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SABIK ZABIT HULÂSASI
Hasan Beyin Riyasetlerile aktolunarak 1925 nılmak üzere celse tatil edildi.
Reis V.
Kâtip
senesi hesabı kat'î kanunu lâyihasile Umumî HıfAfyon Karahisar
zıssıhha kanunu lâyihasından 106 madde müzakere
Hasan
Busen Eşref
ve kabul edildikten sonra perşembe günü topla

Kâtip
Yozgat

Avni

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK
keresi ve Nafıa, Dahiliye, Adliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları (Ruznameye)
3 — Matbuat Umum Müdürlüğü 1929 senesi
bütçesinde 1703 liralık münakale yapılmasına
dair 1/612 numaralı kanun lâyihasile İdare Heye
tinin, Büyük Millet Meclisi 1929 senesi bütçesine
Mazbatalar
3600 liralık munzam tahsisat verilmesine dair
2 — Devlet Demiryolları istimlâk kanununun 2/125 numaralı kanun teklifi ve Bütçe Encümeni
tefsiri hakkında 3/316 numaralı Başvekâlet tez mazbatası (Ruznameye)

Teklifler
1 —Kocaeli Meb'usu Reşit Saffet Beyin, güm
rük tarif e kanununun 5 inci maddesinin 14üncü fık
rasını tadil edici kanun teklifi ( Maliye ve Bütçe
Encümenlerine )

BİRİNCİ CELSE
Açılma saati : 15 : 5
Reis — Nurettin Ali B.
Kâtipler : Avni B. ( YOZGAT), Haydar Rüştü B, ( DENİZLİ)

Reis;—Celse açılmıştır Efendim;
3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MARUZATI
1 — Cebelibereket Meb'usluğuna intihap olu edilen Sabri Beyin mazbatası gelmiştir. Mazbata
nan Sabri Şeyin intihap mazbatası
muallel değildir. Sabri Beyin meb'usluğunu ka
Reis —: Cebelibereket Meb'usluğuna intihap bul edenler . . . Btmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
4 — TAHLİFLER
1 — Cebelibereket Meb'usu Sabri Beyin tahlifi ••( Cebelibereket Meb'usu Sabri Beyin
Reis —! Efendim; Cebelibereket Meb'usu Sabri yapıldı). ( Alkışlar ) .
Beyin tahlifi yapılacaktır.
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5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1 — 21 nisan 1340 tarih ve 500 numaralı rüsu
Bir madde tehir edilmişti. Şimdi onu oku
mu sıhhiye kanununun ikinci ve üçüncü •maddele yacağız.
rinin tefsiri hakkında 3/428 numaralı
Başvekâlet
MADDE 302 — Belediyelerce 252 inci mad
tezkeresi ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve Bütçe deye tevfikan sıhhî mahzuru olmadığı tasdik edil
Encümeni mazbataları [1]
meden- sahip oldukları binaları iskân ettirenler
veya icara verenlerden yüz liradan beş yüz liraya
Reis — Efendim; bu mazbata bu gün tevzi edilmiş kadar ağır cezayi naktî alınır veya bir senelik
tir.'Tensip buyurursanız şimdi müzakere edelim. bedeli icarının iki misli cezaen tahsil olunur.
( Muvafık sesleri ) Şimdi müzakeresini kabul eden
Reis — Mütalea var mı? Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir .
ler . . . Etmiyenler.:. Kabul edilmiştir.
500 numaralı Rüsumu sıhhiye kanununun 2,3
Efendim bir takrir var.
üncü maddelerine ait tefsir fıkrası:
Ali Şuuri B. (Balıkesir) — Muhterem efendi
Türk limanları arasında işliyen ve ilk hareket
ler,
umumi hıfzıssıhha kanunu kim ne derse desin,
ettikleri limanlarda sıhhiye resmini veren gemiler
den, arada ecnebi limanlarına uğramaları sebebi ister talimatname» mevzuu olsun, ister nizamname
mevzuu olsun, memlekette hissedilen bir boşluğu \
le mezkûr resmin tekrar alınması lâzım gelmez.
Reis — Efendim; tefsir fıkrasını reye arzedi- doldurmak itibarile çok güzel bir kanundur. Bina
yorüm. Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edil enaleyh müteşebbislerini tebrik etmek de vazife
mizdir. Yalnız belediye doktorları hıfzıssıhha kü
miştir.
çük memurları tarafından lâzimülicra vazifelerden
2 -— Umumî hıfzıssıhha hakkında 1/441 numara bir çokları tasrih edildiği halde defni emvat için
lı kanun lâyihasile Kırklareli Meb'usu Dr. Fuat geçen maddeler bu hususta sâkittir, verdiğim tak
Beyin, çocukların içki ve tütün kullanmalarının meni ririn maali bundan ibarettir, vakia hıfzıssıhha
hakkında 2/4 numaralı kanun teklifi ve Sıhhat ve kanunu, denilebilirki menafii umumiye kanunudur.
İçtimaî Muavenet, Dahiliye, Adliye, Hariciye ve Pekâlâ bilirsiniz ki; menafii umumiyeler gıdalarını
menafii hususiyelerini tahdidinde ararlar. Binaen
İktisat Encümenleri mazbataları
aleyh bunu demekten maksadım, bu kanun teşebbü
Reis — Umumî hıfzıssıhha kanunu lâyihasının sü şahsileri ifna ediyor değildir. Bu hatırımdan
bazı maddeleri encümenden gelmiştir. Müzakere bile geçmez. Yalnız nede olursa olsun buna tahdit
v
edeceğiz.
denmese bile bir çok teşebbüsler bir vakfeye maruz
MADDE 250 — Mahallî belediyelerin ruhsatı kalıyorlar. Bu vakfe şahsî teşebbüsleri rencide
olmaksızın her nevi mesken ve umuma mahsus bi etmese bile tehir e uğratıyor, bu acı kâfidir. Meselâ;
nalar inşası memnudur. Müsaadenin istihsâli için kanunun 216 inci maddesi cenazelerin defni husu
binanın projesi belediyeye tevdi edilir.; bunlardan sunda belediye doktorlarının yahut Hükümet tabip
umuma mahsus binalara ait bulunanlar hakkında lerinin yapacağını meccani demiyor. Bazı hususlar
sıhhiye heyetinin mütaleası alındıktan ve mesken da, bunlar güzel tasrih edilmiştir. Meselâ, verem
ve tebhiri
meccanen
lere ait olanların Sıhhat Vekâleti tarafından tespit lilerin eşyasının tathir
olacaktır,
diye
tasrih
edilmiştir.
Çiçek
aşısı
edilecek, sıhhî şartlara muvafık bulunduğu ve her
tasrih
edilmiştir.
Fakat
defni
em
vatta
tasrih
nevi binanınki mevzu nizamlara da uygun olduğu
Mukadder
bir
suale
cevap
anlaşıldıktan sonra proje sahibine iade ve inşa edilmemiştir.
olarak
diyebilirim
ki;
meccani
işler
tasrih
edilmiş
ata müsaade olunur. Bina sahipleri projelerin
tevdiinden itibaren nihayet yirmi gün zarfında tir. Pek âlâ, kanunun beş maddesinde meccani
bir cevap almadıkları takdirde inşaata başlamakta olacağı tasrih edilirse, sakit kalan yerlerde para
alınacağı anlaşılmaz mı?. Bundan maada bu o kadar
muhtardırlar.
tabii
bir iştir ki biz bunu tasrihe lüzum, görmedik
Reis — Mütalea var mı efendim? Maddeyi ka
derlerse sarahatten dünyada ne zarar görülmüştür?
bul edenler . . . E t m i y e n l e r . . . Kabul edilmiştir.
Doğru yol iphamdan sakınmak sarahate gitmektir.
MADDE 252 —'• Yeni inşa ^edilerek sahibi otu Benim aradığım sarahattir, talebim de bundan
racak veya kiraya verilecek binaların ilk defa ibarettir. Okunursa görülür.
iskânından evvel içinde oturacaklar için sıhhî
YÜKSEK REİSLİĞE
ve fennî mahzurları olduğu belediyelerce tasdik
edilmeden iskân ve icarı memnudur. Bu tasdik için
Aşağıdaki metnin bir madde olarak Umumî
binanın, aralarında bir sıhhat memuru da bu Hıfzıssıhha kanununa ilâvesini rica ve teklif
lunduğu bir heyet tarafından tetkiki ve rapor ve eylerim.
rilmesi lâzımdır.
•
.
Balıkesir
Reis — Mütalea var mı efendim ?• Maddeyi ka
Ali Şuur i
bul e d e n l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
îşbu kanunda yazılı resmî vazifeleri ve muame
[1] 136 numaralı matbua zaptın sonuna mer leleri yapacak olan Hükümet ve belediye hekimleri
ile küçük sıhhiye memurları veya bunların makamıbuttur.
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na kaim olacak sair memurlar bu muamelelerden merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında
dolayı hiç, bir sebep ile alâkadarlardan ücret ala (22 500) liralık münakale icra edilmiştir.
mazlar. x
F.
Tenzil
Sıhhiye Vekili Doktor Refik B. (İstanbul) — 22
Âkaratı vakfiye sigorta ücreti
5,000
Bendeniz buna tamamen iştirak ederim.
Reis
—
Reye
arzediyorum.
Kabul
e
d
e
n
ler..,
Sıhhiye Encümeni namına Bakteryolog1 Refik B. Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
( Bursa ) — Encümen de iştirak ediyor efendim. F.
Tenzil
(O halde mesele kalmadı sesleri)
j
27
Masarifi müteferrika
2,500
Reis — Efendim; şu halde bu madde bir müs-;
Reis
—
Kabul
edenler
.
.
.
Etmiyenler
.
.
.
Kalkıl
takil madde olacaktır. ( Kaçıncı madde sesleri ) . j
Hasan Fehmi B. (G-ümüşane) — Efendim; Bu j edilmiştir.
Tenzil
kanunun hükümlerine muhalif mevaddın mefsuhi- I F.
29
Zeytinlik
ve
Evkaf
için
celbolunacak
yeti tazammun eden
maddenin üstünde bulun-'.
ecnebi mütehassıslar ücret ve harç
ması lâzımdır ki tenazur temin edilmiş olsun.
i
ları
15,000
Reis — Efendim; 305 inci madde olacaktır.
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul
Teklifi munzam bir madde olarak reyinize arzedi- j
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler .. . Kabul edilmiştir.
edilmiştir.
I F.
Zam
10
Tenvir
ve
teshin
500
' MADDE 308 — Bu kanun neşri tarihinden |
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul
itibaren altı ay sonra mer'idir.
|
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul , edilmiştir.
edilmiştir.
F.
Zam
21
Reddiyat
14,000
HADDE 309 — Bu kanun hükümlerinin icrası
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul
na İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
edilmiştir.
Reis — Kabul edenler .. . Etmiyenler . . . Kabul
F.
Zam
ed i i mistir.
Akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu
Sıhhiye Vekili Doktor Refik B. (İstanbul) — 22
belediye
8,000
Efendim; kanunun heyeti umumiyesi reye vazedil
Reis — Kabul edenler . .. Etmiyenler . . . Kabul
meden evvel bir vazifem vardır. Onu ifa edeceğim.
Kanunun tekâmülü hususunda
burada bilhassa : edilmiştir.
(Birinci madde tekrar okundu)
arkadaşlarımın bana yaptıkları muavenetten do- j
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul
layı çok mütehassisim ve çok minnettarım. Bunu i
bilhassa
bu kürsüden
arzetmeği
vazife bi-; edilmiştir.
lirim.
Müzakere
başlarken
lâyiha
hak- J
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
kında takdiratta bulunan arkadaşlarıma ve Hey
'
eti Oeliienze kanunun
müzakeresine geçildikten teberdir.
Reis
—
Kabul
edenler
.
.
.
Etmiyenler
. . . Kabul
sonra gösterilen alâkaya, yine teşekkür ederim.
edilmiştir.
Sıhhiye Vekâletinizin en büyük vazifesi itima
dınıza tamamile lâyık olarak
elimize verdiğiniz
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
kanunları tatbik ve Türk Milletinin varlığına hiz-1 Başvekil memurdur.
metten ibarettir. Bunu bir kerre daha huzuru- j
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul
nuzda söylemekle büyük bir bahtiyarlık duyarım j edilmiştir.
\
efendim. ( Bravo sesleri, Alkışlar ) .
J
Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile
Reis — Kanunun heyeti umumiyesini kabul e- reye arzediyorum.
denler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. ( Al
•i — Büyük Millet Meclisi muhasebesinde ya
kışlar ) .
pılan tetkik ve teftiş neticesine dair 5/54 numaralı
3 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 1929 senesi Meclis hesaplarının Tetkiki Encümeni
mazbata
bütçesinde 62 000 liralık münakale yapılması hak- \ sı. [1]
kında 1/600 numaralı
kanun lâyihası ve Bütçe j
Reis — Mazbata hakkında
mütalea var mı
Encümeni mazbatası [1]
J
efendim? (Hayır sesleri ) Mazbatayı kabul eden
Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen ' ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
var mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul
5 — İktisat Vekâleti 1929 senesi
bütçesinde
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
1 900 liralık münakale yapılmasına dair 1/628 ve
Evkaf bütçesi münakalesi hakkında kanun
Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçesine 40 000 liraMADDE 1 — 1929 senesi Evkaf bütçesinin lik munzam tahsisat verilmesine dair 1/629 numa[1] 129 numaralı matbua zaptın sonuna mer- \
[1] 133 numaralı matbua zaptın
buttur.
' buttur.
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mazbata I edenler. . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.

