vekilleri' Heyetinin 29 Şulbat 1928 
tarihli içtimaındıa tezekkür ve Meclisi Âlîye arzı tas
vip olunan Kanun Lâyihası ile esbabı mucibe maz
batasının! musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

vMukitezaısının ifasunia ve n/âtüoesiınıiın iş'atnına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
1034 numaralı ve 10 Mayıs 1927 tarihli Kanuna 

merbut «1» numaralı cetvelin zIMnde muharrer tat
lılardan helvanın terkibindeki şeker miktarı «60» 
gram iken Lâyihayı Kanuniyenin hini teksirinde al
tı rakkamımn bir kısmı çıkmayarak «10» on gibi 
okunmuş ve bittabi helvalık şekerin 10 gram olarak 
itası ke&bi kanuniyet etmiştir. Nefer başına on gram 
şekerle helva taphı imkân dahilinde olmadığından 
helvalık şeker miktarının tashihen altmış grama ib
lağını arz ve teklif eyleriz. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
64 Mazbata Numarası 
1/127 Esas Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celıileye 

Askeri nekaha'thane ve sanatoryumlardaki hasta 
ve zayıfların sureti iaşesi' vesaire hakkındaki 19 Ma
yıs 1927 tarihli ve 1034 numaralı Kanuna zeylen 

tanzim olunup 8 . 3 . 1928 tarihinde Encümenim/ize 
havale buyrulan kanun lâyihası Müdafaai Milliye 
Vekili Mustafa Abdülhalük Bey hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha 19 Mayıs 1927 tarihli ve 1034 numaralı 
Kanuna merbut bir numaralı cetvelde muharrer dör
düncü maddedeki bir rakkam hatasının tashihi mak
sadına matuf olup Encümenimizce kabul edilmek 
tabii görülmüş ve ibare tashihaıtı ile kabul edilerek 
Heyeti Umumiiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

Reis 
Edirne 
Şakir 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Alli Cenana 

Aza 
Aydın 

Mühendis Mİtat 
Aza 

Elâziz 
Hasan Tahsin 

Aza 
Sivas 

Ralsıiim Bey 
imzada bulunmadı 

Aza 
Kırklareli 

Nahit 

~ 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırr 

25 Nisan 1928 

Reisvekili 
Burdur 
Vahit 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Bursa 
Muhlis 

Aza 
Samsun 

Adil 

Aza 
Niğde 

Mehmet Atâ 

ı 

Hükümetin Teklifi 
19 Mayıs 1927 Taırüh ve 1034 Nutnıarah Kanunla 

Müzeyyeli Kanamı Lâyihası 

Birnci Madde — 19 Mayıs 1927 tarih ve 1034 
numaralı Kanunun birinci maddesine merbut (1) nu
maralı cetvelin dördüncü maddesinde helva için 
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mevzu on gram şeker miktarı altmış grama iblâğ 
olunmuştur. 

İklimca Maidde — Bu Karnıun nıeşrti tiariMnıdıen mu 
teberdik. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icrayaj 
Müdafaai Millye ve Maliye vekilleri memurdur. j 

29 Şubat 1928! 
Başvekil - Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Mıiiliiye VekiM Dahiliye Vekilli 

Mustafa Abdülhalik Şükrü Kaya 
Maliye Vekili Hariciye Vekili 

Saraçoğlu Şükrü Doktor Tevfik Rüştü 
Nafîia Vekili Maarif Vekili 

Behiç Mustafa Necati 
Sıhhiye ve Muaveneti 

iktisat Vekili İçtimaiye Vekili 
Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Askeri Nekahathanıe ve Sanatoryumlarda Bulunan
larla Saliren'in Sureti İaşelerine Dalir 19 Mayıs 1927 
Tarihli ve 1034 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun 

Lâyihası 

Birinci Madde — Askeri nekahathane ve sana
toryumlarda bulunanlarla saliren'in sureti iaşelerine 
dair 19 Mayıs 1927 ıtiaıriıMA vfe 1034 nuttnıaırailtt Kanunıun 
birinci maddesline merbut <1) numaralı cetvelin dör
düncü m'addeslinıde haliva için mevzu on gram ışıeker 
miktarı altmış grama (iblâğ edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri. tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 122 

GEDİKLİ KÜÇÜK ZABİT İHZARİ MEKTEPLERİ TALEBESİNİN MAAŞLARI HAKKINDA 1/120 
NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MÜDAFAAl MİLLİYE VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 23 Şubat 1928 

Muamelât Müdüriyeti 
Mükarrerat Şubesi 

Adet 
6/947 

Büyük Millet Meclisli Riyaseti Celüesine 

- .ÖediMii küçük zalbilt liihzari mektetpljerii tolıabesiinin 
tezyidi maaşlarına dair Müdafaai Milliye Vekâleti 
Celilesinoe tanzim ve Maliye Vekâleti Celilesinin mü-
tklâanamıesiiyfe tevdii ödlen ve tora Vekftllleri Heyetli 
nin 19 Şubat 1928 tarihli içtiımaında tezekkür ve 
Meclisi Âlîye arzı tasvip olunan kanun lâyihasıyla 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 

Gedikli küçük zabit ihzari mekteplerinin sebebi 
*aşftlli otridıuda njaytaltli •elhelmımiiıyelli faaiz o3|aın küçük za
bit ihtiyacını temin gayesine matuf olduğu müstağ-
nii arz ve izahtır. 

Hariçten alınmakta bulunan işbu mektep talebe
sine küçük zabitliğe kesbi istihkak edinceye kadar 
efrat gibi maaş ve tahsisatı fevkalâde verilmektedir. 
Halbuki bu talebe hususi bir itina ve mahiyette ye
tiştirileceği cihetle bunlara efrat gibi verilen maaşat 
talebenin ihtiyacatını temin edemiyor. Her meslekte 
terakki ve gayeye vusul, iptidanın tashih ve ikmali 
(ile mümkün olacağından talebenin zaruri ihtiyaca
tını tatmin etmek ve rağbetlerini celbetmek için mez
kûr mektepler talebesinin şehri maaş ve tahsisatları
nın yüz kuruşa iblâğına lüzum görülmüş ve ,bu bapta 

tanzim olunan kanun lâyihası merbuten takdim kı
lınmıştır efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 7 . 4 . 1928 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Esas Numarası 
30 Karar Numarası 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Cel'ileye 

Başvekâleti Celilenin 23 Şubat 1928 tarih ve 6/941 
numaralı tezkeresiyle Encümenimize havale buyrul-
muş olan gedikli küçük zabit ihzari mektepleri tale
besinin maaşları hakkındaki kanun lâyihası ve mer
butu esbabı mucibe Müdafaai Milliye Vekâleti Or
du Dairesi Reisi Halis Paşa ve levazımatı umumiye 
diaıiresıi Reisli MiıraUıaıy Refiet Beytin 'hıuzurlariyie tet
kik ve müzakere olundu. 

Ordunun pek mühim anasırından birini teşkil 
eden küçük zabit sınıfının gerek evsafı meslekiye ve 
gerek miktarca mevcudiyetini ordunun ihtiyacı nis
petimde ıtemfin gaıyasMe malt/uf oüıamak 'teslis ediitaiş bu
lunan küçük zabit ihzarıi mekteplerine bir cihetten 
hariçten talebelikle intisap edeceklerin alâkalarım 
tezyit ve rağbetlerini celbetmek ve diğer cihetten hu
susi bir itina ve mahiyette yetiştirilen bu mektepler 
talebesi maaşlarının ihtiyacı tatmin edecek derecede 
ve ordu efradı maaşlarından farklı bulunması ve 
binnetice istihdaf edilen gayeyi temin eylemek için 
mezkûr tallfâba miatlarınım nefer miaaşlaıronldao fark
lı olması muvafık görülmüş ve ancak talebesi muh
telif menabiden ve ordudan gelenlerle teşekkül eden 
küçük zabit mekteplerindeki talebe meyanında on
başı rütbesinde talebe dahi bulunacağından ihzari 
mektepleri tahsilini bitiripte bu mekteplere girenle
rin emsallerinin asgari maaşatından fazla maaş al
mamaları ve binaenleyh asgari maaşlar arasında mü
savatı temin için lâyihayı kanuniyenin birinci mad
desinde maddedeki «yirmi» yerine «onbeş» olarak 
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tadilen ve düğer maddelerin aynen kabulüne klaraç 
verildi. Riyaseti Celileye arz ve takdim olunur. 

Reis 
Kütahya 
, Recep 

Aza 
Erzincan 

Aziz Saımih 
Aza 

Bursa 
Esat 

Türkiye 
Büyük Millet MecHsi 

Bütçe Encümeni 
63 Mazbata Numarası 
1/120 Esas Numarası 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 

Aza ! { 
Bolu 

Cemil j 
Aza 

Bdlecik 
. Rasim 

Bütçe Encümenıi Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Gedikli küçük zabit ihzari mektepleri talebesine 
verilecek maıaş hakkındaki kanun lâyihası Müdafaai 
Milliye Vekili Mustafa Abdülhaİk Beyin huzuriyle: 
Encümenlimlizce dle tetkik ve müzakere olunmuş vei 
lâyihanın bütçede ehemmiyetli bir tesiri olmayacağı 
gibi mevcut tahsisat dahilinde idare edileceği anla* 
şılaraık Müdafaai Milliye Encümeninin tadilâtı dai
resinde bazı şekle ait tasrihat ile kabulü bittensip 
Heyeti Urnumiyeye takdimine karar verilmiştir. 

Reis 
Edirne 
Şaıkir 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
A i Cenani 

Aza 
' Aydm 

Mühendis Mitat 
Aza 

Elâziz 
Hasan Tahsin 

Aza 
Sivas 

Resim Bey 
imzada bulunmadı 

25 Nisan 1928 

Reisvekili 
Burdur 
Vahit -
Kâtip 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Bursa 
Muhlis 

Aza 
Samsun 

Adil 

Aza Aza 
Niğde Yozgat 

Mehmet Atâ •• Süleyman Sırrı 
Hükümetin Teklifi 

Gedikli Küçük Zabit İhzari Mektepleri Talebesinin 
Maaşları Hakkında Kanun Lâyihası 

ıBirinci Madde — Gedikli küçük zabit ihzari mek
tepleri talebesintm ^maaşı yirmi kuruştur. Tahsisatları 
9 Mart 1338 tarih ve 200 numaralı Kanun mucibince 
dört misli üzerinden verilir. 

İkinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 tari
hinden muteberdir. 

Üçüncü Madde —-Bu Kanunun, ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

19 Şubat 1928 
Başvekil 

İsmet 
Müdafaai Milliye Vekili 

Mustafa Abdülhalk 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
İktisat Vekili 

Mustafa Rahmi 

Adliye Vekil 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekil 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekilli) 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafia Vekili' 
Bebiç 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 
Gedikli Küçük Zabit İhzari Mektepleri Talebesinin 

Maaşları Hakkında Kanun 
Madde 1. — Gedikli küçük zabit ihzari mektep

leri talebesinin maaşı {15) kuruştur. Tahsisatları 
9 Mart 1338 tarih ve 200 numaralı Kanun mucibince 
dört misli üzerinden verilir. 

Madde 2. — Aynan. 
Madde 3., — Aynen. 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Gedikli Küçük Zabit ihzari Mektepleri Talebesliinin 

Maaşları Hakkında Kanun Lâyihası 
Birinci Madde — Gedikli küçük zabit ihzari 

mektepleri talebesinin maaşı aslileri onbeş kuruş 
olup, tahsisatı fevkalâdeleri kanunnamesine müzey-
yel 9 Mart 1338 tarihli ve 200 numaralı Kanun mu
cibince verilir. 

İkinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 ta
rihinden muteberdir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdurj, 
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' ISma Numarası ı: 128 

MANİSA MEBUSU IBAHRİ (BEYİN, KJR 'BEKÇİLERİ .KANUNUNUN MNIGt VE (KÖY KANUNUNUN 
YETMİŞ IBİRİNCt MADDELERİNİN TA0D4UNE D AİR 2/48 .NUMARALI , TEKLİFİ KANUNİŞ! VE 

(DAHİLİYE (ENCÜMENİ MAZBATASI 

Hülâsası; 
Kır beklilerine köy korucularının 

'haddi gaye sinlerinin tezyidi mâra-
zındadır. 

Riyaseti Celileye 
Köy Bekçileri Kanununun ikinci maddesi, bekçi

lerin azami kırk yaşını ve Köy Kanununun yetmiş bi-. 
rinoi maiddesi korucuların azami elli yaşını göster
mesiyle gerek zürra ve gerek kırağ halkı matlup ev
saf ve şeraiti haivi bekçi ve korucu bulamamakla mü-
teellîm ve rnaslahatda mutazarrır 'bulunmalarından bu 
gibiler haklkında her iki mad'dei kanunıiyenin tadil ve 
tahdidi hususu zaruri görülmekle salifülarz Kır Bek
çileri Kanununun ikinci maddesinin bekçilerin yirmi -
beş yaşından aşağı, altmış yaşından yukarı olmaması 
ve korucular hakkındaki Köy Kanununun dahi yetmiş 
birinci maddesinin korucuların yirmi iki yaşından kü
çük, altmış yaşından büyük olmama'sı kayıtlarıyla ta
dil ve kabulünü arz ve teklif eylerim efendini. 

12 . 3 . 1928 

Manisa Mebusu 
Bahiri 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 17.4.1928 
Dalhiliye Encümeni 
Karar No. : 40 
Esas No.: 2/48 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Kır Bekçileri Kanv nunun ikinci, ve Köy Bekçileri 
Kanununun yetmiş birinci maddelerinin tadiline dair 
Manisa Mebusu Bahri Bey tarafından verilip Encü
menimize ha'vale buyrulan Teklifi Kanuni Dahiliye 
Vekâleti memuru mahsusu hazır bulunduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

20 Temmuz 1330 tarihli Kır Bekçileri hakkındaki 
Kanun ahkâmı 442 numaralı Köy Kanununun 95 nci 
maddesi mucibince mülga bulunmuş olduğundan bu 
bapta teklif olunan madde reddedilmiş ve Köy Ka
nununun 71 nci maddîsinde muharrer bekçi yaşlarının 

azami miktarının elliden altmışa iblâğına müteallik 
teklif encümenimizce de muvafık görülmüştür. Se
bebi maruze binaenaleyh tanzim olunan bu mazbata: 
ile maddei muaddele Heyeti Umumiyeye arz ve takdim 
olunur efendim. 

Dahiliye Encümeni 
Ali Münif 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza -
Riza 
Atıf 

Aza 
Ordu 
îsmail 

Aza 
Tekirdağı 
"M. Faik 

Reisi 

Aza 
Giresun 

Mazbata Muharriri 
Malatya 

Aibdülmuittalip 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 
Zonguldak; 

iMuhalifkn 
Mehmet Rif at 

Aza 
Kars 

©aha Taliğ 

Aza 
Eskişehir 

Sait 

Hacım Muhittin 

Manisa Mebusu Bahri Beyin Teklifi 
Teklif : Madde 2. — Bekçilerin yirmibeş yaşın

dan aşağı ve altmış yaşından yukarı olmaması ve bir 
güna cinayet ve muhilli namus ve iffet cünha ile mah
kûm ve suihal ve hareketle müştehir bulunmaması meş
ruttu^ 

Köy Kanunu 
Teklif : Madde 71. — Korucuların yirmiiki ya

şından küçük ve altmış yaşından büyük olmaması ve 
bir güna cinayet ve muhilli namus ve iffet cünha ile 
mahkûm ve suihal ve hareketle müştehir bulunmaması 
meşruttu*, 

Manisa 
Bahri 
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DaMiye Encümeninin Tadlili 
Köy Kanununun 71 nci Maddesini Muaddel Kanun 

Lâyihası 

Madde 1. — Köy Kanununun 71 nci maddesi ber-
veçhi ati tadil olunmuştur : 

Korucuların yirmi iki yaşından küçük ve altmış ya
şından büyük olmaması ve bir cürüm ile cezalandırıl

mamış ve iyi huylu, tanınmış bulunması ve herkesle 
kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi huysuzlukları olma
ması şarttır. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
di^ 

Madde 3. — Bu Kanunun hükmünü yaptırmaya 
Dahiliye Vekili memurdur, 

• —> 
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Sura Numarası: 132 

ASKERİ TAYİNAT (VÎE (YEM İKAINMNİJNON (BAZI MEVADİNİN TADİIİ {HAKKINDA 1/110 (NUMA
RALI KANUN L Â Y İ H A S I VE ( M Ü D A F A A ! M H U İ Y E Y E B Ü T Ç E E N C Ü M E N L E K İ M A Z B A T A L A R I 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 13 -Şubat 1928 

Muamelât Müdüriyeti 
Adet: 6/7*40 

Büyük Millet; Meclisi Riyaseti Celilesine , 
T4 Eylül 1330 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Ka

nununun 33, '3'8, 40'ncı maddelerini tadilen Müdafaai 
Milliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Ve
killeri Heyetinin '8 Şubat 1928 tarihli ihtimamda te
zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâ-
yihasıyla esbabı mucibe mazbatasının ve Maliye Ve
kâleti Celilesinden yazılan tezkerenin musaddak su
retleri Mf en takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

'Halen mer'i Yem Kanunu mucibince hayvanata yev
miye ita olunan tuz miktarlarının tezyidi ile işbu ka
nunda ecnası hayvaniyeye tahsis edilen tabiratın teb
dili ve keza kanunu mezkûr mucibince sahra topların
da dip vazifesini gören kadana beygirlerle kadana 
esterlerinin ve dağ toplarındaki dahili namlu ve ön 
kundak esterlerinin tayini yevmiyelerinin tezyidi ve 
bu kere hariçten mubayaa edilen ağır topçu hayva
nata verilmesi muktezi yem miktarlarının Kanunu 

mezkûra ilâvesi hakkında Esbabı Mucibe 
il. 14 Eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem Kanu

nunun yem faslında hazerde katanalara yevmiye 5 
gram, yerli beygirlere '2,5 gram tuz verilmekte ve bu 
miktarla hayvanat çayıra sevk'olundukları zamanda ve 
hatta hali seferberide aynen muhafaza olunmaktadır. 
Halbuki faaliyeti uzviyenin temamii ifasında temessül 
ve mezadı temessül hadisesinin hüsne ceryanmda ve 
bilhassa uzviyetin bilumum mahsulâtı ifraziyesi üze
rinde hakiki nazım vazifesini ifa eyleyen ve aynı za
manda tagayyüre yüz tutmuş mekûlâtın tesiratı mu-
zırresini de tadil ve hatta izale eden tuzun ihtiyacatı 
hayvaniyenin talep ettiği miktarlar dahilinde verilme
mesi, aldığı ağdiyenirt terkibi dolayısiyle fazla tuza arzı 
iftikar eden beygir, öküz vesair ot yiyen hayvanlarda 
uzvi muvazeneyi haleldar eylemekte ve bu suretle ve
rilen gıdanın tamamen temessülü münselip olmakta ve 

kısmen de hazmblunmaksızın harice ıtrâh edilmekte 
bulunmaktadır. 

2. Bundan başka mezkûr Yem Kanunnamesinde 
ecnası hayvaniyenin tarif ve tavsifinde zikredilen rus 
ve macar topkeşanları tabiri bazı kıtaatta yalnız Rus
ya'dan, Macaristan'dan mubayaa edilen katana bey
girlere hasredilmekte, halbuki ordumuzda mebzulen 
bulunan cesimülcüsse ve aynı hizmette kullanılmakta 
olan yerli Fransız, İngiliz, Yunan ester ve beygirleri 
hariç bırakılmakta ve bu yüzden her zaman tayini gı-
dailer için ilâhı ve istilâmlara yol açılmaktadır. 

3. Halen mer'i Yem Kanunu, sahra topu cerrine 
tahsis edilen hayvanları tayini yevmi İtibariyle aynı de
recede addettiği gibi dağ toplarının muhtelif parçala
rını yüklenen hayvanları da aynı seviyede itibar etmiş 
ve bunların gıdalarını mütesaviyen tevzi edegelrnekte 
bulunmuştur. Halbuki sahra toplarında en büyük va
zifeyi cerriye ve tevkifiye dip 'hayvanlarına isalbet et
mekte ve bu hayvanlar hizmetin bütün imtidadınca en 
fazla bir kudreti cerriye ve harekiye sarf etmek mec
buriyetinde bulunmaktadırlar. Binaenaleyh bunların 
yemlerini şıvgar ve çengel hayvanları ile 'seyyanen ver
mek kabiliyeti meşin ve hareketlerini sektedar edece
ği gibi müddeti hizmetlerini de taksir ederek en (kısa 
bir zamanda ordu kadrosundan hariç bırakılmalarını 
mucip olmaktadır. 

Dağ toplarında da kezalik en büyük vazifei tahmi-
liye ön kundak ve dahili namluları yüklenen hayvan
lara isabet etmekte ve hizmeti meşiğ ve hareketin bü
tün imtidadınca işbu hayvanlar kudret ve tahammJüli-
yelerinin en son hadlerini sarf mecburiyetinde kal
maktadırlar. Binaenaleyh bunları da dağ toplarının 
diğer parçalarım yüklenen esterlerle müsavi addederek 
yemlerini seyyanen tevzi etmek keza bu kıymetli hay
vanların da kısa bir zamanda zebun ve natuvan kala
rak ordudan ihraç olunmalarını mucip olmaktadır. 

4. Kezalik mezkûr kanunun itasına mesağ ve ce
vaz verdiği azami yem miktarı orduda halen müstah
dem 'sahra topçu hayvanatını bile tamamen tağdiye 
edememekte ve bu yüzden zafiyet ve zayiata sebebiyet 
vermektedir. 'Şüphesiz işbu müktarlar dahilinde gerek 
ordumuzda mevcut ve gerekse bu kere hariçten mü-
baya edilmekte 'bulunmuş olan ve sikleti hayatiyeleri 
550 kilogramı mütecaviz bulunan cesıîmüleüsse ağır 
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•topçu (hayvanatını doyurmak, onların sıhhat ve zinde
liklerini ve kudreti hareketlerdnü idame etmek büsbüfcjin 
imkânı fenni haricindedir. 'Binaenaleyh, işbu hayva
nat için yeniden tayini gıdai tertip edilerek kanujıa 
ilâve ve ithali elzem ve zaruri bulunmaktadır. 1 

i I 

Netice: Berveçhi bâlâ dört maddede arz ve tefljis 
olunan hususatı mübremenin temini1 tesfiyesi için rapit^n 
arz ve takdim kılınan lâyihai kanuniyedeki meka^ir 
ve ıtabirat dahilinde Tayinat ve Yem Kanununun 3̂ 3, 
3$ nci maddesi ve 3$ nci maddesinin «iB, D» fıkra
ları ve kırkıncı maddelerinde münderiç muhtelif hiz
metlerde kullanılan hayvanatı muhtelifeye verilen tjtz 
miktarlarının tezyidi ile mezkûr hayvanata verilen tja-
biratın tdbdili, sahra dip hayvanlarına dağ topu $n 
kundak ve dahili namlu hayvanlarının gıdalarının tejz-
yidi ve ağır top cerrine tahsis edilecek hayvanata jtja.-
sı muktezi ağdiyenin işbu mevada ilâvesi iktiza etmek
tedir efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

'Müdafaai Milliye Encümeni 
Karar No.: 35 

114.İ19B8-

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
'Riyaseti Celileye 

Başvekâleti celilenin 12 . 2 .1928 tarihli ve 6/740 
numaralı tezkeresiyle encümenimize havale buyrui-
muş olan 14 Eylül 1330 tarihli Askeri Tayinat ve Yehı 
Kanununun 33, 38, 40 nci maddelerini muaddel Ka
rnın lâyihası Müdafaai Milliye Vekili Mustafa Aİ>-
dülhalik Beyefendi ve Vekâleti mezkûre Umuru ©3^-
tariye Dairesi Raisi •'Mirliva Ahmet Paşanın ve Üçün
cü Sulbe Müdürü Miralay Ali Rıza ve Levazımaftı 
Umumiye Dairesi Reisi Miralay Refet beylerin huzujr-
lariyle tetkik ve müzakere edildi. iNeticei müzakeredfc 

1, 14 Eylül 1330 tarihli Askeri Tayinat ve Ye|n 
Kanununun yem faslında gerek kadanalar, gerek ye^li 
beygirler için mukarrer tuz miktarı hayvanatın faali
yeti uzviyelerini tanzime gayrı kâfi (bir derecede cjl-
duktan başka çayıra seVkölunduklan ve hatta hali se
ferde bulundukları zamanlarda da aynı nispeti mühİ-
faza eylemekte olduğundan verilecek tuzun hayvai-
larm cinsleriyle kullanıldıikları hizmetlere ve eyyanjıl 
adiyeye yahut çayır mevsiminde ahırda veya çayırda 
olduklarına göre nispetlerinde de fark gözetilerek tez
yidi 

2. Ecnası hayvaniyenin tarif ve tasnifinde kadana 
tabiri şimdiye kadar baza memleketlerden mübajjfa 
edilmiş olan beygirlere verilmekte ve diğer memlek^-
lerden mübaya edilenlerle yerli hayvanlar, sikîetlefti 

müsait olsa dahi tou tabir haricinde btfakrlntaikta ol
makla kadana, ester, merkep tabirlerinin kaldin'larak, 
Umuru Baytariye Dairesinde büvezin yapılan ve Erkâ
nı Harbiye! Umumiye Dairesiyle Müdafaai Milliye 
Vekâletince netayici tensip ve tasdik edilen tecrübele
re göre çıplak olarak ağırlıkları 375 kilo ve daha zi
yade olan beygirlerin ağır beygir, ve daha az olanla
rın hafif beygir, ve çıplak olarak ağırlıkları 400 kilo ve 
daha ziyade olan katırların ağır katır, ve daha az olan
ların hafif katır ad ve itibar ve merkep yerine dahi 
eşek tabiri istimal olunması ve şu suretle gerek mem
leket dahilinden tedarik edilsin, gerek memaliki ecne-
biyeden mubayaa olunsun ağır ve hafif hayvanların 
'bu hadler dahilinde tasnifi ve bunların yem miktarla
rının bu tasnife göre tayini; 

3'., Keza kanunu mezkûrde gerek sahra, gerek 
dağ toplarında kendilerine en çok cer vazifesi isabet 
eden hayvanlarla daha az yük taşıyan hayvanların gı
da miktarlarınca lâzım gelen farklar gözetilmemiş ol
duğundan bunların yem miktarlarınım tayininde kulla
nıldıkları hizmetlerin de nazarı dikkate alınması. 

4. Bundan başka mezkûr Kanun mucibince el-
yevm hayvanata itasına mesağ olan azami yem mikta
rı sahra topçu hayvanatını bile tamamiyle tağdiye ede
mediği ve bu sebeple gerek mevcut bulunan gerek mu
bayaa edilmekte olan ağır hayvanatı doyurmak imkân 
haricinde bulunduğu cihetle muayyen yem miktarları
nın tezyidi ile hayvanatın hayatlarının ve hizmet» olan 
kudret ve kabiliyetlerinin muhafaza ve idamesi key
fiyetlerinin temini ve memleket dahilinde birçok yer
lerde mebzulen bulunan ve fennen racihiyeti kabul 
edilen yulaf m dai arpa gibi gıdayı esasi olarak kabulü 
üe hayvanata imkânı tedarfkine. nazaran yulaf veya ar
pa verilmesi hususları muvafık görülerek bu nukatı 
nazardan tadilen ve ikmaîen tanzim edilen merbut ka
nun lâyihası takdim olunur. 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi 
Kütahya 

Recep 

Kâtip 
Erzincan 
^ziz Samih 

Aza 
Bolu 

Cemil !Bey 

Namına 
Bursa 
Esat 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Namı 

hini imzada mezundur. 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazbata No.: 70 
Esas No.: 1/110 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
(Riyaseti Celileye 

Askeri Tayinat ve Yem «Kanunu muvakkatinin 33, 
3Î8 ve 40 ncı maddelerini muaddel olmak üzere Baş
vekâletten varit olup Müdafaai Milliye ve Bütçe en
cümenlerine 'havale duyurulan kanun lâyihası Müda
faa! Milliye Encümeni mazbatasiyle 'birlikte encüme
nimize tevdi kılınmakla Müdafaai Milliye Vekili Mus
tafa Abdülhalik Bey hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. Lâyihai Kanuniyeye merbut esbabı 
muoibeye ve hu bapta şifahen alınan izahata nazaran 
Askeri Tayinat ve Yem Kanunu muvakkatinin mev
zubahis maddelerinin tadili fennen zaruri olduğu ve 
işbu tadilâtın kabulü her ne kadar şeraiti hazıraya gö
re yüz bin lira raddesinde bir tesiri mali icra (edecekse 
de 'bilmukabele ordu hayvanatının 'kuvvet ve sıhhatini 
muhafazaya da hadim alacağı ve 1928 senesi bütçe
siyle 'kalbul olunan tahsisatın tadil suretinde de kifa
yet edeceği anlaşılarak lâyihanın esas itibariyle kalbulü 
tensip edilmiş ve Müdafaai Milliye Encümeninin şekli 
tadiline biliştirak lâyihanın Heyeti Umumiyeye takdi
mine karar verilmiştir, 

Reis 
Edirne 
Şakir 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani Bey 
İmzada bulunamadı 

Aza 
Aydın . 