1223 numaralı Gazi Mustafa Kemal köprüsünün
inşasına dair kanuna müzeyyel kanun
MADDE 1 — Gazi Mustafa Kemal (Un ka
panı) ve Karaköy köprülerinin daimî masraflarına
karşılık olmak üzere 1223 numaralı kanunun birinci
maddesindeki resme otuz para ve ikinci maddesinde
ki zam nisbetlerine iki misli daha ilâve olunmuştur.
Yük hayvanları, arabaları ve kamyonları bu ilâve
lerden müstesnadır.
1929 bütçesi munzam tahsisat ve münakalesine
Reis — Kabul edenler .. .Etmiyenler . . . Kabul
dair kanun
,
edilmiştir.
MADDE 1 — Maliye Vekâleti 1929 senesi büt-

Reis — Efendim; Bu gün tevzi edilmiştir. Bu
gün müzakeresi kabul buyuruluyor mu ? Bu gün mü
zakere edilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler...
kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı
efendim. (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini ka
bul edenler .. . Etmiyenler .. . Kabul edilmiştir.

, çesinin 208 inci masarifi
gayri melhuza faslına
MADDE 2 — Mezkûr kanunun üçüncü mad
( 40 000 ) lira tahsisatı munzamma olarak konul desi kaldırılmıştır. Gazi Mustafa Kemal (Unkapanı)
muştur.
köprüsünün inşasına müteallik hükümler mahfuzdur
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
edilmiştir.
ler . . . Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — Limanlar
idaresi 1929 senesi
bütçesinin 831 inci faslının birinci maddesinden
( 1 400 ) ve 835 inci faslından (500) lira tenzil
gdilerek 825 inci mefruşat
ve demirbaş faslına
nakledilmiştir.
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler .. . Kabul edilmiştir.

MADDE 3 — Mezkûr kanunun dördüncü mad
desi mucibince nakliye idare ve şirketlerine tahsilat
ları mukabili verilecek yüzde nisbeti bu kanunla
yapılan zamlar da dahil olduğu halde iki buçuk
kuruştur.
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler .. . Kabul
edilmiştir.

MADDE 4 — Gazi Mustafa Kemal ( UukapaMADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mute
nı) ve Karaköy köprülerinden geçit parası (müruberdir.
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen riye) alınmaz.
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul
l e r . . . Kabul edilmiştir.
edilmiştir.
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya
MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1930 tarihin
Maliye Vekili memurdur.
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul den muteberdir.
Reis — Kabul edenler .. . Etmiyenler .. . Kabul
edilmiştir.
Lâyihai kanuniyenin. heyeti umumiyeşini ta edilmiştir.
yini esami ile reyinize arzediyorum.
MADDE 6 — Bu kanunun
hükmünü icraya
Da.hiliye Vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) —
İcra
Vekilleri
Heyeti
memurdur.
Efendim; Bu günkü ruznamede İstanbul köprüleri
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul
müruriyelerinin ilgası kanunu vardır. Meclisi Âedilmiştir.
linin tatili yaklaşmıştır, önümüzdede bütçe müza
Lâyihayı kanuniyenin heyeti umumiyesini tayini
keresi vardır. Şayet tensip buyurursanız bu lâyiha
esami
ile reyi âlinize arzediyorum.
nın tercihan ve müstacelen müzakeresini rica ede
ceğim. ( Muvafık sesleri ) .
7 — Eğlence ve hususî istihlâk vergisi kanunu
Reis — Vekil Beyin teklifini kabul edenler.. nun tadili hakkında 1/304 'numaralı kanun lâyihası
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir
ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları [1]
6 —- İstanbul Meb 'usu Süreyya Paşanın, köp
Reis — Eğlence ve hususî istihlâk vergisi ka
rülerden müruriy e resmi alınmaması
hakkında
2/122 numaralı kanun teklifi ile köprü müruriy esil nununun ikinci müzakeresine geçiyoruz.
hakkındaki 1/223 numaralı kanunun tadiline dairi
Eğlence ve hususî istihlâk vergisi kanunu
1/620 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye
BÎRÎNCÎ MADDE — Eğlence ve hususî istih
ve Bütçe Encümenleri mazbataları [2]
lâk vergisine tabi olan ticarethaneler ve müessese
Reis — Heyeti Umumiyesi hakkında mütalea ler şunlardır:
var mı ? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul
A - Bar, umumhane,
B
- Dans yerleri, alkollü içki kullanılan çalgılı
[1] 137 numaralı matbua zaptın sonuna mer- \
yerler;

buttur.

[2] 138 numaralı matbua
buttur.

J

[1] Birinci müzakeresi 47 inci in'ikai

zaptın sonuna mcr-\
drı.
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C - Birahane, meyhane, alkollü içki kullanılan yetleri, kadın birliği ve baro gibi mesleğin tekâmül
lokanta, büfe, pastahane ve mümasili yerler ile al ve inzibatını temin yolu ile menafii umumiyeye
kolsüz içki kullanılan çalgılı yerler (gramofon, hizmet eden cemiyetler hariç kalmıştır. Her cemiyet
Şurayı Devletten menafii umumiyeye hadim olmak
radyo çalgı sayılmaz) ;
D - Tiyatro, sinema, sirklerle duhuliye ile giri imtiyaz mı alamaz; zira bu sıfatın temin ettiği im
len ve içerisinde konsomasyon olmıyan mümasili tiyaz sahası geniştir. Bunun için hükümetin müna
sip göreceği cemiyetler de bu istisnadan icabında
oyun ve eğlence yerleri;
istifade edebilmelidir. Fıkranın şu suretle tadiline
E - Tiren ve vapurlardaki büfeler.
Reis — Efendim, bu maddenin (O) fıkrası hak müsaadelerini rica ederim:
"Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle o ma
kında Giresun Meb'usu Haki Tarık Beyin tadil
hiyette oldukları Hükümetçe verilecek hususî mü
teklifi vardır, okunacaktır.
saade ile anlaşılan cemiyetler tarafından tertip
YÜKSEK REİSLİĞE
ulunacak balo ve müsamereler,,
Giresun
Yeni eğlence ve istihlâk kanununun birinci
Hakla Tarık
maddesindeki (C) fıkrasının sonunda yazılı (Gra
mofon, radyo çalgı sayılmaz) ibaresi musiki sa
YÜKSEK REİSLİĞE
natkârları için muharrip bir tesir yapacaktır,
j
Eğlence
ve
hususî istihlâk vergisi hakkındaki
Emsali görüldüğü gibi her yer canlı sanatkâr
çalıştıracak yerde büyük orkestralar, bandolar ! kanun lâyihasının ikinci maddesinin (D) fıkrasıkadar kuvvetli makinelerle ve bunu ecnebi mem | um aşağıda yazılı surette tadil edilmek üzere bu
leketlerden alarak musiki ihtiyacını temin et i tadil nameyi takdim ve kabulünü arzu teklif eylemeği-.tercih edecektir. Maddenin (B) fıkrasında j rim.
Kocaelj
dans yerleri ayrıca yazılı olduğu için alkolsüz içki |
j
Salâhattin
kullanan çalgılı yerler bir saz takımı koymuş kahveleten lokantalar olabilir, musiki ruhun gıdasıdır, |
.D - Umumî merkezleri tarafından Maliye Vederiz. Bu kadar tabiî ve asla eğlence
telâkki ! kaleline en az on beş gün evvel ihbar edilmek
edilmiyecck bir teğaddi ve istirahat zamanının, şartiJe menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle
vergisiz kalması elbette muvafık olur. Bunun için. i belediye idarelerinde bulunan darülaceze tara(C) fıkrasının nihayetindeki:
jj fından tertip olunacak balolar ve müsamereler.
"ile alkolsüz içki kullanılan çalgılı yerler (gra I
Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Ahmet
mofon,, radyo çalgı sayılmaz.),, ibaresinin kaldırıl İ Remzi B. (Gazi Antep) —Efendim, bu tadilnamemasını teklif ederim.
\ larden Giresun Meb'usu Hakkı Tarık Beyin tadilGiresun
naınesi vasidir, tatbikatta müşkülâtı daidir, halHakkı Tank
ğ Ibuki Salâhattin Beyin tadil namesi daha kısa ve
Bütçe Encümeni namına Ahmet Remsi B. (Ga vazıhtır. Encümen bunun kabulünü rica eder.
Reis — Efendim, evvelâ Salâhattin Beyin tazi Ântep) — Takrirde mevzubahs edilen mesele
•
di
I
namesini Reyi Âlinize arzedeceğim.
hakikaten düşünüimiye lâyıktır. Müsaade buyu
(Kocaeli Meb'usu Salâhattin Beyin takriri
rursanız tetkik etmek üzere maddeyi takrirle birlikte
tekrar okundu)
encümene alalım.
Reis — Efendim, maddeyi takrirle beraber
Reis — Efendim, bu tadil teklifini Reyi Âlinize
encümene veriyoruz.
arzedeceğim. Ondan sonra maddeyi reye vazede
ceğim.
İKÎHOÎ MADDE — Aşağıda yazılı ticarethane
Tadil teklifini kabul edenler .. . Etmiyenler . ..
ve müesseseler vergiden muaftır:
K abııl edilmiştir. İkinci maddeyi bu tadil veçhile
A : Dans dershanesi olduğu Hükümetçe tarsdik k abul edenler . . . Etmiyenler . .. Kabul edilmiştir.
edilen ve içinde konsomasyon olmıyan yerler.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Verginin matrahı birinB :i Maliye ye Maarif Vekâletlerincc terbiyevî
hizmetleri kabul edilecek tiyatro, konser ve ç-oçnk \eı maddenin A, B, C fıkralarında yazılı yerler için
g"B yri safi varidattır.
sinemaları;
Bu gayri safi varidat:
C : At koşuları ve spor yerleri duhuliyeleri-, |
A - 1326 tarihli müsakkafat kanununun cari
D : Menafii umumiyeye hadim cemiyetler tara i
j olcT'uğu yerlerde müsakkafat vergisine matrah
fından tertip olunacak balolar ve; müsamereler.,
Reis — Efendim, bu maddenin (D) fıkrası i o l a n ;
B - 1302 tarihli emlâk nizamnamesi cari yerlerhakkında Giresun Meb'usu Hakkı Tarık ve Koea- i
eli Meb'usu Salâhattin Beylerin takrirleri vardır: | de emlâk ve arazi vergilerine matrah olan kıymet,' lerin, müsakkafat, kanununun 15 inci maddesi muYÜKSEK REİSLİĞE
] ribiııee tahvili ile bulunacak olan;
Yeni eğlence ve istihlâk vergisi kanuniminı ikin !
C - Tünde altmış beş nisbetinde vergiye tabi
ci maddesinin (D) fıkrası cemiyetleri pek taht it arazide yazılı kıymetlerin sekiz misle iblâğından
etmiş, bundan meselâ muallimler ve matbuat cemi • Sivnra (B) fıkrasına tevfikan hesap edilecek olan
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varidattır.
Birinci maddenin (D) fıkrasında yazılı yerler
için duhuliyeye ait vergi matrahı bilet ve (E)
fıkrasındaki yerler için de istihlâk bedelleridir.
Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Her hangi bir yerin
müfrez bir kısmı, vergi mevzuu meyanına girecek
olursa, o yerin tamamı için yazılı olan gayri safî
varidat veya kiymetin, bu müfrez kısma isabet
eden miktarının vergisi üeüneü maddede yazılı
esaslar dairesinde hesap ve tayin olunur.
Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul
denler. . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
BEŞİNCİ MADDE — Verginin nisbeti birinci
maddenin (A) fıkrasında yazılı reyler için üçün
cü- madde mueebince bulunacak gayri safî va
ridatın yüzde yüzü, ( B ) fıkrasında
sayılı yer
ler için yüzde yetmiş beşi, ( C ) fıkrasında yazılı
yerler için yüzde ellisi ve ( E ) fıkralarında yazılı
yerler içinde duhuliye ve istihlâk bedellerinin yüz
de onudur.
Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul
denler. . . Etmiyenler.. . . Kabul edilmiştir.
ALTINCI
MADDE — Birinci
maddenin
( A, B, C ) fıkralarında yazılı yerler için her
yılın vergisi o malî yıla
takaddüm eden
nisan
ayının on beşinde mükellefe
ihbarname
ile
tebliğ olunur.
Mükellefin
tebliğ
tarihinden
itibaren on beş gün içinde
tahriren itiraz
hakkı vardır, itiraz vukuunda keyfiyet mahalli
nin en büyük mal memurunun
riyaseti altında
idare heyetinden ve ticaret
odasından, ticaret
odası olmıyan
yerlede
belediyelerden müntehap birer azadan mürekkep itiraz komisyonunda
tetkik ve en çok on beş gün içinde intaç ve mükel
lefe tebliğ olunur.
itiraz komisyonunun kararları kat'îdir.
Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul
denler. . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
YEDİNCİ MADDE — Altıncı madde
daire
sinde tahakkuk eden vergi 1 haziran, 1 eylül, 1 kâ
nunuevvel, 1 mart tarihlerinde olmak üzere dört
müsavi taksitte tahsil olunur taksitlerini taksitin
isabet ettiği ayın onbeşinci günü akşamına kadar
vermiyenlerden vergi yüzde on beş zamla tahsil
olunur.
Vergiye mükellefin itirazı halinde, itiraz komisyonunca karar ittihaz ve mükellefe tebliğ edil\ medikçe - taksit hulul etse dahi - tahsilat yapılamaz
ve bu suretle tahakkuku teahhur eden vergilere, iti
raz komisyonu kararının tebliği tarihinden itibaren
on beş gün geçmeyince % 15 zammolunamaz.
Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul edenler. . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
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terkedenler keyfiyeti mahallinin tahakkuk me
murluğuna tahriren ihbar ettikleri ve bu ihbar
tahkikatla sabit olduğu takdirde ihbarı takip
eden taksitten itibaren vergileri terkin edilir.
Malî yılın girmesinden sonra yeniden işe
başlıyanlar veyahut vergi nisbetinin tebdilini
mucip surette ticarethane veya müesseselerini
değiştirenler keyfiyeti nihayet on beş gün içinda tahakkuk memurluğuna tahriren ihbara mec
burdurlar.
Bu takdirde tahakkuk memuru, ihbar tari
hinden itibaren yedi gün içinde vergiyi tarh ve
mükellefe tebliğ eder . Bu suretle tarholunan
vergi mükellefin işe başladığı veya ticaretini
değiştirdiği tarihin tesadüf ettiği taksitten itiba
ren tahsil olunur.
Senelik verginin azalmasını mucip tebeddüller
dolayısile tadilen tarholunan vergi müteakip tak
sitten itibaren tahsil olunur.
İşe başladığını veya vergi nisbetini tezyit
edecek tebeddülü ihbar etmiyenlerden işe baş
lanılan tarih ile haber alınan tarih arasında geçen
müddete ait vergi iki misil olarak tahsil olunur.
Bu madde-mucibince tadilen tarholunan ver
giler için de mükellefin* altmcı madde mucibince
itiraza hakkı vardır.
Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul
e d e n l e r . . . E t m i y e n l e r . . . Kabul edilmiştir.
DOKUZUNCU MADDE — Birinci madde
nin (D) fıkrasında yazılı yerlerin vergileri, du
huliye Mitlerine matbu damga vaz'ı ve matbu
damga vaz'ı kabil olmıyan yerlerde pul ilsakı
suretile alınır. Biletler müteselsil numara takip
eden defter halinde olmak ve müessesenin ismini
ve bilet bedelini muhtevi bulunmak lâzımdır.
Pullar, biletlerin kısmen aslına ve kısmen dip
koçanına tesadüf edecek surette yapıştırılır.
Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
ONUNCU MADDE — Pulsuz bilet veren veya
duhuliye ile girilmesi mutat olduğu halde bilet
kullanmıyan veyahut pulları bu kanunun tarifi
veçhile yapıştırmamış olan müesseselerden, işbu
biletlere ait vergiden başka birinci defasında (150)
lira ve tekerrürü halinde keza vergiden başka
(300) lira ceza alınır.
Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.