Mühendis Mi tat 'Bey 
îmzada bulunmadı 

Aza 
Elâziz ' 

Hasan Tahsin 
Aza 
Sivas 

Rasim Bey 
tmzada bulunmadı 

Aza 
Niğde 

Mehmet Ata 
Hükümetin 

1 Mayıs 1928 
Reisvekili 
Burdur 
Vahit 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Bursa 
Muhlis 
Aza 

Samsun 
Adil 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Teklifi 

Askeri Tayinat ve Yem Kanununun otuz üçüncü, 
otuz sekiz ve kırkıncı maddelerini muaddel 

Kanun Lâyihası 
1. 14 Eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem Kanu

nunun 33 ncü maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir : 



Arpa 
Kilo 

7 
6 
5,5 
5 

5 
4,5 

Kuru 
ot 

Kilo 

5 
4 
3,5 
3,5 

3,5 
3 

Saman 
Kilo 

3 
3 
3 
3 

2 
2 

Tuz 
Gram 

30 
25 
20 
20 

20 
15 

3,5 15 

Ağır top cerrine mahsus kadana beygir ve kadana esterler, 
Sahra toplarında dip vazifesini gören yerli ve ecnebi kaidana beygir 
Sahra toplarında şıvgar ve çengel vazifesini gören yerli ve ecnebi 
Top keşandan gayrı hidematda müsdahdem binek ve telgraf araba 
bi kadana beygir ve kadana esterler, 
Dağ toplarındaki dahili namlu ve ön kundak esterleri, 
Yerli ırka mensup süvari hayvanatı ile bilumum binek, saka, nakliy 
namlu ve ön Ikuddaktan madası»ı makinalı tüfeok beygir ve esterler 
Alelumum mekkâri beygir ve esterleri ve nakliye koşum esterleri, 

Kırılmış Kuru Buğday 
Arpa ot kepeği Su 
Kilo Kilo Kilo litre 

3,5 5 lı 30 
3 4 1 20 
2,5 3,5 1 20 

Gemi ve Tren Derununda Verilecek Ağdiye Miktarı 

Ağır top cerrine mahsus kaidana beygir ve kadana esterler, 
Sahra topiarınJda dip vazifesini gören yerli ve ecnebi kadana beygir 
Sahra toplarında şıvgar ve çengel vazifesini gören yerli ve ecnebi 

Kırılmış Kuru Buğday 
Arpa ot kepeği Su 
KiW, Kilo Kilo Litre 

2,5 

1,5 

3,5 1 

0,5 

20 

2,5 3,5 1 . 1 5 
2 3 ~ 0,5 15 

15 

Top keşandan gayrı hidematda müsdahdem binek, telgraf, tombaz 
'kadana esterler, 
Dağ toplarındaki dahili namlu ve ön kundak esterleri, 
Yerli ırka mensup süvari hayvanatı ile, bilumum binek, saka, nak 
hili namlu ve ön kundaktan mada» makinalı tüfenk beygir ve este 
Alelumum mekâri beygir ve esterlerin ve nakliye koşum esterleri, 



Çayır Merasiminde Hayvanat Ahırlarda Bes 
Taze 
çayır 
otu 

Kilo 

50 
45 
45 
45 

45 
40 

0 

Tuz 
Gram 

35 
30 
25 
25 

25 
20 

Ağır top cerrine mahsus kadana beygir ve kadana, esterler, 
Sahra toplarında dip vazifesini gören kadana beygir ve kadana est 
Sahra toplarında şıvgar ve çengel vazifesini gören yerli ve ecnebi 
Top keşandan gayrı hideımatda müsdahdem binek, telgraf, tombaz, 
kadana esterler 
Dağ toplarmdaki dahili namlu ve ön kundak esterleri, 
Yerli ırka mensup suvan hayvanatı ile bMumum binek, saka, nakliy 
namlu ve ön kundak esterlerinden mada malcinalt tüfek beygir ve e 

35 20 Alet umum mekâri beygir ve esterlerin ve nalkliye koşum esterleri, 
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% Mezkûr kamunun «3&» nci maddesinin «B» fık
rası berveçhi ati tadil edilmiştir. 

B) Develere verilecek ağdıiye miktarı: 
Arpa unu Saman Tuz 

Kilo KÜTa Gramı 

5,5 
4,5 

6,5 
6,5 

30 
'25 

Top koşan develere 
Diğer hidematta müstah-
Idem develere 

33: Mezkûr kanunun «3&» nci maddesinin «D» 
fıkrası berveçhi ati tadil edilmiştir. 

D) Intşaalt ve hlidemaltı sairede müstahdem mer
keplere verilecek yevmiye ağdiye miktarı: 

Arpa (Kuru ot Tuz 
Kilo Kıla Gram 

2 2,5 10 
Gemi ve tren derununda 

Kırılmış; 
arpa Kuru ot Su 
Kilo KM'o Litre 

1 3 10 . 
Çayır mevsiminde ahırda beslendiği zaman 

Kırılmış Taze Ça-
arpa yır otu Tuz 
Kilo 'Kuta Gram 

0,5 25 115 

Mezkûr Kanunun kırkıncı maddesi berveçhi zir 
tadil edilmiştir: 

Madde 40. — Ahvali zaruriye mevcut olmadığı 
halde her sene umum hayvanata çayır verilir. Çayır 
müddeti Mime göre yirmi günden bir maha kadar 
tttidat eder, 

A) Çayır zamanında aharda biçim suretiyle yeşil 
ot verildiğli zaman ağdiye ,33 noü maddenin son fic
rası mucibince verilir,, 

•B) Çayırbent olarak yeşil ot yedıirildiği zaman 
beher hayvana tahsis edilecek çayır mahallinin mik
tarı etıbbayı baytariyenıîn raporuna göre tahdit olunur 
ve bu halde arpa Verilmez. Fakat ağır top cerrlne 
mahsus katana beygir ve katana esterlere (35) gram, 
sahra toplarında dÜp vazifesini gören katana beygir 
ve katana esterlere (30), şıvgar ve çengel vazifesi gö
ren katana beygir ve katana esterlere ve top keşan-
dan gayn bidematta müstahdem 'katana beygir ve 
katana esterlere (25) gram, dağ toplânndaki dahili 
namlu ve ön kundak esterlerine (25) gram, yerli ır
kına mensup süvari hayvanatı ile bilumum binek, 
saka ve nakliye koşum beygirleri, dağ topçu, makÜ-
nalı tÜfenk beygir ve esterlerine (20) gram, alelumum 
mükâri beygir ve esterlerine ve nakliye koşum ester
lerine keza (20) gram ve merkeplere (15) gram tuz 
verilir, 

5. İşbu Kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
6J İşbu Kanunun icrasına Müdafaai Milliye ve 

Maliye Vekilleri memurdur. 
8 Şubat 1928 

İBaşvekil 
İsmet 

Müdafaayı Milliye Veklî 
Mudtafa Aibdülhalük 

Hariciye Vdkiliı 
Ddkttor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekıili 
Mustafa Necaltfl 
İktisat Vekili" 

Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Dahiliye VekÜ 

Şükrü Kaya 
Maliye Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Naflia Vekili 

Behiç 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

\ 



MÜDAFAAYI MİLLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Askeri Tayinat ve Yem Kanununun 33, 38 ve 40 ncı maddelerini muaddel kanun lâyihası 
Madde 1. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem Kanununun 33 ncü maddesi berveçhi zir tadil edik 
33 ncü madkie: Beygir ve katırlara ita olunacak mevaddı gıdaiye miktarı berveçhi atidir. 

Sureti umumiyede verilecek ağdiye Gemi ve Tren derununda verile 
miktarı ağdiye miktarı 

Yulaf 
veya 
Arpa 

Kilo 

Kuru 
ot 

Kilo 

Saman 

Kilo 

Tuz 

Gram 

Yulaf 
veya 

kırılmış 
Arpa 
Kilo 

Kuru 
ot 

Kilo 

Buğday 
kepeği 

Kilo L 

Sureti umumiyede verileceik ağdiye 
miktarı 

Gemi ve Tren derununda verile 
ağdiye miktarı 

Ağır top çekmeye mahsus ağır bey
gir ve ağır katırlar 7 5 
Sahra toplarında dip vazifesini gö
ren ağır beygir ve ağır katırlar 6 4 
Sahra toplarında şıvgar ve çengel 
vazifesini gören ağır ve hafif beygir 
ve katırlarla dağ toplarında dahili 
namlu ön kundak taşıyan ağır ve 
hafif beygirler ve katırlar 5,5 3,5 
Top çekenlerden başka hizmetlerde 
bulunan ağır beygir ve ağır katırlar 5 3,5 
Binek, saka, nakliye, koşum hafif 
beygirleri, Dağ topçusu ve makinalı 
tüfenk: hafif beygir ve hafif katırları 
(Dağ topçusunda dahili namlu ve ön 
kundak taşıyanlardan gayrisi) 4,5 3 
Mekâri hafif beygir ve katırları ile 
nakliye, koşum, hafif Ikatırları 3,5 2 

30 

25 

3,5 

20 

20 

2,5 3,5 

2,5 3,5 

15 

15 1,5 

0,5 

0,5 
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Madde 2. — Mezkûr Kanunun otuz- sefciziiiöi 
maddesinin (B) fıkrası berveçhiati tadil ediilmıiştir.; 

B) Develere verilecek ağdiye miktarı : 
Sureti Umurniyede Verilecek Ağdiye Miktarı ] 

Top Çeken Develer : 11 

Arpa unu Kuru ot Saınarı Tuz 
Kilo Kilo Kilo Gram i 

5,5 2,5 4 30 ; 
Diğer Hizmetlerde Bulunan Develer : 

4,5 2,5 4 25 j 
Gemi ve Tren Derununda Verilecek Ağdiye Miktarlı 

Top Çeken Develer : 

Arpa unu Kuru ot Saman Gemidej su 

2,75 2,5 4 35 i 
Diğer Hizmetlerde Bulunan Develer : 

2,75 2,5 4 35 i 
Madde 3. — Mezkûr Kanunun otuz sddziıjci 

maddesinin (D) fıkrası ıberveçMati tadil edilmiştir.! 
D) Eşeklere Verilecek Ağdiye Miktarı : 
Eşeklere : 

Arpa kilo Kuru ot Tuz Gram 

2 2,5 10 
Gemi ve Trendeki Eşeklere ; 

Kırılmış arpa Kuru ot Gemide su (Litre) 

1 3 10 
Çayır Mevsiminde Ahırda Beslenen eşeklere : 

Kırılmış arpa Taze çayır otu Tuz (Gram) 

0,5 25 15 
Madde 4. — Mezkûr Kanunun 40 ncı maddesi 

berveçhıizir tadil edilmiştir : 
Kırkıncı Madde — Ahvali zaruriye mevcut ol

madığı halde her sene umum hayvanata çayır verilir. 
Çayır müddeti iklime göre yirmi günden biir aya ka
dar iimtidat eder, Çayıra bağlanarak yeşil ot verildi
ği zaman beher hayvana tahsis edilecek çayır mahal
linin miktarı etıbbayı baytariyenin raporuna göre 
tahdit olunur, bu halde arpa verilmez. Fakat 33 ncü 
madde ile 38 nöi maddenin (D) fıkrası mucibince 
ahırda çayırlandıkları zaman verilen miktarda tuz 
verilir. 

•Madde 5. — Mıezkûr KanfumidaM (kadımla, «sıter, 
merkep) tabiirler yerline (ağıı ve hafif beygir, ağır 
ve hafif katır, eşek) tabirleri kabul edilmiştir. Çıplak 
olarak sıkletleri 375 kilo ve daha ziyade olan beygir
lere (ağır beygir) ve daha az olanlara (hafif beygir) 
ve çıplak Bukletlerin 400 kilo ve daha ziyade olan ka
tırlara (ağır katır) ve dahia az olanlara (hafif katır) 
denir, 

Madde 6. — tşbu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 7. — tşbu Kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

• 



— 48 — 

Sına Numara» : 134 

TABİİYET MUAMELÂTINDAN ALINACAK HARÇLAR HAKKINDA 1/25 NUMARALI KANUN 
LÂYİHASI VE HARİCİYE, MALİYE VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 26 Teşrinisani 1927 

Müdevvenat Müdüriyeti' 
6/5106 

Büyük Mıillet Meclisi Riyaseti Celilesime 
Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlar hakkın

da Hariciye Vekâletince tanzim ve Şurayı Devlet ta
rafından tadilen teklif edilen ve İcra Vekilleri Heye
tinin 20 Teşrinisani 1927 tarihli içtSmaında tezekkür 
ve Meclisi Alîye arzı tasvip edilen Kanun Lâyihası 
ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti lef-
fen takdim olunmuştur. 

Muktezasraın ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade" buyrulmasını rica eylerim efendim. 

BaşMekil 
İsmet 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesince İcra Olunan 
Tadilâtın Esbabı Mucibesi 

(Birinci Maddenin : ) Müstediyatın makamı res
miye takdiminde harç alınacağından maddenin ipti
dası ona göre yazılmış ve harcı alacağı devaıir meya-
nında merkezde tabiiyet kalemi de ithal edilmiş ve 
umuru hukukiye müdüriyetleri bulunmayan vilâyet
lerde nüfus müdürleri tarafından harcın alınması 
muvafık görülmüş ve daha bir iki kelime tashihi ile 
birinci madde tadil edilmiştir. 

{Dördüncü maddenin : ) Maddedeki tabiiyet ke
limesi Türkiye vatandaşlığına tebdil edilmiş ve hiç 
vergisi olmayanlarla beş yüz kuruştan aşağı vergisi 
olanların da haddi asgari bulunan beş yüz kuruş te
diyesi ile mükellef olduklarını tasrih için madde ta
dilen kaleme alınmıştır. 

(Altıncı maddenin : ) Türkiye vatandaşlığından 
çıkan ve kocasının tabiiyetine geçen kadınlar için on 
lira harç vaz edilmesi - nadiren vukua gelen bu mua
meleden fazlaca reisim istifası mütalâası - ile kâfi gö
rüşmeyerek yirmi beş liraya iblağ ve lâfzen bazı 
tadilât yapılmıştır, 

(Yedinci Maddenin:) Lâfzı bazı tadilât yapılarak! 
kabul olunmuştur. 

(Sekizinci maddenin:) Yalnız maddenin sonunda
ki Cmahsub edilir) kelimeleri (istifa olunur)'a tebdil 
olunmuştur. 

(Onuncu Maddenin:) Kanunun en uzak hariciye 
memurlarına tebliği için neşri tarihinden itibaren 
uzunca bir müddet müruru lâzım geldiğinlden onuncu 
madde olarak bu madde vaz edilmiştir. 

(On Birinci Maddenin-) Maddenin numarası (ll)'e 
tebdil edilmiştir. 
Tabiiyet Muamelâtı Hakkımda Alınacak Harçlara-

Dair Kanunun Esbabı Mucibe Lâyihaısıdır 
24 Ağustos 1325 tarihli tarifei muaddele mucibin

ce hariciye tabiiyet kalemince alınmakta olan ve hü
kümeti sakıtantn 15 Teşrinievvel 1328 tarihli karar
namesi ve 15 Nisan 1339 tarihli Avans Kanununun 
onuncu maddesi ile beş misline iblâğ edilmiş bulunan 
harçların, atiyüzzikr esbap ve sevalik hasebiyle ta
dil ve tezyidi ile bu bapta bir kanun neşri zaruri gö
rülmüştür. 

Evvelâ - Tarifei mezkûrenin son maddesinde ta--
-biiyet kalemine havale olunan arzuhallerden mada 
makamatı resmiyeden ve memurini ecnebiıyeden mev
rut tahriratlar için de bunları takibeden alâkadardan 
kaydiye harcı alınması muharrer idiysede bir harca 
tabi olan evrakın tabi olduğu harç istifa edilmedikçe 
muameleye konması muvafikı maslahat olamıyacağı 
ve muharreratı Tesmiyenin alâkadar tarafından ta-
kibolunup olunmayacağı kesfiirilemeyeceği gibi bun
ların alâkadarlarının takibine taliken muamele gör-
memeside eseri cihet caiz görülemeyeceği ve hangi 
muharreratı resmiye üzerine alâkadar tarafından mü
racaat ve takip ve takibi maslahat edildiğini tayin 
etmek ve binaenaleyh ledelhace bu kaydiye harcının 
ahkâmı kanuniyeye tevfikan istifa edilip edilmediğini 
teftiş edebilmekte mümkün olamıyacağı cihetle işbu 
kaytdiyîe harcı sarf müstediyata ve ıöbaltı hüviyet ve ta
biiyet hakkında ibraz olunacak vesailka basırödlitaiş ve 
kanunun bininci maddesi bu suretle tanzim Mıntmüştır. 

Saniyen - Elyevm mer'iyülicre olan tarife Türki
ye'de ecanibin ikamet ve seyrüseyahati hakkında tabi 
olacağı zabıta koltro'lü hakkında bir kanun mevcut 
olmadığı ve imtiyazatı ecnebiyeye temas eden ve bu 
imti'yazatin ilgası anından itibaren fiHhal mülga bu
lunan ecanibin istimlâki nizamnamesinin mer'iyulicra 
bulunduğu bir devirde tanzim edilmiş olduğu cihfötile 
o vakitler ecnebi sıfatıyla emlâk tasarrufu teşebbüsün-

t 



de, bulunan bir şansta hakkı istimlâki haiz tebeayı 
eenefeiyeden olup. olmadığımla belediye, maliye ve ta
pa; idareferinee malum olması için evvel; emirde kon-
suk'toiarmdan, bir tabüy«fc.ilmüb^b&ri almaları ve bun-
Jada: tâbiiyet kalemime müncaatla; talbiyetletfini tah
kik- ve tetkikettirerek tasdik ettirmeleri usul ittihaz 
edilmiş. ve bu münasebetle tarifeye emlâk ilmühalbeE-ı 
ferisin kaydiyesi harcı ite tasddfci taMıyet hara dtenp 
ve:fca^.aiiİmi§:is©dB.---elyB»m-133ıl!tarMi kanun mu-
cibioce teb'ayı ecnebiye esasen her mahalde zabıtaya. 
müracaatla kendisini kaydettirerekbir ikamet teske
resi atama mecbur olup bu tezkereyi ibraz eyleme-
dikçe.-.her gûna muameleyi.. restadyesi tehir edildiği 
ve bu ikamet tezkerelerisinalâkadar hakkında zabı
taca tahkikatı lâzime icrasından sorara ita kılındığı ve 
alâkadar hüviyet ve tabiiyeti asliyesini ıslbata kâfi 
vesaiki esasiye ibraz edemediği veya vesaiki mühre-; 
zesi ile malumat kuyudu resm'iyemiz beyninde tezat 
görüldüğü takdirde esasen mesele lieclittetkik tabiiyet 
kalemine sevk edildiği ve diğer cihetden kapitülâsyon
ların ilgası hasebiyle ecnebi konsolatolar emlâk ilmü
haberi veya vefat* eden ecanafein uhdesindeki emlâk 
hakkında veraset vesaireyi mutazaımtnın vesaik itası
na selâhiıyettar olmadıklarr gübi Lozan Muahedename-
Sine merbut ikamet ve selâhiyeti adliye mukavelena
mesinin. sekizinci maddesi mucibince ekser düveli ec
nebiye tebeasının Türkiye tebeasından fazla bir resme 
tabi tutulmaması da icalbeylemekte olmakla zabıta
dan muntazam ikamet tezkeresi ahzeylemiş olan bir 
ecnebinin emlâk muamelâtı için bir de taibiiyetinin 
tasdiki için ayrıca bir harca talbi tutulması hem zait,: 
hem de gayrı muvafık görülmüş ve yeni kanuna em
lâk ilmühaberi kaydiyesi ve tasdiki tabiiyet harcı için 
madde dercin© lüzum görülmemiştir. 