ON BÎRÎNCÎ MADDE — Birinci maddenin %
(E) fıkrasında yazılı tren ve vapurlardaki büfe-"
lerin vergisi, bunların sarfiyatını kayde mahsus
ve tahakkuk memurluğundan tasdikli defterler
üzerinden hesap ve aylık olarak istifa olunur. Bu
vergilerin Maliye Vekâletinin muvafakatile bir
merkezde tevhit ve itası caizdir.
Tahakkuk edecek vergiler, taallûk ettiği ayı
takip eden ayın on beşinci günü akşamına kadar
SEKİZİNCİ MADDE — Malî • yılın girme mal sandıklarına teslim olunur. Bu müddet zar
sinden sonra ticaretlerini veya müesseselerini fında teslimat olmazsa vergi kumpanyalardan
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i maralı kanun lâyihası ve Memurin Kanunu Muyüzde on beş zamla tahsil edilir.
Istihlâkâtı tasdikli deftere günü gününe kay- ! cakkat Encümeni mazbatası [1]
detmiyenler veyahut hakikat hilafı veya noksan
Reis —, Lâyihai kanuniyenin ikinci müzakerekaydedenler hakkında, tahakkuk ettirilecek nok
sidir.
san vergi üç misil olarak tahsil olunur.
Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul Memurin kanununun dördüncü maddesinin ( H )
e d e n l e r . . . Etmiyenler . .. Kabul edilmiştir.
)
fıkrasına müzeyyel kanun
MADDE 1 — 788 numaralı memurin kanunu
ON ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanunda yazılı
vergi ve cezalar tahsili emval kanunu mucibince nun dördüncü maddesinin ( H ) fıkrasına aşağı
daki fıkra ilâve edilmiştir:
tahsil edilir.
Ancak bu evsafta kimse bulunmadığı takdirde
Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul
A,B,C,D,V, Z fıkralarında yazdı şartları haiz olan
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
lar arasından on sekiz yaşını ikmal edenler dahi
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Eğlence ve hususî hizmete alınabilirler ve bunların yukarıki fıkrada
istihlâk vergisine ait 13 şubat 1926 tarih ve 737 yazılı evsafı ihraz edinceye kadar hizmette geçi
numaralı kanun ile 9 haziran 1926 tarih ve 924 recekleri müddet namzetlik addolunur.
numaralı kanunun eğlence ve hususî istihlâk vergi
Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul
sine ait kısmı ve 25 haziran 1927 tarih ve 1167 edenler .. . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
numaralı kanun mülgadır.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul
teberdir.
edenler . . . Etmiyenler . .. Kabul edilmiştir.
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul
Efendim; birinci madde encümenden geldikten
sonra diğer mevaddın müzakeresine devam edeceğiz. edilmiştir.
Efendim, tayini esami ile reye arzedilen kanuna
MADDE 3 •— Bu kanunun hükmünü icraya
reylerini vermiyen zevat var mı? Âra istihsali mu İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
amelesi hitam bulmuştur.
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul
8 —• Jandarma yüzbaşılarından Sabahattin Be edilmiştir.
Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini kabul
yin affi hakkında 5/53 numaralı Arzuhal ve Adliye
edenler . .. Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
Encümenleri mazbataları [1]
10 — Emirberler ve seyis neferleri hakkında
203 numaralı kanunun birinci ve üçüncü maddele
rinin bazı fıkralarının tay yi hakkında 1/605 numa
Jandarma Yübaşılarmdan
Sabahattin Beyin af- ralı kanun lâyihası ve MİM
Müdafaa Encümeni
fine dair kanun
mazbatası [2]
MADDE 1 — Jandarma Yüzbaşılarından (2,
632) numaralı Sabahattin Beyin Temyiz mahkeme
Reis — Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesi
sinden musaddak Adana Adliye Ceza Mahkemesinin hakkında söz istiyen var mı? ( Hayır sesleri ) .
25 nisan 1929 tarih ve 596 numaralı ilâmile mahkûm Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler...
olduğu bir sene hapis cezası bütün hukukî netayicine j Kabul edilmiştir.
de şamil olmak üzere affedilin iştir.
Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul Emirber ve seyis neferleri hakkındaki 203 numa
ralı kanunun 1 ve 3 maddelerinin tadiline dair
edenler . .. Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
kanun
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
BİRİNCİ MADDE — Emirber ve seyis nefer-,
teberdir.
I eri hakkındaki kanunun 1 maddesi
şöylece ta
Reis — Maddeyi kabul e d e n l e r . . . Etmiyen dil edilmiştir.
Madde 1 — Zabit vekilinden müşire kadar her
ler . . . Kabul edilmiştir.
zabite bir emirber neferi verilir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü
icraya
Reis — Mütalea var mı? Birinci maddeyi ka
Adliye ve Dahili ye Vekilleri memurdur.
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
Reis — Maddeyi kabul e d e n l e r . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir.
İKİNCİ MADDE — Mezkûr kanunun 3. mad
Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini kabul desi aşağıda yazıldığı gibi tadil olunmuştur:
Madde 3 — Ata binmek hakkına malik olan
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
ve bilfiil kıt'ada bulunan erkân, ümera ve zabit
.9 — 18 yaşını ikmal edenlerin Devlet memuriye lerin nizamnamesine tevfikan
bulundurdukları
tine namzet olarak alınmaları hakkında 1/572 nu-\
11] Birinci müzakeresi 47 inci in'ikat zaptındadır.
[1] Birinci müzakeresi 47 inci in'ilmi
zaptın- • [2] 122 numaralı matbua zaptın sonuna mer
dadır.
buttur.
Reis — Efendim; Lâyihai
müzakeresidir.

kanuni yenin ikinci
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kendi malları bir veya iki hayvan için bir ve üç
hayvan için iki seyis neferi verilir.
Reis — İkinci maddeyi kabul e d e n l e r . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir.

i

C : 1

edilmiştir.
Lâyihai kanuniyenin ikinci müzakeresine geçil
mesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul
edilmiştir.

12 — Riyaseti Cumhur Muzika heyetinin Orkes
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
tra
kısmı mensubinine
elbise verilmesi
hakkında
den muteberdir.
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen 1/592 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası [1]
ler . . . Kabul edilmiştir.
Reis — Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesi
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerinin icrasına Millî Müdafaa Vekili memurdur. hakkında söz istiyen v a r m ı l ( Hayır sesleri ) .
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir.
ler . . . Kabul edilmiştir.
Lâyihai kanuniyenin ikinci müzakeresine ge
Riyaseti Cumhur Muzika Heyetinin orkestra
çilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul
kısmı mensuplarına verilecek elbise hakkında
edilmiştir.
kanun
Efendim, 25 teşrinievvel 1927 tarihinde VaşingMADDE 1 — Riyaseti Cumhur Muzika Heyetonda imza edilmiş olan milletler arasındaki tel
j tinin orkestra kısmı mensuplarına iki sene miatla
siz telgraf mukavele ve nizamnamelerinin tasdiki
j bir şapka, bir çift rugan iskarpin, bir simokin
hakkındaki kanun lâyihası henüz matbaadadır,
j takımı ve üç sene miatla bir sivil palto verilir.
tab'ı ikmal edilmemiştir.
|
Reis — Söz istiyen var mı efendim? Maddeyi
Memurin kanununa müzeyyel kanun lâyihası 1
kabul
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
ile irtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas ve diğer bazı
cürümlerle maznun olan eşhası askeriyenin muha
MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1930 tari
kemesi usulü hakkındaki kanun lâyihalarının, Ad hinden muteberdir.
liye Vekili Beyefendi bulunmadıkları için müza
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul
kerelerini tehir ediyoruz.
edilmiştir.
11— Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki |
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
telefonlara dair olan kanunun beşinci maddesine , Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.
bir fıkra ilâvesi hakkında 1/579 numaralı kanun j
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encümenleri
maz j edilmiştir.
bataları [1]
Lâyihai kanuniyenin ikinci müzakeresine ge|
çilmesini
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul
Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında
söz istiyen var mı (Hayır sesleri) Maddelere geçil i edilmiştir.
mesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul \
13 — Başvekâlet memurlarım: hakkında 1/618
edilmiştir.
numaralı kanun lâyihası ve Memurin Kanunu Mu
vakkat Encümeni mazbatası [2]
Şehir ve kasabalardaki telefonlara dair olan
kanunun beşinci maddesinin tadili hak
Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Ahmet
kında kanun
Remzi B. (Gazi Antep) — Efendim; Bütçe. Encü
MADDE 1 — Ankaradan gayri şehir ve kasa meninden geçmemiştir. Teadül kanunile alâkası
balardaki telefonlara dair olan 1379 numaralı vardır. Onun için Bütçe Encümenine istiyoruz.
kanunun beşinci maddesinin (1) ve (2) numaralı
Reis — Efendim; bu lâyihayı Bütçe Encüme
fıkralarına ( Askerî kumandan ) ibaresinden son nine veriyorur.
ra ( Askerlik daire ve şube reislikleri) ibaresi
14 — Revirlerde tedavi edilen hastaların hasta
ilâve edilmiştir.
hakkında
Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul nelerde olduğu gibi derece ile iaşeleri
1/614
numaralı
kanun
lâyihası
ve
Millî
Müdafaa
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir.
ve Bütçe Encümenleri mazbataları [3]
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
Reis — Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesi
teberdir.
hakkında
söz istiyen var mı (Hayır sesleri) Madde
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul
lere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler ...
edilmiştir.
[1] 130 numaralı matbua zaptın sonuna mer
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
buttur.
Dahiliye Vekili memurdur.
[2] 132 numaralı matbua zaptın sonlna mer
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul
buttur.
[1] 128 numaralı matbua zaptın sonuna mer
[3] 134 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur.
buttur.
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Maddeler geçilmesi kabul edilmiştir.

terfi kanunlarının bazı maddelerinin tadiline dair
olan 1494 numaralı kanunun deniz zabitleri hey
Revirlerde tedavi edilecek hastaların iaşesine
etine mahsus muvakkat maddesinin (A) fıkrası
dair kanun
aşağıdaki şekilde, tadil edilmiştir.
MADİDE 1 — Askerî hastaneleri bulunmıyan
A - 1927 senesinde deniz talebesi olanların 1
mahallerdeki revirlerde tedavi edilen hastalar has kânunuevvel 1929 tarihinde zabit vekilliğine ter
tanelerde olduğu gibi derece ile iaşe olunurlar.
fileri icra olunur.
Reis — M'addeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Reis — Birinci maddeyi kabul edenler . . . Et
Kabul edilmiştir.
miyenler . . . Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
teberdir.
berdir.
Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
'Reis — Maddeyi kabul-edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.
Millî Müdafaa Vekili memurdur.
Reis —- Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul
Reis — Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler...
edilmiştir.
kabul edilmiştir.
Lâyihai kanuniyenin ikinci müzakeresine ge
Lâyihi kanuniyenin ikinci müzakeresine egçilçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
edilmiştir.
miştir.
Efendim;
reylerin
neticesini
arzecliyo15 — 1494 numaralı deniz zabitleri
heyetine
rum.
1223
numaralı
Gazi
Mustafa
Kemal
köprü
mahsus muvakkat maddesinin (A) fıkrasını tadil
edici 1/617 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müda sünün inşasına dair kanuna müzeyyel kanuna, ka
bul etmek suretile 170 zat rey vermiştir. Muamele
faa ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1]
tamamdır. Kanun 170 reyle kabul edilmiştir.
Reis — Lâyihai
kanuniyenin heyeti umiyesi
1929 senesi bütçesi munzam tahsisat ve müna
hakkında söz istiyen var ini?
( II ay ir sesleri ) . kalesine dair kanuna, kabul etmek suretile 183
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 183
ler . . . Kabul edilmiştir.
reyle kabul edilmiştir.
Evkaf bütçesi münakalesi hakkındaki kanuna,
Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanunlarını kabul etmek suretile, 185 zat rey vermiştir. Mua
muaddil kanunun muvakkat maddesinin tadiline mele tamamdır. Kanun 185 reyle kabul edilmiştir.
dair kanun
Cumartesi günü saat 15 te içtima etmek üzere
MADDE 1 — Ordu zabitan heyetine mahsus in'ikada nihayet veriyorum.
[1] 135 numaralı matbua
buttur.

zaptın

tonuna mer-

Kapanma saati : 16

Tashih
105 inci sayfanın birinci sütununda 23 üncü bul edilmiştir.)
satırdan: sonra
Cümleleri ilâve olunacaktır.
(Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
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Köprü müruriyesinin kaldırılması hakkındaki kanunun neticei arası
( Kanun kabul edilmiştir )
Âza ad edi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
#eye iştirak etmiyenler
Münhaller

t
t
t
t
:
:
:

316
ı7o
170
o
0
146
o

/ Kabul edenler j
Adana
Hilmi B.
Kadri B.
Afyon Karahisar
Musa Kâzım B.
Aksaray
Besim Atalay B.
Kâzım B.
Amasya
Esat B.
ismail Hakkı B.
Nafiz B.
Ankara
Halit B.
ihsan B.
Şakir B.

Talât B.
Antalya
Ahmet Saki B.
Hasan Sıtkı B.
Basili B.
Artvin
Asım B.
Mehmet Ali B.
Aydın
Emin Fikri B.
Dr. Reşit Galip B.
Mitat B.
Tahsin B.
Balıkesir
Ali Şuuri B.
Emin B.
Fahreddin B.
Hayreddin B.
Osman Niyazi B.
Sadık B.

Bay azıt
ihsan B,
Halit B.
Şefik B.

Diyatbekit
Kâzım Pş>

İstanbul
Ahmet Rasim B.

Rüştü B.

Fuat B>
Editne

Bilecik

Faik B.

Rasim B.
Bitlis
Muhittin Nami B.
Bolu
Dr. Emin Cemal B.
Hasan Cemil B.
Burdur
Salih Vehit B.
Bursa
Ahmet Münür B.
Asaf B.
Bakteriyolok Rerik B.
Dr. Refik Lûtfi B.
Esat B.
Mustafa Fehmi B.
Çanakkale
Memet B.
Şükrü B.
Çankırı
Mustafa Abdülhalik B.
Rifat B.
Talât B.
Ziya B.
Çorum
Dr. Mustafa B.
Münür B.
Benizli
Dr. Kâzım B.
Emin Aslan B.
Haydar Rüştü B.
Yusuf B.

Elâziâ
Fazıl Ahmet B>
Hüseyin B.
Ahmet B.
Erzincan
Abdülhak B.
Erzurum
Asım B.
Aziz B.
Tahsin B.
Eskişehir
Ali Ulvi B.
Dr. ismail Besim Pş.
Gazi Antep
Ahmet Remzi B.
Ferit B.
Reşit B.
Şahin B.
Giresun
Şevket B.
Gümüşane
Hasan Fehmi B.

Hakan.
İbrahim B.
İçel
Emin B.
Hakkı B.
İsparta
Hakim Rıza B.
Hüseyin Hüsnü B.
Mükerrem B,
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Hüseyin Bs
Ziyaettin B.
İzmir
Ahmet Enver B.
Hüseyin B.
Kâmil B.
Münür B.
Saraçoğlu Şükrü B. (V)
Kars
Ağaoğlu Ahmet B.
Baha tali B.
Dr. Sadreddin B.
Faik B.
Kastamonu
Cemal B.
Hasan Fehmi B.
Refik B.
Velet B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Dr. Burhaneddin B.
Dr. Halit B.
Reşit B.
Kırklareli
Memet Nahit B. *
Kocaeli
İbrahim B.
ibrahim Süreyya B.
Kemalettin B.
Ragıp B.
Reşit Saffet B.
Konya
Ahmet Hamdi B.
Hüsnü B.

I : 51
JCâzıin Hüsnü B,
Kemal £aim B.
Mustafâ B,
Naim Hazim B.
Refik B.
Tevfik Fikret B,
fcühtü B.
Kütahya
Cevdet B,
İbrahim B.
İsmail Hakla B.
Niyazi Asım B.
Malatya
Abdülmuttaİip B.
Dr. Fazıl Berki B.
Vasıf'B.
Manisa
Akif B.
Bahri B.
Doktor Saim B.
Kemal B.

24-4-1930

Mitat B.
Osman B.
Yaşar B.
Maraş
Behçet B;
Mardin
Aİi Rıza B,
irfan Şerit B,
Mersin
Hakkı B.
Muğla
Şükrü Kaya B.
Niğde
Galip B.
i
Ordu
Hasan Fahri B.
Hamdi B.
Recai B.
Şevket B.
Rize
Ali B.

C : 1

Fuat B<
Samsun
Ali Rıza B,
Avni B.
Doktor Asım B,
Ethem B.
Siirt
Halil Hulki B.
Sinop
Recep Zühtü B.
Yusuf Kemal B,
Sivas
İbrahim Alâettin B,
Necmettin Sadık B.
Rahmi B.
Şemseddin B.
Ziyaeddin B.
Ş. Karahisar
İsmail B.
Tevfik B.
Tekirdağ
Faik B.

Tokat
Bekir Lûtfi B.
Hüseyin Hüsnü B.
Şevki B,
Trabzon
Ali Becil B.
Arif B.
Süleyman Sırrı B.
Vrfa
Refet B.
Mahmut B.
Yozgat
Mamdi B.
Süleyman Sırrı B.
Tahsin B.
Zonguldak
Halil B.
Hüsnü B.
Memet Nazif B.
Rifat B.

/ Reye iştirak etmiyenler ]
Adana
Memet Akif B.
Kemal B.
Memet Cavit B.
Zamir B.
Bilecik
Afyon Karahiser
Asaf B.
Ali B.
İbrahim B.
Haydar B.
Bitlis
İzzet B.
llyas Sami B.
İzzet Ulvi B.
Muhittin B.
Ruşen Eşerf B.
Bolu
Aksaray
Cevat Abbas B.
Neşet B.
Falif Rıfkı B. ( 1 . A. )
Ankara
Şükrü B.
Ali B.
Burdur
Gazi
Mustafa
Kemal Mustafa Şeref B.
Pş. ( R . C.)
Bursa
Rifat B.
Muhlis B.
Sami B.
Refet B. ( Rs. V . )
Antalya
İSenih B.
Dr. Cemal B.
Cebelibereket
Süleyman Şevket B.
Ali Rıza B.
, Aydın
Naci Pş.
Dr. Mazhar B.
Sabri B.
Balıkesir
Çanakkale
İsmail Hakkı B.
Samih Rifat B.
Kâzım Pş. (M. M. Rs.) Ziya Gevher B.

Çorum
ismail Kemal B.
ismet B.
Ziya B.
Denizli
Mazhar Müfit B.
Necip Ali B. (I. A.)
Diyarbekir
Ishak Refet B.
Zekâi B.
Edirne
Hasan Hayri B.
Şakir B. (V.)
Zeki Mesut B.
Elâziz
Hasan Tahsin B.
Nakyeddin B.
Erzincan
Aziz Samih B.
Saffet B,
Erzurum
Asım B.
Aziz B.
Tahsin B.
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Eskişehir
Emin B.
Sait B.
, Gazi Antep
Ali Cenani B.
Kılıç Ali B.
Giresun
Hacim Muhiddin B.
Hakkı Tarık B.
Kâzım B.
Tahir B.
Gümüşane
Cemal Hüsnü B. ( V. )
Halil Nihat B.
Şevket B.
İsparta
ibrahim B.
İstanbul
Abdülhak Hâmit B.
Akçoraoğlu Yusuf B.
Dr. Hakkı Şinasi Pş.
Dr. Nurettin Ali B.
(R. V.)
Dr. Refik B. ( V. )
Edip Servet B.

İ : 51
Hamdi B.
Hamdullah Suphi B.
Haydar B.
ihsan Pş.
Süreyya Pş.
Tevfik Kâmil B.
tzmir
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.)
Mahmut Esat B. (V)
Mahmut Celâl B.
Mustafa Rahmi B.
Osmanzade Hamdi B.
Vasıf
Kars
Halit B.
Kastamonu
Ali Rıza B.
Memet Fuat B.
Kayseri
Hasan Ferit B.
Kırklareli
Dr. Fuat B.
'Şevket B.
Kırşehir
Hazim B.
Lûtfi Müfit B.
Yahya Galip B.
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Kocaeli
Kılıcoğlu Hakkı B.
Salâhattin B.
Konya
Fuat B.
Musa Kâzım B.
Kütahya
Nuri B.
Ragıp B.
Recep B. ( V. )
Malatya
Dr. Hilmi B.
İsmet Pş. ( B ş . V . )
\Tasif B.
Manisa
Kani B.
Mustafa Fevzi B.
Maraş
Abdülkadir B.
Memet B.
Mitat B.
Mardin
Abdürrezzak B.
Nuri B.
Yakup Kadri B.
Mersin
Ali Münif B.
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Muğla
Ali Nazmi B.
Nuri B.
Yunus Nadi B.
Niğde
Ata B.
Faik B.
Halit B.
Ordu
ismail B.
Rize
Akif B.
Atıf B.
Esat B.
Hasan Cavit B.
Samsun
Adil B.
Nusret Sadullah B.
Siirt
Mahmut B.
Sinop
Refik İsmail B.
Yusuf Kemal B.
•Sivas
Rasim B.
Remzi B.

Ş. Karahisar
Memet Emin B.
Tekirdağ
Celâl Nuri B.
Cemil B.
Tokat
Mustafa Vasfi B.
Süreyya Tevfik B.
Trabzon
Abdullah B.
Daniş B.
Hasan B. ( R. V. )
Nebizade Hamdi B.
Şefik B.
TJrfa
Ali Saip B.
*
Doktor Refet B.
Ferit Celâl B.
Van
Hakkı B.
Münip B.
Yozgat
Avni B.
Salih B.
Zonguldak
Celâl Sahir B.
Rağıp B.

1 9 2 9 bütçesi munzam tahsisat ita ve münakale icrasına dair
kanunun neticei arası
( Kanun kabul edilmiştir )
Âza adedi
316
Reye iştirak edenler
183
Kabul edenler
183
Reddedenler
O
Müstenkifler
O
Reye iştirak etmiyenler
133
Münhaller
O
/Kabul edenler]
Adana
Hilmi B.
Kadri B.
Afyon Karahiser
Musa Kâzım B.
Ruşen Eşerf B.

Aksaray
Besim Atalay B.
Kâzım B.
Amasya
Esat B.
İsmail Hakkı B.

Nafiz B.
Ankara
Halit
İhsan
Şakir
Talât

131

B.
B.
B.
B.

Antalya
Ahmet Saki B.
Hasan Sıtkı B.
Rasih B.
Artvin
Asım B.
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Mehmet Ali B.
Aydın
Emin Fikri B.
Dr. Reşit Galip B.
Mitat B.
Tahsin B.
Balıkesir
Ali Şuuri B.
Emin B.
Fahreddin B.
Hayreddin B.
Memet Akif B.
Osman Niyazi B.
Sadık B.
Bayazıt
İhsan B.
Halit B.
Şefik B.
Bilecik
Basim B.
Bitlis
Muhittin Nami B.
Bolu
Dr. Emin Cemal B.
Hasan Cemil B.
Burdur
Salih Vehit B.
Bursa
Ahmet Münür B.
Asaf B.
Bakteriyolok Rerik B.
Dr. Refik Lûtfi B.
Esat B.
Mustafa Fehmi B.
Cebelibereket
Naci Pş.
Çanakkale
Memet B.
Şükrü B.
Çankırı
Mustafa Abdülhalik B.
Rifat B.
Talât B.
Çorum
Dr. Mustafa B.
Münür B.
Ziya B.
Denizli
Dr. Kâzım B.
Emin Aslan B.
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Kars
Ağaoğlu Ahmet B.
Baha tali B.
Dr. Sadreddin B.
Faik B.
Kastamonu
Cemal B.
Hasan Fehmi B.
Refik B.
Velet B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Dr. Burhaneddin B.
Dr. Halit B.
Reşit B.

Haydar Rüştü B.
Yusuf B.
Diyarbekir
Kâzım Pş.
Rüştü B.
Edirne
Faik B.
Elâziz
Fazıl Ahmet B.
Hasan Tahsin B.
Hüseyin B.
Ahmet B.
Erzincan
Abdülhak B.
Erzurum
Dr. Ahmet Fikri B.
Nafi Atuf B.
Nafiz B.
Necip Asım B.
Eskişehir
Ali Ulvi B. '
Dr. ismail Besim Pş.
Sait B.
Gazi Antep
Ahmet Remzi B.
Ferit B.
Reşit B.
Şahin B.
Giresun
Şevket B.
Hakan
İbrahim B.
İçel
Emin B.
Hakkı B.
İsparta
Hakim Rıza B.
Hüseyin Hüsnü B.
Mûkerrem B.
İstanbul
Dr. Nurettin Ali B.
Fuat B.
Hüreyin B.
Ziyaettin B.
İzmir
Ahmet Enver B.
Hüseyin B.
Kâmil B.
Münür B.
Saraçoğlu Şükrü B. (V)

Kırklareli
Memet Nahit B.
Kocaeli
İbrahim B.
İbrahim Süreyya B.
Kemalettin B.
Kılıcoğlu Hakla B.
Ragıp B.
Reşit Saffet B.
Konya
Ahmet Hamdi B.
Hüsnü B,
Kâzım Hüsnü B.
Kemal Zaim B.
Mustafa B.
Naim Hazim B.
Refik B.
Tevfik Fikret B.
Zühtü B.
Kütahya
Cevdet B.
İbrahim B.
İsmail Hakkı B.
Niyazi Asım B.
Malatya
Abdülmuttalip B.
Dr. Fazıl Berki B.
Dr. Hilmi B.
Mahmut Nedim B.
Malatya
Abdülmuttali B.
Dr. Fazıl Berki B.
Dr. Hilmi B.
Mahmut Nedim B.
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Manisa
Akif B.
Bahri B.
Doktor Saim B.
Kemal B.
Mitat B.
Osman B.
Yaşar B.
Maraş
Behçet B.
Mardin
Ali Rıza B.
İrfan Rerit B.
Nuri B.
Mersin
Hakkı B.
Muğla
Ali Nazmi B.
Şükrü Kaya B,
Niğde
Galip B.
Ordu
Hasan Fahri B.
Hamdi B.
Recai B.
Şevket B,
Bize
Akif B.
Ali B.
Atıf B.
Esat B.
Fuat B.
Samsun
Ali Rıza B.
Avni B.
Doktor Asım B.
Ethem B.
Siirt
Halil Hulki B.
Sinop
Refik İsmail B.
Sivas
İbrahim Alâettin B.
Necmettin Sadık B.
Rahmi B.
Şemseddin B.
Ziyaeddin B.
Ş. Karahisar
İsmail B.
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Memet Emin B.
Tevfik B.
Tekirdağ
Faik B.
Tokat
Bekir Lûtfi B.
Hüseyin Hüsnü B.
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Vrfa
Mahmut B.
Refet B.
Van
Hakkı B.
Münip B.
Yozgat
Mamdi B.