Salisen - Ecanibin ikamet ve seyrü seyahati hak
kındaki Kanuna tevfikan zabıtaya müracaatla ecnebi 
sıfatıyla kaydını icra ettirmek isteyen eşhasın yedinde 
'iddiasını bihakkın ısbata kâfi vesaiki resmiyei esasiiye 
mevcut olmaması veyahut yedindeki vesaik mündere-
catı ile malumat veya kuyudu resmiyemiz taaruz et
mesi hasebiyle zabıtaca tesbit tahüyetinde tereddüt 
edilen veya zabıtaca kendisini kaydettirerek, ecnebi; 
sıfatlıyla ikamet tezkeresi ahzebmiş olduğu halde em
lâk muamelâtı veyahut bir dava münasebetiyle yedin
deki ecanibe mahsus zabıta ikamet tezkeresi münde-
receatını nakıs bir kayıt ve vesaiki resmiye elde edilen 
velhâsıl heıfoanlgi bir sıurötle tabiiyet kalemince tetkik 
ve tedbM tabiiyetine lüzum görülen eşhasın muamele
si talbüyet kalemine sevk ve tevdi olunduğu halde 
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j kalemi mezkûrca icra edilecek tsetkikat ve ledel-
hace, memleketi asüyesindea icra ettirilecek tahkikat 
üzerine, alâkadar hakkında ittihaz olunacak mukarre-
ratın devairi aidesiro tebliği için ahnacak harç. yeni 
kanunun ikinci maddesinde, yıirmibeş İka gösterilmiş
tir ki bu harç evvelki tarifedeki tasdiki tabiiyet harcı 
makamına kaimdir. Ve bunun her gûna muameleye 

mahsus olmayıp mühim ihtilâfata münhasır ve itinalı 
tetkikat ve tahkikata müstenit mukarreratta» istifa 
edileceği ve bu mesailin bir dereceye kadar alâkadarın 
noksanii vesaiki yüzünden veya. hazan muahedıatı 
mün'akide veya muamelâta kaouniyeye tevfikan te
beddül eden tabiiyeti hasebiyle evvelki kuyudu Tesmi
yeyi vakit ve zamanıyla tashih ettirmekteki musama-
hasnın ve hatta bazan da hilafı kanun müddeiyatından 
inbias etmiş olacağı cihetle bittabi miktarının evvelki 
tasdik harcına nisbeten tezyidi münasip görülmüştür. 
Mamafih bu yolda ittihaz edilmiş bir kararın ledel-
hace tebliği tekerrüründe ancak beşer yüz kuruş istifa 
olunacağı da kanunun üçüncü maddesinde tasrih edil
miştir. 

Rabian — Kapitülâsyonlarım? cari olduğu ve yerli 
tebeanın hukuku mühimmei siyasiyesi bulunmadığı bir 
devirde tanzim edilmiş olan eski tarifede sırf tebeayı 
ecnebiyenin tensikini teshil ile mümkün mertebe mü-
dahalâtı ecnebiyenin taksiri gayesini istâhdatfen telsik 
muamelâtı sırf bir istida takdimine münhasır bırakıl
mış ve telsik harcı da elli kuruştan ibaret bir meblâğ 
olarak tayin edilmiş ve beş misline iblâğı ile ancak 
iki yüz elli kuruş olmuş ise de bu harç hali hazır ile 
asla münasip oknaması ve mer'iyülicra bulunan tabii-

| yet kanunumuza nazaran Türkiye tabiiyetine kabul 
edilen bir şahsa derhal bil'cüm'le hukuku siyasiyeyi 
mühîmmeden de istifade eylemekte bulunduğu cihetle 
ekser düveM mütemeddinede tatbik olunduğu veçhile 
alâkadarın derecei serveti nöbetinde bir telsik harcı 
istifası muvafıkı hal ve muadelet görülmüş ve yeni 
kanunun dördüncü maddesi bu suretle tanzim edil
miştir. 

Hamisen — Eski tarifede tatbiyeti eenebiyeye; geç
mek için ruhsatı resmiye talebinde bulunan tebamiz-
dan beş yüz kuruş harç alınması ve bir de bu gibjlere 
müsaadeyi resmiye itas takarrür ettikten sonra yedle-
rine verilecek ruhsaJtnamei resrniyenin tabiiyet kalemtm-
ce vize bara olarak ayrıca yirmi heş kuruş ahnımasrgös-
terilmiş ve beş misline iblâğı ile elyevm cem'an İki bin 
altı yüz kuruşa baliğ olmuş ise de bu harçların ayrı ayrı 
gösterilerek tahsili yerine bir harç. olarak alınması ve 

[ düveli ecnebiyenin hemen kâffesi muayyen miktarda 
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sahibi servet olmayanları tabiiyetlerine kabul etme
mekte oldukları cihetle tebdili tabiiyetle vatanına kar
şı her güna mükeliefiyetıten kurtulacak olan ve az çok, 
sahibi servet bulunan bir vatandaşın son vatandaşlık 
vergisi olan bu harcın münasip bir miktara iblâğı mu
vafık görülmüş ve kanunun beşinci maddesi bu su
retle tanzim edilmiştir. 

(Şimdiye kadar tebdili tabiiyet eden tebeamızın 
kat'iyyen bir dahaTürkiye'ye gelmemesi hakkındaki 
teahıhüdü kaydı kanunisinin de bazı kuyut ve şurut 
ile tadili tabiiyet kanunumuzun tebdil ve tecdidi es
nasında muvafık olacağı mütalâası da bu harcın tez
yidine saik olmuştur) 

Sadisen — Eski tarifede tebeayı ecnebiye ile ev
lenerek kocasına izafeten tabiiyeti ecnebiye iktisap 
eden Türk kadnlarının muamelesi hakkında bir kayıt 
olmaması hasebiyle bu gibilerin muamelesinde mesele 
tetkik edilerek kocalarının ecnebiliği ve kadınların 
kocalarının mensup olduğu devlet kanununa nazaran 
evlenme mülâbesesiyle tabiiyeti ecnebiyeyi iktisap et
tiği tebeyyün ettiği takdirde her ikisi için tasdiki ta-' 
biiyet harçları alınarak alâkadar kadının sicilli nüfus 
kaydı terkin edilmek üzere nüfus idaresine ilmühaber 
ita olunmakta ve bu harçta ekseriye yedi yüz elli ku
ruşa baliğ olmakta idi isede: Yeni kanunda tasdik 
harcı namı ile bir harç konmasına lüzum görülmemiş 
olduğundan bu misi!lÛ£ kadınların muamelâtının tet
kik ve sicilli nüfus kayıtlarının terkini için bin kuruş 
harç alınması muvafık görülmüş ve kanunun altıncı 
maddesi ona göre tanzim edilmiştir. 

iSabian — Türkiye tabiatından iken, tebeayı ecne
biye ile evlenerek kocasının tabiiyetini iktisap eden 
bir kadın kocasından boşandıktan veyahut kocasının 
vefatında!) sonra müddeti muayyeneyi kanuniyesi 
zarfında tabiiyeti asliyesine rücu etmek istediği zaman 
eski tarifede bir maddei mahsusa olmadığından ken
disinden aslen ecnebi iken Türkiye tabiiyetine geçen 
eşhastan alman harcın aynı istifa edilmekte isede: 
Yeni kanunda işbu telsik harcının varidatı seneviye 
nisbetinde alınması gösterilmiş ve bu gibi kadınların 
rücularında ise mahdut bir harç ile iktifa muvafık 
olacağı temmül edilerek beş yüz kuruş harç takdir 
edilmiş ve kanunun yedinci maddesi olVeçhile tanzim 
kılınmıştır. 

Saiminen : Vaktiyie ımemaliki ecnebiyede tevellüt 
eden veya oralarda ihtiyarı ikamet eden eşhas sicilâtı 
nülfusiyemize kaydedilmiyerek yalnız bulundukları ma
hal şehlbenderlıiklerimizce kayıt ve tescil edilmekte 
olması hasebiyle bu gibilerin Türkiye'ye geldikleri 

zaman tescilleri hakkında nüfus idarelerince tereddüt 
edilirse tabiiyet kalemince tetkiki tabiiyetleri hakkın
da eski tarifeye bir Iharç konulmuş isede zaten me-
malikıi eendbiyedeki tebaamızın sicilâtı nüfusiyemiz-
ce kayıtları olmaması hem Nüfus Kanunu ahkâmına 
menafi, hem de bu gibilerin nüfus idarei umumiye-
since mukayyet ve malum olmaması muamelâtı as
keriye ve saireden dolayı mahzurdan salim olamıya-
c'ağı vaktiyle nazarı dikkate alınarak bu gibilerin de 
sicili nüfus idaresince kayıt ve tescilleri takarrür et
tirilmiş. ve ol veçhile muamele edilmekte bulunmuş 
'olmakla yeni kanunda bu husus'ta ayrıca bir harç 
zirk ve tasrihine hacet görülmemiş ve ledelhace bu 
gibi mesailde yeni kanunun ikinci maddesi daireyi 
şümulüne dahil addedilmiştir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 18.12.1927 
Hariciye Encümeni 

Karar No.: 6 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlar hakkın
da olup Başvekâleti Celileden mevrut ve encümenimi
ze havale olunan Lâyühai Kanuniye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyin huzuriyle müzakere ve tetkik 
olundu. 

Hükümet esbabı mucibe mazbatası ve Lâyihai 
Kanuniye münderecatı encümenimizce muvafık gö
rüldüğünden bir güna tadilât yapılmıyarak aynen ka
bul edilmiştir. Bermucibi havale Maliye Encümenine 
tevdi edilmek üzere Riyaseti Celileye takdim kılın
dı. 

Reis Namına Kâtip 
M. Cemil Zeki Mesut 

Aza Aza 
Mazhar Doktor İbrahim Taliğ 

Aza 
Bekir Lütfi 

Türkiye 
Büyük Millet. Meclisi 11.2.1928 
M aliye Encümeni 

Karar No.: 14 
Esas No.: 1/25 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
olup Başvekâleti Celileden 26 Teşrinisani 1927 ta
rih ve 6/5106 numaralı tezkere ile mevrut ve endi-
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inenimize muhavvel lâyiıhai kanuniye ile esbabı mu
cibe mazbaitâsı Hariciye Vekâleti Hulkuk Müşaviri 
Muavini Beyin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetsin esbabı mucibe lâyihasında bertafsil 
dermeyan eylediği eslbap ve delâil encümenimizce de 
varit ve muvafık görülerek işibu kanun lâyihası esas 
itibariyle kalbul edilmiş ve ancak iberveçhi zir arze-
dilen esbaba binaen birinci, üçüncü, dördüncü ve 
sekizinci maddelerde bazı tadilât icrat kılınmıştır. 