Şevki B.
Trabzon
Ali Beeil B.
Arif B.
Hasan B.
Süleyman Sırrı B.
Şefik B.

Süleyman Sırrı B
Tahsin B.
Zonguldak
Halil B.
Hüsnü B.
Memet Nazif B.
Rifat B.

[Reye iştirak etmiyenler]
Refet B. ( Rs. V . )
Adana
Samih B.
Kemal B.
Cebelibereket
Zamir B.
Ali
Rıza
B.
Afyon Karahisar
Sabri B.
Ali B.
Haydar B.
Çanakkale
İzzet B.
Samih Rifat B.
îzzet Ulvi B.
Ziya Gevher B.
Çankırı
Aksaray
Ziya B.
Neşet B.
Çorum
Ankara
İsmail Kemal B.
Ali B.
Gazi
Mustafa
Kemal İsmet B.
Pş. ( R. C.)
Denizli
Rifat B.
Mazhar Müfit B.
Sami B.
Necip Ali B. (1. Â.)
Antalya
Diyarbekir
Dr. Cemal B,
İshak Refet B.
Süleyman Şevket B.
Zekâi B.
Aydın
Edirne
Dr. Mazhar B.
Hasan Hayri B.
Şakir B. (V.)
Bahkesir
Zeki Mesut B.
İsmail Hakkı B.
Kâzım Pş. (M. M. Rs.)
Elâziz
Memet Cavit B.
Nakyeddin B.
Erzincan
Bilecik
Aziz
Samih
B.
Asaf B.
Saffet B.
İbrahim B.
Erzurum
Bitlis
Asım B.
llyas Sami B.
Aziz B.
Muhittin B.
Tahsin B.
Bolu
Eskişehir
Cevat Abbas B.
Falih Rıfkı B. (1. Â.) Emin B.
Gazi Antep
Şükrü B.
Ali Cenani B.
Burdur
Kılıç Ali B.
Mustafa Şeref B.
Giresun
Bursa
Hacim Muhiddin B.
Muhlis B.

Hakkı Tarık B.
Kâzım B.
Tahir B.
Gümüşane
Cemal Hüsnü B. (V.)
Halil Nihat B.
Hasan Fehmi B.
Şevket B.
İsparta
İbrahim B.
İstanbul
Abdülhak Hâmit B.
Akçoraoğlu Yusuf B.
Ahmet Rasim B.
Dr. Hakkı Şinasi Pş.
Dr. Refik B. (V.)
Edip Servet B.
Hamdi B.
Hamdullah Suphi B.
Haydar B.
İhsan Pş.
Süreyya Pş.
Tevfik Kâmil B.
İzmir
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.
Mahmut Esat B. (V)
Mahmut Celâl B.
Mustafa Rahmi B.
Osmanzade Hamdi B.
Vasıf B.
Kars
Halit B.
Kastamonu
Ali Rıza B.
Memet Fuat B.
Kayseri
Hasan Ferit B.
Kırklareli
Dr. Fuat B.

-133-

Şevket B.
Kırşehir
Hazim B*
Lûtfi Müfit B.
Yahya Galip B.
Kocaeli
Salâhattin B.
Konya
Fuat B.
Musa Kâzım B,
Kütahya
Nuri B.
Ragıp B.
Recep B. ( V. )
Malatya
İsmet Pş.
Vasıf B.
Malatya
İsmet Pş. (Bş. V.)
Vasıf B.
Manisa
Kani B.
Mustafa Fevzi B.
Maraş
Abdülkadir B.
Memet B.
Mitat B.
Mardin
Abdürrezzak B.
Yakup Kadri B.
Mersin
Ali Münif B.
Muğla
Nuri B.
Yunus Nadi B.
Niğde
Ata B.
Faik B.
Halit B.

I : 51
i Ordu
İsmail B;
:• Bize
Hasan öavit B.
Samsun
AdilB.
Nusret Sadüllah B.
Siirt
Mahmut B.

24-4-1930

Sinop
Recep Zühtü B.
Yusuf Kemal B.
Sivas
Rasim B.
Remzi B.
Tekirdağ
Celâl Nuri B.
Cemil B.

C : 1

Tokat
Mustafa Vasfi B.
Süreyya Tevfik B.
Trabzon
Abdullah B.
Daniş B.
Nebizade Hamdi B.
ürfa
Ali Saip B.
Doktor Refet B.

Ferit Celâl B.
Yozgat
Avni B.
Salih B.
Van
Münip B.
Hakkı B.
Zonguldak
Celâl Sahir B.
Rağıp B.

Evkaf Umum Müdürlüğü 1 9 2 9 senesi bütçesinde 62 0 0 0 liralık münakale
yapılması hakkındaki k a n u n u n neticei arası
( Kanun kabul edilmiştir )
Aza ade di
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler.
Müstenkifler
Reye iştirak etmiyenler
Münhaller

\

:
:
:
:
:
:
:

316
185
185
0
0
131
0

/ Kabul edenler J
Adana
Hilmi B.
Kadri B.
Af yem Karahisar
Musa Kâzım B.
Ruşen Eşerf B.
Aksaray
Besim Atalay B.
Kâzım B;
Amasya
Esat B.
îsmail H^kkı B.
Nafiz B.
Ankara
Halit Ferit B.
İhsan B. ;
Şakir B. \
Talât B.
Antalya
Ahmet Saki B.
Hasan Sıtkı B.
Rasih B.

Artvin
Asım B.
Memet B.
Aydın
Emin Fikri B.
Dr. Reşit Galip B.
Mitat B.
Tahsin B.
* Balıkesir
Ali Şuuri B.
Emin B.
Fahreddin B.
Hayreddin B.
Memet Akif B.
Osman Niyazi B.
Sadık B.
Bayazıt
İhsan B.
Halit B.
Şefik B.
Bilecik
Rasim B.

Bitlis
Muhittin Nami B.
Bolu
Dr. Emin Cemal B.
Hasan Cemil B.
Burdur
Salih Vahit B.
Bursa
Ahmet Münür B.
Asaf B.
Bakteriyolok Rerik B.
Dr. Şefik Lûtfi B.
Esat B.
Mustafa Fehmi B.
Cebelibereket
Naci Pş.
Memet Sabri B.
Çanakkale
Memet B.
Şükrü B.
Çankırı
Mustafa Abdülhalik B.

-134-

Rifat B.
Talât B.
Ziya B.
Çorum
Dr. Mustafa B.
Münür B.
Denizli
Dr. Kâzım B.
Emin Aslan B.
Haydar Rüştü B.
Yusuf B.
Diyarbekir
İshak Refet B.
Kâzım Pş.
Rüştü B.
Edirne
Faik B.
Elâziz
Fazıl Ahmet B.
Hasan Tahsin B.
Hüseyin B.
Ahmet B.

I : 51
Erzincan
Abdülhak B.
Erzurum
Asım B.
Dr. Ahmet Fikri B.
Nafi Atuf B.
Nafiz B.
Necip Asım B.
Eskişehir
Ali Ulvi B.
Dr. ismail Besim Pş.
Sait B.
Gazi Antep
Ahmet Remzi B.
Ferit B.
Reşit B.
Şahin B.
Giresun
Şevket B.
îçel
Emin B.
Hakkı B.
İsparta
Hakim Rıza B.
Hüseyin Hüsnü B.
Mükerrem B.
İstanbul
Dr. Nurettin Ali B.
Fuat B.
Hamdi B.
Hüseyin «B.
Ziyaettin B.
1
İzmir
Ahmet Enver B.
Hüseyin B.
Kâmil B.
Münür B.
Saraçoğlu Şükrü B. (V)
Kars
Ağaoğlu Ahmet B.

24-4-1930

Baha tali B.
Dr. Sadreddin B.
Faik B.
Kastamonu
Ali Rıza B.
Cemal B.
Hasan Fehmi B.
Refik B.
Velet B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Dr. Burhaneddin B.
Dr. Halit B.
Reşit B.
Kırklareli
Memet Nahit B.
Kocaeli
İbrahim B.
İbrahim Süreyya B.
Kemalettin B.
Kılıcoğlu Hakkı B.
Ragıp B.
Reşit Saffet B.
Konya
Ahmet Hamdi B.
Hüsnü B.
Kâzım Hüsnü B.
Mustafa B.
Naim Hazim B.
Refik B.
Tevfik Fikret B.
Zühtü B.
Kütahya
Cevdet B.
İbrahim B.
İsmail Hakkı B.
Niyazi Asım B.
Malatya
Abdülmuttalip B.

C : 1

Dr. Fazıl Berki B.
Dr. Hilmi B.
Mahmut Nedim B.
Manisa
Akif B.
Bahri B.
Doktor Saim B.
Kemal B.
Mitat B.
Osman B.
Yaşar B.
Maraş
Behçet B.
Mardin
Ali Rıza B.
İrfan Rerit B.
Nuri B.
Muğla
Ali Nazmi B.
Şükrü Kaya B.
Niğde
Galip B.
Ordu
Hasan Fahri B.
Hamdi B.
Recai B.
Şevket B.
Rize
AkifB.
Ali B.
Atıf B.
Esat B.
Fuat B.
Samsun
Ali Rıza B.
Avni B.
Doktor Asım B.
Ethem B.

^

Siirt
Halil Hulki B.
Sinop
Refik İsmail B.
Sivas
İbrahim Alâettin B=
Necmettin Sadık B.
Rahmi B.
Şemseddin B.
Ziyaeddin B.
Ş. Kardhisar
İsmail B.
Tevfik B.
Tekirdağ
Faik B.
Tokat
Bekir Lûtfi B.
Hüseyin Hüsnü B.
Şevki B.
Trabzon
Ali Becil B.
Arif B.
Hasan B.
Süleyman Sırrı B.
Şefik B.
TJrfa
Mahmut B.
Refet B.
Van
Hakkı B.
Yozgat
Mamdi B.
Süleyman Sırrı B.
Tahsin B.
Zonguldak
Halil B.
Hüsnü B.
Memet Nazif B.
Rifat B.

Reye iştirak etmeyenler
Adana
Kemal B.
Zamir B.
Afyon Karahiser
Ali B.
Haydar B.
İzzet B.

izzet Ulvi B.
Aksaray
Neşet B.
Ankara
Ali B.
Grâzi
Mustafa
Pş. ( R. C. )

Rifat B.
Sami B.
Antalya
Dr. Cemal B.
Süleyman Şevket B.
Aydın
Kemal
Dr. Mazhar B.
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Balıkesir
İ
ismail Hakkı B.
Kâzım Pş. (M. M. Rs.)
Memet Cavit B.
Bilecik
Asaf B.
ibrahim B.

I : 51
Bitlis
llyas Sami B.
Muhittin B.
Bolu
Cevat Abbas B.
•Falih Rıfkı B.
Şükrü B;
Burdur
Mustafa Şeref B.
Bursa
Muhlis B.
Refet B. ( Es. V . )
Semih B.
Cebelibereket
Ali Rıza B.
Çanakkale
Samih Rifat B.
Ziya Gevher B.
Çorum
İsmail Kemal B.
ismet B.
Ziya B.
Denizli
Mazhar Müfit B.
Necip Ali B.
Diyarbekir
Zekâi B.
Edirne
Hasan Hayri B.
Şakir B. (V.)
Zeki Mesut B.
Elâziz
Nakyeddin B.
Erzincan
Aziz Samih B.
Saffet B.
Erzurum
Aziz B.
Tahsin B.
Eskişehir
Emin B.

24-4-1930

Gazi Antep
Ali Cenani B.
Kılıç Ali B.
Giresun
Hacim Muhiddin B.
Halskı Tank B.
Kâzım B.
Tahir* B.
Gümüşane
Cemal Hüsnü B.
Halil Nihat B.
Hasan Fehmi B.
Şevket B.
Hakan
İbrahim B.«
İsparta
İbrahim B.
İstanbul
Abdülhak Hâmit B.
Akçoraoğlu Yusuf B.
Ahmet Rasim B.
Dr. Hakkı Şinasi Pş.
Dr. Refik B.
Edip Servet B.
Hamdullah Suphi B.
Haydar B.
İhsan Pş.
Süreyya Pş.
Tevfik Kâmil B.
İzmir
Dr. Tevfik Rüştü B.
Mahmut Esat B. (V)
Mahmut Celâl B.
Mustafa Rahmi B.
Osmanzade Hamdi B.
Vasıf B.
Kars
Halit B.
Kastamonu
Memet Fuat B.

C : 1

Kayseri
Hasan Ferit B.
Kırklareli
Dr. Fuat B.
Şevket B.
Kırşehir
Hazim B.
Lûtfi Müfit B.
Yahya Galip B.
Kocaeli
Salâhattin B.
Konya
Fuat B.
Kemal Zaim B.
Musa kâzım B.
Kütahya
Nuri B.
Ragıp B.
Recep B. ( V. )
Malatya
İsmet Pş.
Vasıf B.
Manisa
Kani B.
Mustafa Fevzi B.
Maraş
Abdülkadir B.
Memet B.
Mitat B.
Mardin
Abdülrezzak B.
Yakup Kadri B.
Mersin
Ali Münif B.
Hakkı B.
Muğla
Nuri B.
Yunus Nadi B.
Niğde
Ata B.
Faik B.

Halit B.
Ordu
İsmail B.
Rize
Hasan Cavit B.
Samsun
Adil B.
Nusrat Sadullah B.
Siirt
Mahmut B.
Sinop
Recep Zühtü B.
Yusuf Kemal B.
Sivas
Rasim B.
Remzi B.
Ş. Karahisar
Memet Emin B.
Tekirdağ
Celâl Nuri B.
Cemil B.
Tokat
Mustafa Vasfi B.
Süreyya Tevfik B.
Trabzon
Abdullah B.
Daniş B.
Nebizade Hamdi B.
TJrfa
Ali Saip B.
Doktor Refet B.
Ferit Celâl B.
Van
Münip B.
Yozgat
Avni B.
Salih B.
Zonguldak
Celâl Sahir B.
Rağıp B.

T. B. M. M. Matbaası

SIRA No 136
21 nisan 1340 tarih ve 500 numaralı rüsumu sıhhiye kanu
nunun ikinci ve üçüncü maddelerinin tefsiri hakkında 3/428
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Sıhhat ve İçtimaî
Muavenet ve Bütçe Encümenleri mazbataları

t. c.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
Sayı 6/795

12-1II-1930

B. M. M. Yüksek Reisliğine
21 nisan 1340 tarihli ve 500 numaralı Rüsumu Sıhhiye kanununun ikinci ve üçüncü
maddelerinin tefsin hakkında İktisat Vekâletinden yazılan g-III-ı 930 tarihli ve 819/17 numarah
tezkerenin sureti leffen takdim olunmuştur.
Muktazasının ifa ve iş'ar buyrulmasmı arzederim efendim.
Başvekil
tsmet

Esbabı mucibe
21 Nisan 340 tarih ve 500 numaralı rüsumu sıhhiye kanununun 2 inci maddesinde
( Türk Limanları arasında seyrüsefer eden ve mebdei seferleri Türk Limanı olan sefain rüsu
mu Sıhhiyeyi ilk hareket ettikleri Limanda tediye eder) ve üçüncü maddesinde de ( Ecnebî
Limanlarından gelen gemiler rüsumu Sıhhiyeyi ilk uğradıkları Türk Limanında tesviye ederler)
diye muharrer bulunmaktadır.
Memurin Sıhhiyece Türk Limanlan arasında işliyen gemilerden 2 inci madde ahkâmına
tevfikan ilk hareket ettikleri Limanda rüsumu sıhhiyeleri istifa olunduğu halde bu gemilerin
aradaki Ecnebî Limana uğramalarından dolayı 3 üncü madde ahkâmına nazaran da Ecnebî
Limanında geliyormuşcasına tekrar rüsumu sıhhiye alınmaktadır.
Rüsumu sıhhiye kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinden istintaç olunduğuna göre ikinci
madde esasen mebde ve müntehayi seferleri itibarile Türk Limanları arasında işliyen gemilere
müteallik olup bu gemiler velev aradaki ecnebî Limana uğrasın bu uğrama evsafı asliyei seyriyelerine halel vermiyeceğinden rüsumu sıhhiyelerini sarahati kanuniye mucibince ilk hareket
ettikleri Türk Limanında tediye etmeleri iktiza etmektedir.
3 üncü madde ise mebdei hareketleri ecnebî limanı olan gemilere münhasır olup bu madde
hükmünün 2 inci madde hükmüne tabi olan ve mebde Limanında rüsumu sıhhiyelerini
veren gemilere teşmili ve binnetice doğrudan doğruya ecnebî limanından geliyormuşcasına
yeniden rüsumu sıhhiye istifası ruhu kanuna münafi bulunmaktadır.
Bu hal ticareti bahriyemizin inkişaf i iktisadisine müessir bulunmakla beraber Millî vapur
larımızın ecnebî limanlarda sefer yapa bilmeleri hakkındaki teşebbüsatı işkâl edebileceğinden
keyfiyetin tetkikile gemilerden mükerrer rüsumu sıhhiye istifasına meydan verilmemesi esbabı
nın istikmali 20-IX-928 tarih ve 5474/20 numaralı tezkere ile sıhhat ve İçtimaî muavenet
Vekâleti Celi leşine arz ve rica edilmişti.

Vekâleti müşarileyhadan alman 28-X-928 tarih ve 74/8889 numaralı tezkere! cevabiyede
Kanunu mezkûrun 3 üncü maddesinde ecnebî limanlardan gelen bilumum sefainin rüsuma
tabi tutulacağı mutlak surette mezkûr olup maddenin başka suretle tefsiri mümkün olmadığı
güzergâhi üzerinden Türk ve ecnebî limanı bulunan gemiler işbu seferlerini aynı sıhhiye
pateritesile yapsalar dahi ecnebî limanlarına uğramak suretile Türk limanlarına geldikçe sefer
lerini tebdil eylemiş ve Türk sularına ikinci bir sefer açmiş addolunarak rüsuma tabi tutulması
lâzım geleceği bildirilmektedir.
Maruzatı anifeye nazaran Vekâleti acizi Vekâleti müşarileyhanın bu noktai nazarına işti
rak edememektedir.
Binaenaleyh muhtacı himaye bulunan Türk gemilerinin mükerrer rüsumu sıhhiye tediyesi
ne ve binnetice mağduriyetlerine mahal kalmamak üzere mevzubahs maddelerin Meclisi Âlice
tefsiri esbabının teminine müsaade buyrulması arzolunur efedim.
İktisat Vekili
Şakir

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Kncümcni mazbatası
T.B. M. M.
Sıhhiye Encümeni
Karar M 3
Esas M 3/428

24/11/1930
B. M. M. Yüksek Reisliğine

21 nisan 340 tarihli ve 500 numaralı Rüsumu Sıhhiye kanununun ikinci ve üçüncü
maddelerinin tefsiri hakkında İktisat Vekâletinden yazılan ve Başvekâleti Celileden gönderilip
encümenimize havale buyrulan 9-M-1930 tarihli ve 810/17 numaralı tezkere tetkik ve
müzakere olundu.
Türk limanları arasında işliyen ve Rüsumu Sıhhiye kanununun ikinci maddesi mucibince
ilk hareket ettikleri limanlarda sıhhiye resmini tediye eden gemilerden, aradaki ecnebî
limanlarına uğrıyanlar, tekrar Türk limanlarına geldikleri zaman kanunun üçüncü maddesinde
«. ecnebî limanlardan gelen gemiler rüsumu sıhhiyeyi ilk uğradıkları Türk limanlarında tesviye
ederler » diye yazılı olmasından dolayı bunlardan doğrudan doğruya ecnebî limanlarından
gelmiş gibi mezkûr resmin yeniden istifası lâzım gelmediğine, çünkü sıhhiye resmi tamam
sefere ait olduğu cihetle bir seferde mükerrer resim talebi kanundaki maksat ile tevafuk
etmediğine karar verilerek zikrolunan maddeler aşağıda yazılan surette tefsir edilmiştir efendim.
S. E. Rs.
Erzurum
Dr. Ahmet Fikri

M. M.
Bursa
M. Dr. Refik

Âza
Kayseri
Dr. Bürhanettin

Âza
Bolu
Dr. Emin Cemal

Kâ.
Manisa
Dr. Saim

Âza
Bursa
M. Senih

Âza
Çorum
Dr. Mustafa

Âza
Tokat
H. Hüsnü

Âza
Kayseri
Halit

2\ nisan 340 tarihli ve 500 numaralı rüsumu Sıhhiye kanununun ikinci ve üçüncü mad
delerine ait tefsir fıkrası :
Türk limanları arasında işliyen ve ilk hareket ettikleri limanlarda sıhhiye resmini veren
gemilerden, aradaki ecnebî limanlarına uğramalarından dolayı, mezkûr resim tekrar alınması
lâzım gelmez.

Ilütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
B. Encümeni
M 80
Esas M 3J428

20 - IV 1930

Yüksek Reisliğe
Rüsumu sıhhiye kanununun ikinci ve üçüncü maddelerinin tefsirine dair olup Sıhhiye
Encümeni mazbatasıla birlikte Encümenimize tevdi kilinan 12 - III - 1930 tarih ve 6-795
numaralı Başvekâlet tezkeresile merbutları İktisat Vekâleti Ticaret Umum Müdürü Naki Bey
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. Encûmenimizce de İktisat Vekâletile Sıhhiye
Encümeninin noktai nazarlarına iştirak edilerek Sıhhiye encümenince tanzim edilen tefsir fıkra
sının şeklen tadilile kabulüne karar verildi. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur.
B. E. Rs.
İstanbul
Fuat
Erzurum
H. Aziz

Rs. V.
Bursa
Muhlis
Elâziz
H, Tahsin

M. M.
Gaziantep
Remzi
İsparta
Mükerrem

Aydın
Kırklareli
M. Nahit

Kütahya
Niyazi Asım

Diyarbekir
Rüştü
Maraş
Behçet

500 numaralı Rüsumu Sıhhiye kanununun 2,3 üncü maddelerine ait tefsir fıkrası:
Türk limanları arasında işliyen ve ilk hareket ettikleri limanlarda sıhhiye resmini veren
gemilerden, arada Ecnebi limanlarına uğramaları sebebile mezkûr resmin tekrar alınması
lâzım gelmez.

m
**

r

SIRA No 129
Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 senesi bütçesinde 62000 liralık
münaKale yapılması hakkında 1/600 numaralı kanun lâyihası
ve Bütçe Encümeni mazbatası
T. C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
Sayı 6/908

24-IH-1930

B. M. M. Yüksek. Reisliğine
Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 malî senesi bütçesinin bazı fasıllarında münakale icrası
hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 - 3 - 1930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatası ve merbutu cetvelle birlikte takdim
olunmuştur.
Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
ismet
Esbabı mucibe lâyihası
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1929 malî senesi bütçesindeki vergi ve reddiyat maddelerine
mevzu tahsisatın kifayet etmiyeceği anlaşılması üzerine merbut kanun lâyihası arz ve teklif
kılınmıştır,
İşbu kanun lâyihasında münakale suretile tahsisat istenilen maddeler akaratı vakfiye vergisi
ve reddiyat ve merkez tenvir ve teshin maddeleridir.
Verginin bu seneki cibayetine nazaran bütçeye mevzu tahsisatının bu sebepten ve reddiyat
tahsisatının da bir çok vakıfların peyderpey zaptedilmekte olmasından dolayı kifayet etmediği
cihetle tahsisatı munzamma istenilmesine mecburiyet hasıl olmuştur.
Binaenaleyh hakiki ihtiyaca müstenit olan ve bütçedeki tahsisat dahilinde temin edilen
işbu münakale teklifinin aynen kabul edileceği ricasile başkaca izahat arzına lüzum görülme
miştir.

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
B. Encümeni
M 76
Esas M J/600

16 - IV 1930

Yüksek Reisliğe
1929 senesi Evkaf bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında münakale yapılmasına
dair olup encümenimize havale edilen kanun lâyihası Evkaf Muhasebe Müdürü hazır olduğu
halde tetkik ve müzakere olundu.

Muhtelif tertipler arasında münakalesi istenilen ( 62 000 ) liralık tahsisat miktarı dairesinin
muvafakatile ( 22 500 ) liraya tenzil edilmiş ve bu suretle tadilen hazırlanan kanun lâyihası
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmuştur.
B. E. Rs.
Rs. V.
M. M.
Erzurum
İsparta
İstanbul
Bursa
Gaziantep
Mükerrem
fi. Aziz
Fuat
Muhlis
Remzi
Kütahya
Elaziz
Konya
Diyarbekir
Niyazi Asım
. Tahsin
K- Hüsnü
Rüştü

Bütçe Encümeninin tadili

Hükümetin teklifi
1929 malî senesi' bütçesinin bazı fasıl ve
maddeleri arasında münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası
1 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 1929
malî senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı
fasıl ve maddeleri arasında ceman ( 62,000 )
liralık münakale icra edilmiştir.
2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
3 — Bu kanunun ahkâmım icraya Başvekil
memurdur.

Evkaf

bütçesi münakalesi
lâyihası

hakkında

kanun

MADDE 1 — 1929 senesi Evkaf bütçesi
nin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri
arasında ( 22 500 ) liralık münakale icra
edilmiştir
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
MADDE a — Bu kanunun hükmünü icra
ya Başvekil memurdur.

12/3/930

Bş. V. Ad. V.
İsmet M. Esat
Ha. V.
Dr. T. Rüştü
Na. V.
Recep

M. M. V
Da. V.
M. Abdülhalık Ş. K.

İçtimada bulunmadı
Ma. V.
Mf. V.
Ş. Saraçoğlu
Cemal Hüsnü
İk. V.
Şakir

F. M. Muhassasatın nev'i
10 1 Merkez tenvir ve teshin
21 2 Riddiyat
22 1 Akaratı vakfiye vergisi
24 0 Tesis olunacak zeytin
fidanlığının bedel ve
masrafı
27 2 Masarifi Müteferrika
29 0 Zeytinlik ve evkaf
için celbolunacak ec
nebi mütahassıs ücret
ve harcırahı
37 0 Geçen sene düyunu
38 1 927 senesi düyunu
38 2 926
»
»
38 3 341
»
»
38 4 340
»
»

S. I. 1VI. V.
Dr. Refik
Tenzil.

F. M.

Zam.

500 22
21 500
40 000 27
29

12 500
2 500

10
21
22
15
3
8
10
8
3

000
000
000
000
000
000

62 000

62 000
=*fc=s-

Cetvel
Nev'i muhassasat

Tenzil.

Zam.