1. Talb!iiyöt muamelâtı hakkında makanıaitı res-
ımiyeye verilecek arzuhallerle ısbatı hüviyet ve tabii
yet için alâkadarlar tarafından ibraz olunacak vesi
kaların her birinden yirmi beş kuruş kayıt harcı 
alınması muvafık ise de merkezde Hariciye Vekâleti 
Tabiiyet Kalemi ile vilâyetlerdek'i Umuru Hukukiye 
Müdürlerinin nakde vaziülyet olmaması ve mali ke
faletleri bulunmaması hasebiyle işbu harcın tarafla
rından istiyfası doğru olamıyacağından merkezde Ha
riciye Vekâleti umuru hesalbiyesiyle meşgul ve mü-
keffel olan Muhasebe Müdiririin vilâyetlerde nakde 
vaziülyet lolan Nüfus Müdürlerinin bu harçların is-
tiyfa ile muvazzaf bulunmaları muvafık görülmüş 
ve birinci madde bu yolda tadil edilmiştir. AJhzolu-
nacak bu paraların günü gününe mal sandıklarına 
•teslim edilmesi ve şayet muamelesi herhangi bir se
bepten dolayı teehhür ederse bu mdbaliğin emanet 
suretiyle tesrii tevdii hususu da encümenimizce şa
yanı temenni görülmüştür. 

2. Hüviyet ve tabiiyetini ispata kâfi vesaiki bu
lunmaması veya gösterdiği vesikaların resmi malu
mat ve kuyutla tearuz etmesi gibi sebeplerden dolayı 
tabiiyetinin tayininde tereddüt edilen eşhas hakkında 
ikltiza eden tahkikat icra kılınarak tabiiyet kalemin-
ce karar ittihaz olunduktan ve harcı istiyfa edilerek 
icabeden mahalle tebliğ kılındıktan sonra herhangi 
bir makamı resmiden gösterilecek lüzum üzerine işbu 
müddehaz kararın mükerrer tebliğleri için her de
fasında beş lira harç alınması muvafık görülmüş ise-
de alâkadarların vukubulacak talepleri üzerine talbii
yet kalemince hakkında müttehaz karar suretinin 
tiltası halinde de beş lira harç alınması doğru olamı-
yacağı ve bu halde ahkâmı umumiye dairesinde 
harç alınması icabedeceği Encümenimizce teemmül 
edilmiş ve üçündü madde (veya alâkadarların tale* 
Ibline mebni) fıkrasının tayyı suretiyle kalbul edilmiş
tir, 

3. Lâyilhai Kanuniyerüin dördüncü maddesinde 
Türkiye vatandaşlığını talep ve istida edenlerden mü
kellef oldukları vergilerinin yüzde otuz beşi nispetin
de telsik harcı alınması teklif olunduğuna göre Tür
kiye vatandaşlığına kalbul edilen her şahıs derhal hu
kuku mülbilbbeyi sliyasiyeye mazhar olacağından bu 
harcın iktisap olunacak hukuk mukabili telâkki edil
mek istenilmiştir. Halbuki arazii vaziyeye birçok ha-
zaim ve menabii tahliyeye malik ve ıkesabeti nüfusi-
ye itibariyle pek dun mevkiide olan memleketimizde 
nüfus meselesi çok esaslı ve mühim bir devlet mese
lesi olduğundan esasen Türjk vatandaşlığına kabulünü 
talep ve arzu eden ahvali şahsiye ve mahiyeti afala-

| kiyeleri ve memleketimlize karşı hissiyatları tetkik 
j olunaraik tabiiyetimize kalbul edilmeye lâyık ve ehil 

olanlarını kalbul ve olmayanlarını reddetmek sure
tiyle Hariciye Vekâleti mutlak bir hakkı takdire ma
lik bulunduğundan teksiri nüfusa çok muhtaç olan 
memleketimizde böylece ağır telsik harcı alınması 
caiz görülemiyerek tabiiyetimizi talep eden her şa
hıstan beş lira harç alınmak suretiyle iktifa olun
masını ve tabiiyete kalbul edilmeyenlerin ademi ka
bulleri kendi sun'u ve taksirlerinden mütevellit ise 
•işbu beş lira harcın iade edilmemesi esası kabul olun
muş ve bu şekilde dördüncü madde tadlil edilmiştir, 

4. İşbu Kanunla kabul edilen harçların evrakı 
aidesine devaini resmiye pullan ilsakı suretiyle istiyfa 
edileceğine göre Hariciye Vekâleti . muhasebesinde 
imıiktan kâfi pul bulundurulması icabedeceğinden bu 
cihet nazarı dikkate alınarak sekizinci maddeye (Ha
riciye Vekâleti Muhasebesinde lüzumu kadar pul bu
lundurulur) diye bir fıkra ilâve edilmiştir. Heyeti 
Umumiyeye arz ve bermucibi havale Bütçe Encüme
nine tevdi olunur. 

Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Gümüşhane Gaziantep 

Hasan Fehmi Ahmet Remzi 
Kâtip Aza 

Balıkesir İçel 
Fahri Mehmet Emin 
Aza Aza 

Bayazıt Konya 
Şefik Fuat 

Aza 
Amasya 

ismail Hakkı 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazbata. No.': 71 

Esas No.: 1/25 
Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlar hakkın

da Şûrayı Devlöt teşkilâtı ile birlikte Başvekâletten 
vanilt olup Hariciye, Maliye ve Bütçe encümenleri
ne havale buyrulan kanun lâyihası alâkadar encü-
(menlerce hadetitelikik encümenimize havale ibuyrul-
inaikla Hariciye Müsteşarı ve Tabiiyet Müdürü Bey
ler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Şimdiye kadar 24 Ağustos 1325 tarihli Tarifei 
•Muaddele ve 15 Nisan 1339 tarihli Avans Kanunu
nun onuncu maddesi mucibince alınmakta olan tabii
yet harçlarının gerek tatbikat, gerek ecaniıbin Türki
ye'de tabi olacağı ahkâm ve muamelât noktai naza
rından tadil ve ıslahı icabettiğine dair serdolunan 
mütalâalar encülmenimizce de varit ve muvafık görü-' 
lerök lâyihanın esas itibariyle kabulü tensip edilmiş 
*ve maddelerde benveçhi ati tadilât icra kılınmıştır. 

Gerek merkezde ve gerek vilâyat ve memaliki ec-
nebiyede bu ğilbi harçları istiyfaya selâhiyattar bulu
nan makamlar kanunen muayyen bulunduğundan 
Maliye Encümeni tadiline nazaran birinci maddenin 
talbiiyet harçlarının mahalli istiyfasını irae etmekte 
olan ikinci fikrası tayyedilmiştir. 

İkinci ve üçüncü maddeler mahiyetleri itibariyle 
aynı muameleye müteallik bulunduğundan tevhit edi
lerek bir madde hallinde tespit edilmiştir. Türkiye 
vatandaşlığını talep ve istida eden eşhastan makduan 
Ibir resim alınması tercih edilmiş ve esasen muhacir 
ve mültecilerin bu resmin tediyesiyle mükellef bulun
madıkları nazarı itibara alınarak iş'bu resmin beş li
rası peşin ve yirmi lirası vatandaşlığa kabullerine 
mallak olmak üzere yirmi beş lira olarak tayin ve 
üçüncü madde bu suretle tanzim kılınmıştır. 

Türkiye vatandaşlarından olup diğer (bir devleti 
ecnebiye tabiiyetine girmek için müsaadeyi resmiye 
talebinde bulunan eşhastan maktuan alınacak yüz li
radan mada bilâvasıta vermekte oldukları vergile
rin bir senelik miktarının yüzde yetmiş beş nispeti 
yerine bir misli harç alınması muvafık görülmüş ve 
dördüncü madde ona göre tadil olunmuştur. 

Beşinci ve altıncı ve yedinci maddeler lâyihanın 
altıncı ve yedinci, sekizinci maddelerine mütenazır 
ibare tasihihatı ile, sekizinci madde lâyihanın doku
zuncu maddesine mukabil olarak îskân Kanununun 

muvakkat maddesi ile tayin edilen müddet yerine 
bir sene müddetin tasrihi ile, dokuzuncu madde, 
onuncu maddede meriyülicra olan mutkarrerat ve 
mevaddı kanuniye yerine 15 Nisan 1339 tarihli 
Avans Kanununun onuncu maddesinin zikri suretiy
le tadilen kabul olunmuş, onuncu madde kanunun 
mebdei meriyetini tayin itibariyle ilâve edilmiştir. 

Maruzatı anife dairesinde tadilen ihzar kılman 
Kanun Lâyihası Heyeti Celileye arz olunur. 

1 Mayıs 1928 
Reis Reisvekili 

Edirne Burdur 
Şakir Salih Vahit 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Gaziantep Kütahya 

Ali Cenani Bey Niyazi Asum 
imzada bulunmadı 

Aza Aza 
Aydın İsparta 

Mühendis Mithat Bey Mükerrem 
İmzada bulunmadı 

Aza Aza 
Erzurum Elâziz 

Nafi Atuf Hasan Tahsin 
Aza Aza 
Bursa Takat 

Muhlis Şevki 
Aza Aza 

Samsun Niğde 
Adil Mehmet Aıtâ 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Hükümetin Teklifi 

Talbiiyet Muamelâtından Alınacak Harçlara Dair 
Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Talbiiyet muamelâtı hakkında 
herhangi bir makamı resmiye verilen arzuhaller ile 
ispatı hüviyet ve talbiiyet için alâkadarlar tarafından 
ibraz olunan vesikaların her birinden yitfmi beşer ku
ruş kayıt harcı alınır. İşbu harem mahali istiyfası 
menkezde tabiiyet kalemi, vilâyetlerde birinci derece
de tabiiyet işleriyle iştigal eden umuru hukukiye 
müdüriyetleri ve umuru hukukiye müdüriyetleri bu
lunmayan yerlerde nüfus müdüriyetleri ve memaliki 
ecnebiyede Türkiye elçilikleri, şehbenderi şubeleri ve
ya şehbenderliklerdir. 