2 Akaratı vakfiye sigorta
ücreti
5 000
2 500
2 Masarifi müteferrika
0 Zeytinlik ve evkaf için
celbolunacak ecnebi
mütehassısı ücret ve
harcırahı
15 000
1 Tenvir ve teshin
500
2 Reddiyat
14 000
1 Akaratı vakfiye ver
gisi ve rüsumu bele
diye
8 000
Yekûn
22 500 22 500

SIRA No 133
Büyük Millet Meclisi muhasebesinde yapılan tetkik ve
teftiş neticesine dair 5/54 numaralı Meclis Hesaplarının
tetkiki Encümeni mazbatası
Meclis muhasebe muamelâtının tetkik ve teftişine dair mazbata
T. B. M. M.
M. H. T. E.
Karar M 4

19 - IV 1930
Yüksek Reisliğe

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1929 senei maliyesi kânunuevvel, sani vs şubat ayla
rının tetkik ve teftiş olunan muamelâtı neticesinde Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur
ve Divanı muhasebat bütçelerine mevzu tahsisatlara mukabil Maliye Vekâletinden alınan para
ile bütçe emaneti ve muhtelif emanet ve eşhas borçları ve muvakkat sarfiyat hesaplarına mü
teallik mehuzatın umumî yekûnu 402 723 lira kırk kuruşa baliğ olduğu gibi kezalik zikrolunan bütçelere mahsuben bu üç ay zarfında yapılan sarfiyatın umumî yekûnu de 304 293
lira 98 kuruşa baliğ olmuş, bu itibarla alınan paralardan sarfolunan miktar tenzil olunduktan
sonra mart iptidasına 984 29 lira 46 kuruş devri icap etmiş ve teşrinisani nihayetindeki
vezne mevcudu olan 90 349 lira 45 kuruşun bu rakama ilâvesi suretile mart iptidasına
müdevver mevcudun miktarı 188 779 lira 41 kuruşa baliğ olmuştur.
Yukarıda arzolunan hesabata ait olmak üzere Ziraat Bankasının şubat gayesine kadar yapıp
gönderdiği 5 - III - 1930 tarih ve 22 numaralı musaddak hesap hülâsası cetvelinde de marta
devrolunan paranın 188 779 lira 41 kuruştan ibaret olduğu gösterilmiş ve bu itibarla
muhasebe kaydına nazaran devri lâzım gelen para Bankada mevcut bulunan para miktarına
tamamen uygun olduğu anlaşılmıştır.
Binaenaleyh alınan ve sarfolunan paralara ait muamelâtı hesabiyenin defatir ve kuyudatina
usul ve mahsus kaideleri dairesinde ifa olunduğu gibi bunlara müteallik varidat ve masarif
evrakı müsbitelerinin muhasebei umumiye kanunu ile buna müteallik diğer umumî ahkâma
göre tanzim edildiği ve sarfiyatın bütçelerindeki mevzu tahsisatları dahilinde fusul ve mevadma
uygun bir surette icra kılındığı usul ve kanun hilafı bir gûna yolsuzluğa tesadüf edilmediği
görülmüştür.
Eşhas borçlari hesabında mukayyet matlubattan kânunuevvel iptidasından şubat nihayetine
kadar üç ay zarfında 2 457 lira 47 kuruş tahsilat yapıldığı gibi muvakkat sarfiyat hesabından
da kezalik bu müddet zarfında gerek nakten ve gerek mahsuben 18 468 lira 32 kuruşu
istirdat ve mahsup olunduğu yapılan tetkikattan anlaşılmış olduğunu mübeyyin işbu mazbata
mız tanzim ve takdim kılındı.
Reis
M. M.
Âza
Âza
Âza
Âza
Hakkı
Zıya
Mustafa
M. Cavit
Rağıp

SIRA Nal 37
İktisat Vekaleti 1929 senesi bütçesinde 1900 liralıK müna
kale yapılmasına dair 1/628 ve Maliye Vekâleti 1929 senesi
bütçesine 40 000 liralık munzam tahsisat verilmesine dair
1/629 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni
mazbatası

iktisat Vekâleti 1 9 2 9 senesi bütçesinde 1 9 0 0 liralık münakale yapılmasına
dair 1/628 numaralı kanun lâyihası
T. C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
Şube: 1
Sayı: 1156

13-IV-1930

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Limanlar bütçesinin bazı fasılları arasında münakale icrası hakkında Maliye Vekâletince
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2-IV-1930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim,
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe lâyihası
Ticareti bahriye Müdüriyeti ile bazı mühim liman dairelerinin pek çok olan muhabere
işlerini makinesiz idame ve tedvir etmek mümkün olmamakla beraber 1929 senesi liman
bütçesine mevzu 1,000 liralık mefruşat tahsisatından da makine mubayaasına kâfi para ayrıl
mamıştır.
Şimdilik müstacel ve çok zarurî olan 10 adet yazı makinesi satın alabilmek için 1929
senesi bütçesinden tasarruf icrası mümkün görülen 831 inci faslın birinci şamandıraların tamir,
tecdit ve telvini maddesinden 1,400 ve 835 inci liman memurlarının gece mesaisi ücreti
faslından 500 lira ki ceman 1,900 liranın 825 «inci mefruşat ve demir baş faslına nakli za
rurî görülmüş ve bu maksatla merbut kanun lâyihası yazılmıştır.
Limanlar bütçesinde yapılacak münakale hakkında kanun lâyihası
1 •— İktisat Vekâleti 1929 malî senesi bütçesinin 831 inci faslın birinci şamandıraların
tamir, tecdit ve telvini maddesinden l 400 ve 835 inci liman memurlarının gece mesaisi
ücreti faslından 500 lira ki ceman 1 900 liranın 825 inci mefruşat ve demir baş faslına
münakalesine mezuniyet verilmiştir.

- 2 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye Vekili memurdur.
Bş. V.
İsmet

Ad. V.
M. Esat

Ma. V.
Ş. Saraçoğlu

Mf. V.
Cemal Hüsnü

2 - IV - 1930
M. M. V,
Da. V.
M. Abdiilhalık
Ş. Kaya
Na. V."
Recep

İk. V. Bf.
İçtimada bulunmadı

Ha. V.
Dr. T. Rüştü
S. İ. M. V.
Dr. Refik

Maliye Vekâleti 1 9 2 9 senesi bütçesine 4 0 0 0 0 liralık munzam tahsisat
verilmesine dair 1/629 numaralı kanun lâyihası
T. C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
•Sayı 6/1148

12 -1V - 19 3 0
B. M. M. Yüksek Reisliğine

Maliye Vekâleti bütçesinin masarifi gayri melhuza faslına tahsisatı munzamma itası hakkında
Vekâleti müşarünileyhaca hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 9- IV - 930 tarihli içtimaında
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim
olunmuştur.
Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe lâyihası
Maliye bütçesine mevzuymasarifi gayri melhuza tahsisatı ahiren hadis olan fevkalâde bazı
zaruretler karşısında sarfedilmiş ve yeniden zuhur eden bazı mübrem masraflar için tahsisatı
munzamma istihsalinden başka çare kalmamış olduğundan merbut kanun lâyihası tanzim kılın
mıştır efendim.

Kanun lâyihası
Madde l — 1929 senesi maljye bütçesinin 208 inci masarifi gayrı melhuza faslına
40 000 Hra tahsisatı munzamma ita olunmuştur.
Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — İşbu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur.
9 - IV - 930
Bş. V.
İsmet
Mf. V.
C, Hüsnü

Ad. V.
M. Esat
Na. V.
Recep

M. M. V.
M. Abdülhalik

Da. V.
Ş. Kaya

İk. V.
Şakir Bf.
İçtimada bulunmadı

S. İ. M. V.
Dr. Refik

Ha. V.
Dr. T. Rüştü

Ma. V.
Ş, Saraçoğlu

-3—
Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M. •
Bütçe Encümeni
Maz. M 79
Esas M ele

20-IV-1930

629

Yüksek Reisliğe
1929 senesi Maliye Vekâleti bütçesine (40 000) liralık munzam tahsisat verilmesine ve
Limanlar idaresi bütçesinde (i 900) liralık münakale icrasına dair iki kıt'a kanun lâyihası
Muhasebei Umumiye Müdürü Faik Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu.
Masarifi gayri melhuza tertibine mevzu tahsisatın sarfedilip yeniden zuhur eden bazı
masarif için yine bu tertibe (40 000) liralık bir ihtiyaç hasıl olduğu ve istenilen munzam
tahsisatın karşılığı da temin edilmiş bulunduğu alınan izahattan anlaşılmakla teklif kabul
edilmiştir.
Limanlar idaresince istenilen münakale teklifi ise Ticareti Bahriye Müdürüyeti ile bazı
mühim liman dairelerinin yazı makinelerini tedarik için tahsisatı müsait iki tertipten ceman
(1 900) liranın mefruşat ve demirbaş faslına naklinden ibaret bulunmakla muvafık görülmüştür.
Encümenimizce her iki teklif birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan lâyiha Umumî Heyetin
tasvibine arzolunur.
Bütçe En. Rs.
İstanbul
Fuat

Rs. V.
Bursa
Muhlis

M. M.
Gaziantep
Remzi

Âza
Elâziz
ff, Tahsin

Âza
İsparta
Mükerrem

Âza
Kırklareli
M. Nahit

Âza
Âza
Aydın
Diyarıbekir
Mühendis Mitat
Rüştü
Âza
Kütahya
Niyazi Asım

Âza
Erzrum
ff. Aziz

Âza
Maraş
t. Behçet

Bütçe Encümeninin teklifi
1929 bütçesi munzam tahsisat ve münakalesine dair kanun lâyihası
Madde l — 1929 senesi Maliye Vekâleti bütçesinin 208 inci masarifi gayri melhuza
faslına ( 40 000 ) lira tahsisatı munzamma olarak konulmuştur.
Madde 2 — 1929 senesi Limanlar İdaresi bütçesinin 831 inci faslının birinci maddesinden
( 1 400 ) ve 835 inci faslından ( 500 ) lira tenzil edilerek 825 inci mefruşat ve demirbaş
faslına nakledilmiştir.
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir,
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur.

SİRA No 138
İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, köprülerden müruriye
resmi alınmaması hakkında I 122 numaralı kanun teklifi ile
köprü müruriyesi hakkındaki 1223 numaralı kanunun tadiline
dair 1/620 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve
Bütçe Encümenleri mazbataları

İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, Köprülerden müruriye resmî alınmaması
hakkında 2/122 numaralı kanun teklifi
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine
Esbabı mucibe
Memleket dahilinde inşa edilen yolların tesadüf ettikleri sular üzerine köprüler inşasile
halkın mürur ve uburu teshil kılındığı ve bu gibi yollarla köprülerin inşa ve tamirleri için
tarik bedeli namile bir vergi tahsil kılındığı cümlenin malumudur. Şehirler dahilinde İse
caddeler köprülerin inşa ve tamirleri vazaifi belediyeden bulunduğu ve bu gibi vazaifi belediye
için halk belediyelere muhtelif vergiler ita ettiği cihetle şehir dahilindeki yollar ve köprüler
için ayrıca bir vergi tahsil kılınmamaktadır. Memleketimizin hiç bir tarafında ve hiç bir şehri
dahilinde mürur ve uburdan bilistifade müruriye namile bir vergi dahi ihdas edilmediği gibi
varidat dahi temin kılınmamıştır. Yalnız müstesna olarak İstanbulda Galata ve Unkapanı köprüle
rinden İstanbul Şehremaneti müruriye resmi almakta ve bir varidat temin eylemektedir. Şehremanetinin varidat temin eden diğer müessesatmdan Hükümet lâzım gelen vergileri ahzetmekte
halbuki köprü dahi Şehremanetine bir varidat temin ettiği halde hiç bir vergi andan talep
olunamamaktadır. Şu hale nazaran yar ve ağyara karşı pek çirkin gözüken bu müruriye resminin
elbet bir gün kaldırılacağı hakkında Hükümetçe de bir fikir mevcut olduğu zannedilmektedir,
Elyevm bu köprülere ait müruriye için elde bir kanunu mahsus yoktur, vergiler ve resimler
ancak bir kanunla tarh ve cibayet olunabilir. Teşkilâtı Esasiye kanununun seksen beşinci mad(desinde taamülen cibayet edilen rüsum ve tekâlifin kanunları tanzim edilinciye kadar kemakân
cibayetine devam edileceği muharrer isede halk belediyelere bu gibi işler için vergisini vermekte
ve müruriye namile hiç bir resim itasına mecbur bulunmamakta ve Hükümeti Cümhuriyemiz de
şehremanetinden köprülere ait hiçbir vergi talep etmemekte olduğundan İstanbulda yar ve
ağyara karşı pek fena bir tesir icra eden ve ; dünyanın hiç bir tarafında mevcut olmıyan bu
müstesna ve çirkin teamülün ortadan kaldırılması hakkında bir kanun neşri zamanı artık gelmiştir.
Bu çirkin teamülün ortadan kaldırılması <mübeecel Cumhuriyetimize lâyık ve parlak icraattan
birisini teşkil edeceği cihetle -zirde teklif ettiğim kanunun kabulünü rica ederim.
r
İstanbul Meb'usu
Süreyya

istanbul MeVusu Süreyya Paşanın teklifi
Köprülerden müruriye resmi alınmıyacağına dair kanun
1 — Şehirlerle memleket dahilinde denizler nehirler ve dereler ve sair mahaller üzerinde
inşa edilmiş ve edilecek bitcümle köprülerden müruriye resmi namile hiç bir vergi alınamaz.
2 *— İşbu kanunun ahkâmını Dahiliye ve Maliye Vekâletleri icraya memurdur.
3 — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren muteberdir.