İkinci Madde — Hüviyet ve tabiiyetini saraha
ten ispatı kâfi ve muntazam vesikaları bulunmaması 
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veyahut ibraz öttiği vesikalar münderecatının resaji 
kuyuıt ve .'malumatla taaruz etmesi gibi sebeperdeh 
dolayı herhangi t>ir makamı resmice tabiiyetinin ta-
^umaide tereddüt edilen eştoas hakkında, tetkikat \d-
rasına lüzum görüldüğü takdirde iktiza eden tahki
katın yapıtemsj ve neticeye göre tabiiyet kalemince 
verilecek kararın tebliğ edilmesi için yirmi beş lira 
(harç alınır, 

Üçüncü Madde — İkinci maddde mucibince hak
kında tabiiyet kalemince karar ittihaz edildikten ve 
harcı istiyfa dunacak kafoeden raahaHe tebliğ kuın-
diktan sonra herhangi bir makamı resmiden göstet-
t&ecek lüzum üzerine veya alâkadarların talebini 
melbni marezzikir 'karar müddehazın mükerrer teb* 
ligleri için her defasında beş kuruş harç alınır. 

Dördündü Madde — Türkiye vatandaşlığını talep 
Ve istida eden her şahıs, mükellef olduğu bilâvasıta 
vergilerin bir senelik miktarının yüzde otuz beş nis
petinde harç verir.; Muamelenin başlangıcında beş 
yüz kuruş alınır.; Vatandaşlığa kabul _ edilenlerin 
harcı miktarı beş yüz kuruştan fazla tutarsa muamuej 
demin sonunda fazlası ikmal ettirilir. Talibin vereceği 
harç beş yüz kuruştan az veya hiç vergisi yok ise 
peşin alınan beş yüz kuruşla iktifa olunur. Talebi 
kabul edilenlere peşin alman beş yüz kuruş geri ve
rilmez. 

Beşinci Madde — 'Türkiye vatandaşlarından olupi 
diğer bir devleti ecnebiye tabiiyetine girmek için mü-! 
saadeyi resmiye' talebinde bulunan eşhastan maktu-j 
an yüz lira ile beraber bilâvasıta vermekte olduğuj 
vergilerin bir senelik miktarının yüzde yetmişbeşij 
nispetindeharç istiyfa edilir. 

Altmcı Madde — Ecnebilerle evlenerek kocası-1 
na izafeten ecnebi tabiiyetini iktisap ile Türkiye va
tandaşlığını zayi eden kadınların nüfus sicillerinden; 
kayıtlarının terkini zımnında tabiiyet kalemıince tan
zim edilecek ilmühaberler için yirmi beş lira harç alı
nır. 

Yedinci Madde — Ecnebilerle evlenerek kocasına: 
izafeten ecnebi tabiiyetini iktisap ile Türkiye vatan-i 
daşhğını zayi eden ve altıncı madde mucibince har-; 
cı istiyfa edildikten sonra sicili nüfusta kaydı ter
kin edilmiş olan kadın, kocasından boşandıktan ya- i 
but kocası öldükten sonra kanunun tayin ettiği müd-; 
d!et zarfında Türkiye vatandaşlığına rüeu istidasın- j 
da bulunursa yalnız beş yüz kuruş harç alınır. j 

Sekizinci Madde — Bâlâdaki maddelerde mev-1 
zubahis harçlar evrakı aidesine devairi resmiye pul-; 
lan üsak ve iptal suretiyle istifa olunur. 

Dokuzuncu Madde — Muhacir ve mültecilerden 
3 Mayıs 1926 tarihli İskân Kanununun on dördüncü 
maddei muvakkatesinin fıkrayı ahiresindeki müddet 
zarfında tabiiyetinin tebdil ve tescilini tatep ve isti
da edenler birinci ve dördüncü maddede muharrer 
harçlara tabi değildirler. 

Onuncu Madde — Hariciye Tabiiyet Kaleıakiee 
alınan harçlara dair 24 Ağustos 1325 tarihli tarifei 
muaddele ile meriytülicra odan mukarrerat ve memadı 
kanuniye mülgadır. 

On Birinci Madde — İşbu Kanunun icrasına'İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20 Teşrinisani 1927 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdüllhalifc 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafıa Vekili 
Befadç Beyefendi 

İçtimada bulunmadı 
Ticaret Vekâleti Vekili 

Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekâleti Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Madde 1. — Tabiiyet muamelâtı hakkında her
hangi bir makamı resmiye verilen arzuhaller ile is
patı hülviyet ve tabiiyet için alâkadarlar tarafından 
ibraz olunan Vesikaların her birinden yirmi beşer 
kuruş kayıt harcı alınır. İşbu harem merkezde ma-
hali istiyfası Hariciye Vekâleti Muhasebe Müdüriye
ti, vilâyetlerde nüfus müdüriyetleri ve memaliki ec-
nebiyede Türkiye elçilikleri şehbenderi şubeleri veya 
şehbenderliklerdir. 

Madde 2. — Aynen kabul; . 

Madde 3, — İkinci madde mucibince hakkında 
tabiiyet kalemince karar ittihaz edildikten ve harcı 
istifa olunarak icabeden mahalle tebliğ kılındıktan 
sonra herhangi bir makamı resmiden gösterilecek lü
zum üzerine müttehaz kararın mükerrer tebliğleri 
için her defasında beş yüz kuruş harç alınır. 

Madde 4. — Türkiye vatandaşlığını talep ve üsta
da eden her şahıstan beş lira vatandaşlık harcı alınır. 
Muamelesi hitammda tabiyete kabul edilmeyenlerin 



ademi kabulleri kendli sun'u taksirlerinden mütevel
lit ise harç iade edilmez. 

Madde 5. — Aynen kabul; 
Madde 6. — Aynen kabul; 
Madde 7. — Aynen kabul; 

Madde 8. — Balâdaki maddelerde mevzubahis 
harçlar evrakı adliesine devain resmiye pulları ilsak 
ve ptali suretiyle istifa olunur. Hariciye muhasebe
sinde lüzumu kadar pul bulundurulur. 

Madde 9. — Aynen kabul; 
Madde 10. — Aynen kabul; 
Madde 11. — Aynen kabul, 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair Kanun 

Lâyihası 

Birinci Madde — Tabiiyet muamelâtı hakkında 
bir makamı resmiye verilen arzuhaller ile iisbatı hü
viyet ve tabiyat için alâkadarlar tarafından ibraz olu
nan vesikaların her birinden yirmi beşer kuruş kayıt 
harcı alınır^ 

İkinci Madde — Hüviyet ve tabiiyetini ısbata kâ
fi vesikaları bulunmamak veyahut ibraz ettiği vesika
lar münderecatı resmi bir kuyut ve malumat ile ta
arruz etmek gibi sebeplerden dolayı bir makamı res
mice tabiiyetinin tayininde tereddüt edilen eşhas hak
kında tetkikat icrasına lüzum görüldüğü takdirde ik
tiza eden tahkikatın icrası ve neticeye göre tabiiyet 
kalemtince verilecek kararın tebliği için yirmi beş li
ra ve talep vukuunda marezzikir karan müttehazın 
mükerrer - tebliğleri için her defasında beş lira harç 
alınır. 

Üçüncü Madde — Türkiye vatandaşlığını talep 
ve istida eden her şahıstan bininci maddede mezkûr 
kayıt harçlarından maada peşin olarak beş üra ve 
muamelesi hitamında tabiiyete kabul edildiği takdirde 

ayrıca yirmi. İra harç alınır. Ve talebi kabul edilme
yenlerden peşin alınan beş lira geri verilmez. 

Dördüncü Madde — Türkiye vatandaşlarından 
olup diğer bir devleti ecnebiye tabiiyetine girmek için 
müsaadeyi resmiye talebinde bulunan eşhastan mıak-
duan yüz lira ve bilâvasıta vermekte olduğu vergile
nin küsuratı munzamasıyla beraber bir sene evvelki 
miktarının bir misli nispetinde harç .alınır. 

Beşinci Madde — Ecnebilerle evlenen kadınların 
kocalarına izafeten ecnebi tabiiyetimi iktisap ile Tür
kiye vatandaşlığını zayi ettikleri takdirde nüfus sicil
lerinden kayıtlarının telkini zımnında tabiiyet kale
mince tanzim edilecek ilmühaberler için yirmibeş 
lira harç alınır. 

Altıncı Madde — Beşinci madde mucibince har
cı istifa edilerek sicili nüfusta kaydı terkin edilmiş 
olan kadın, kocasından boşandıktan veya kocası öl
dükten sonra kanunun tayin ettiği müddet zarfında 
Türkiye vatandaşlığına rücu istidadında bulunursa 
yalnız beş lira harç alınır. 

Yedinci Madde — Balâdaki maddelerde mevzu
bahis harçlar evrakı aidesine devairi resmiyeye mah
sus harç pulları ilsak ve iptali suretiyle istifa olunur. 

Sekizinci Madde — iMuhacir ve mültecilerden 
Türkiye'ye muvasalatları tarihinden' itibaren bir sene 
müddet zarfında tabiiyetinin tebdil ve tescilini talep 
ve istida edenler birinci ve üçüncü maddede muhar
rer harçlara tabi değildirler. 

Dokuzuncu Madde — Hariciye tabiiyet kalemin
ce alman harçlara dair 24 Ağustos 1325 tarihli tari-
fei muaddele ile 15 Nisan 1339 tarihli tkiinci Avans 
Kanununun onuncu maddesinin tabiiyet harçlarının 
beş misline iblâğına dair olan hükmü mülgadır. 

Onuncu Madde — Bu Kanun 1 Temmuz 1928 
tarihinden muteberdir. 

On birinci Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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