Köprü müruriyesi hakkındaki 1 2 2 3 numaralı kanunun tadiline dair 1/620
numaralı kanun lâyihası
T.C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü.
Şube 1
Sayı 6/945

27 -III - JQ30

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Köprü müruriyesi hakkındaki 14 nisan 928 tarihli ve 1223 numaralı kanunun tadiline dair
Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 23-IH-930 tarihli içtimaında Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur.
Müktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim .
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
Baç (Müruriye)
Belediyelerle tesis ve inşa ettirilen hal, köprü ve saireden belediye meclislerinin tanzim
edecekleri tarife mucibince Baç (müruriye) istifası belediyelerimizin kanunî hak ve salâhiyetlerindendir.
İstanbul iki köprü
İstanbulun Karaköy ve Unkapam köprülerinde bu tesisin başlıca ve mühimlerindendir.
Karaköy köprüsü
Bunlardan Karaköy köprüsü 1269 tarihinde ahşap olarak inşa edilmiş ve 1279 da tecdit olun
muş ve 1286 dan 1290 tarihine kadar tamir dubaları üzerine alınması için'muhtelif şirketlerle
mukaveleler aktedilmiş ve nihayet şimdiki köprü.inşaatına 1222 de başlanarak mühim mebaliğ
sarfı suretile 1228 de inşaat hitam bulmuştur. Köprü 468 metro tulinde ve iskele mahalleri
hariç dlmak üzere 25 metro arzında olup sureti daimede ve geniş mikyasta idare, tamir ve
termim masraflarına ihtiyaç gösteren ve şehrin hayat ve münakalatında büyük rolü olan mühim
bir geçit vasıtasıdır.

- 3 Unkapanı köprüsü
Halen harap olduğu için yeniden inşasına teşebbüs edilen Unkapanı köprüsü hakkında da
varit olan ayni mütaleatm tekrarına lüzum görülmemiştir.
Köprünün idaresi
Köprüler idaresinde müdür, muhasip, tahsildar tadat memuru, kontrol ve saire olmak üzere
99 maaşlı, marangoz, kalafatçı, makinist ve muhafız gibi 25 ücretli memur bulunmakta ve bu
teşkilât senede 74 280 liralık bir masrafı istilzam etmektedir. Bundan başka şehremaneti köp
rülerin her sene tamir ve termimi için ikiyüz elli bin ve idare masrafı için de dokuzbin küsurki cem'an 260 000 lira sarfetmekte velhasıl emanete köprüler idaresi her sene 400 000
liraya yakın bir paraya mal olmaktadır.
Köprülerin varidatı
İdare, muhafaza ve tamiri için büyük masrafları icap ettiren müessese aynı zamanda İstanbul
Belediyesinin ötedenberi mühim ve sarsılmaz bir irat menbaı olmuştur. Belediye vergi veresimleri kanununun 26 inci maddesine istinaden belediye meclisince yapılan tarifeye tevfikan
köprülerden müruriye olarak alınan resim yekûnu 928 senesinde 751 622 liradır, Bu miktarın
484 000 lirası yaya geçenlerden 267 000 küsur lirası da yük ve binek araba ve otomobil ve
saire nakliye vasıtalarından mütehassildir. Bu hesapça geçit resminden muaf olan ordu ve
jandarma askerî mektepler efrat ve mensubini ile devair ve müessesatı resmiye nakliyesi hariç
olmak üzere 928 senesinde köprüden tam 48 milyon 400 bin yaya adam ve vesati bir hesaplada 3 670 000 otomobil, araba ve saire gibi nakliye vasıtası geçmiştir. Nüfusu 600 binden
ibaret olan İstanbulda köprülerin ve hassatan Karaköy köprüsünün şehir münakalâtındaki ehem
miyetini bu rakamlar izah ve ifadeye kâfidir.
Köprü resim nisbeti
Köprünün inşa ve tesisinden beri evvelce baç resmi olarak köprüden yaya geçenlerden
alınmakta olan on para bilâhare yirmi paraya ve nihayette bir kuruşa iblâğ olunmuştur.
Nakliye vesaitlerile hayvanlar için 10, 15, 20 kuruş gibi hayvanatın cins ve nevine ve nakliye
vasıtalarının sıklet ve hacmine ve beygir kuvvetine göre farklı bir tarife tatbik olunmaktadır.
Tahsil şekli
Üçte ikisinden;, fazla bir miktarı yaya geçenlerden elde edilen köprü varidatının tahsil şekli
asrı ve medenî şehirler için muvafık olmıyan bir tarzda devam etmektedir. Bu cibayet şeklinin
ıslâhı ve tadili Cumhuriyetin yeni idare usulleri arasında tetkik ve tespit edilmiye lâyık bir
mesele halini almış ve binaenaleyh bir taraftan* belediye için terk ve ihmali mümkün olmıyan
bu varidatın muhafazası ve diğer cihetten de garp âlemile en yakından ve daima temas ve
münasebeti olan bir şehrimizde bu çirkin cibayet tarzını gelip geçenleri iz'aç etmiyecek bir
hale ifrağ lüzumu zarureti hissedilmiştir.
Cibayet tarzının değiştirilmesinden ve daha çok, şehirde erbabı mesaiyi iz'aç fakır ve
düşkün halk tabakasına kendisinin bir vergi mahiyetinde gösteren kırk, para mürurunun başka
bir şekle ifrağında hemen kamilen köprüye müntehi yollardan ve iskelelerden geçerek vapur
tiren, tıramvay tonel yolcu biletlerine ve köprülerden geçecek diğer vesaiti nakliye resimlerine
zam ile tahsilatın temini derpiş olunmuştur.
Gazi Köprüsü varidatı
Şöyleki malum olduğu üzere 1223 numaralı kanun ile Gazi Köprüsü karşılığı banliyö olarak

- 4 vapur, şimendifer, tıramvay, tonel yolcu biletlerine on para zam ve belediye vergi ve resimleri
kanununun 23 üncü maddesindeki vesaiti nakliye resmi nisbetinde Gazi Köprüsü inşa masrafı
için bir miktar tezyit edilmiş idi ki 928 senesinde on para zamlardan % 5 tahsil aidatı dahil
olmak jüzere 252 bin vesaiti nakliye zammından da 34 bin ki cem'an 286 bin lira raddesinde
gayri safi varidat temin olunmuştur. Binaenaleyh :
Cibayet tarzının değiştirilmesinde gözetilen maksatlar
1
2
3
4

- Köprü varidatım gayp etmemek,
- Köprünün daimi ve mütevali tamir ve termimini temin eylemek,
-1 Cibayet tarzını müz'iç ve çirkin şekilden kurtarmak ve daha basitleştirmek
- Ve vergiyi nihayetülemir yine köprüden istifade edenlerden tahsil eylemek
Yeni nisbetler ve matrahları

Mâksadile, vapur, tirer, tıramvay, tonel gibi nakliye vasıtaları biletlerine 1223 numaralı
kanuniyle verilen on para bir kuruşa ve mezkûr kanunun ikinci maddesile vesaiti nakliye res
mine yapılan zam üç misle iblâğ edilerek ve köprü varidatının temini tahsili muvafık görülmüş
ve merbut lâyihai kanuniye bu esas dahilinde ihzar ve takdim kılınmıştır. Eski resim miktarile
yeni lâyihada tespit olunan zamların nisbet ve hesabına gelince:
Yaya Müruriyesinin ilgası ve resmin otuz paraya tenzili
A -Yaya geçenlerden bir kuruş müruriye alındığı halde buna mukabil biletlerden alınacak
bir kuruşun on parası 1223 numaralı kanun ile kemafissabık Gazi Köprüsü inşası karşılığı
olarak kalacağı cihetle köprü müruriyesi mukabili olmak üzere otuz para alınacaktır. Bu itibarla
vergiden hatta bir kısım tenzilât var demektir.
On para noksarıile biletlere yapılan bu otuz para zam mukabilinde köprüden herkes meccanen geçebilecek, .çirkin, müz'iç tahsil tarzı ortadan kalkacak, bilhassa fakir ve emekçi halk
müstefit! olacaktır, kanunun ikinci maddesi bu maksatla yazılmıştır.
Vesaiti nakliye resminin tenzili ve vesait sahiplerinin kârı
B - Vesaiti nakliye resminin tezyidinde de emanetin menfaatinden ziyade mükellefin faydası
ve müruriye resminin keza tahsili şekli düşünülmüştür. Araba, hayvan, otomobil gibi vesaiti
nakliye nevilerinden adeden fazla olan otomobilleri nazarı itibara alarak şimdiki vergi ve mü
ruriye r^smi tutariie teldif olunan nisbetler arasındaki farklar takriben şöyle izah olunmuştur.
Belediye vergi ve resimleri kanununun 23 üncü maddesine tevfikan İstanbul Şehremaneti
motörü 12 beygire kadar olan kira otomobillerinden ayda iki yüz kuruş alınmaktadır. Bu resim
1223 numaralı kanun mucibince Gazi Mustafa Kemal Köprüsü karşılığı olarak % 50 zam ile
300 kuruşa iblâğ olunmuştur. Halbuki ayni otomobil vesaiti bir hesapla köprüden üç defa
geçerek yevmi otuz kuruş şehri 600 kuruş ta köprü müruriyesi verir. Binnetice otomobilden
emanet ayda on iki lira almaktadır. Yeni teklif olunan şekilde ise bir otomobilden ayda 200,
100, 2Q0, 500 kuruş bir resim alınacaktır ki mükellefin ayda 700 kuruş kârı vardır. Bundan
başka vesaiti nakliye resmine yapılan zamdan yük arabaları ve kamyonlar, istisna edilmek
suretile bu kısım vesaitin köprüden meccanen geçmesi temin ve işçi ve emekçi vesait sahipleri
himaye <j>lunmuştnr.
Otomobillerin köprüden gönde yalnız bir defa geçerek on kuruş verdiğini farz etsek mükel
lef ayda yüz kuruş kârlı olacaktır. Araba, hyvan ve diğer vesaiti nakliye hakkındaki hesaplarda
takriben bu nisbetler üzerinde ve mükellefler lehinde ve vesaitin köprüyü tahribine tekabül
etmiyecek derecede azdır.

Dahiliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye Encümeni
Karar M 24
Esas A3 11620 2/122

7 - IV -1930

Yüksek Reisliğe
İstanbul Belediyesince alınmakta olan köprü müruriyesinin 14-IV 928 tarihli ve 1223
numaralı kanun ahkâmının tadiline mütedair Dahiliye Vekâletince tanzim olunup Başvekâletten
Meclisi Âliye takdim olunan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Dahiliye Vekâleti
memuru mahsusu huzurile tetkik ve müzakere olundu.
Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında da mufassalan yazıldığı veçhile İstanbuldaki köprü
müruriyelerinin tansil şekillerinin asrı ve medenî şehirler için muvafık olmıyan bir halde
devamına bir an evvel nihayet verilmesi ve belediyece ihmali mümkün olmıyan bu resmin
gelipgeçenleri iz'a etmiyecek bir tarzda cibayetinin temini Encümenimizce de muvafık görü
lerek Dahiliye Vekâletince hazırlanmış olan bu lâyihanın esası kabul olunmuş ancak birinci
maddesindeki ibareler değiştirilmiş ve 1223 numaralı kanunun üçüncü maddesinin mülga
bulunduğu ikinci madde olarak yazılmış ve üçüncü maddesine halen (Unkapanı) adını taşıyan
köprüden de mûruriye resmî alınmaması için kayit ilâve olunarak madde buua göre tespit
olunmuştur.
İstanbul Meb'usu Süreyya Paşa tarafından bu müruriyelerin kaldırılması için Yüksek Reisliğe
verilip Encümenimize havale buyrulmuş olan kanunî teklif du, bn lâyiha ile birlikte müzakere
olunmuş ve teklifin esbabı mucibesinde yazılı cibayet tarzı Hükümetin lâyihası ile
ıslah ve tadil olunduğundan Süreyya Paşanın tekliflerinin birinci kısmı hakkında karar ittihazına
lüzum görülmemiş ve köprü müruriyesinin kanunlara müsteniden mevzu bulunduğu Hükümetin
esbabı mucibe mazbatasında yazılmış olmakla bu jjmüruriyenin gayri kanunî olarak cibayet
edilmekte olduğu hakkındaki noktai nazarı gayrı varit bulunmuş olduğundan bu resmin yerine
başka bir varidat konmaksızın kaldırılması İstanbul Belediyesini aciz bir vaziyete düşüreceğinden
Süreyya Paşanın kanunî tekliflerinin reddine karar verilmiştir.
Havalesi mucibince Maliye Encümenine tevdi olunur.
Da. En. Reisi
Tekirdağ
Cemil
Âza
Eskişehir
Sait

M. M.
Malatya
A. Muttalip
Âza
Balıkesir
Tahsin

Kâtip
Kars
Halit
Âza
Niğde
M. Ata

Âza
Rize
Atıf

Âza
km
Malatya
Kars
Vasıf Baha tali

Aza
Manisa
A. Mitat

Aza
Ankara
Tal'at

Âza
giresutı
Hacim

Malivc Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye Encümeni
Karar M 36
Esas M 1/620, 2/122

14-IV-1930
Yüksek Reisliğe

Köprüler müruriyesinin ilgasına ve 14 nisan 1928 tarih ve 1223 numaralı kanunun tadiline
dair Dahiliye Vekâletince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 23 - III - 1930 tarihli içtimaında

- 6 Yüksek Meclise arzı takarrür eden ve Dahiliye Encümeninin esbabı mucibesi mazbatasile birlikte
Encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendi hazır
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu.
Esbabı mucibe mazbatasının mütaleasından ve Vekil Beyefendinin izahatından anlaşılmıştır
ki köprü müruriyesi tarzı cibayeti itibarile terk olunmağa lâyık bir resimdir. Bunun ilgasında
müttefik olan Encümenimiz, her sene İstanbul Belediyesine temin ettiği yedi yüz elli bin liradan
fazla varidat itibariie İstanbulun bundan müstafi kalamıyacağım ve köprülerin her zaman
tamiri ve masarifi daimesi itibarilede bu varidatın başkaca temini zarurî olduğunu kabul
etmiştir.
Buna binaen 1223 numaralı kanunun, nakliye vasıtaları ücretlerine ilâveten ve aşağı yukarı
köprüler müruriyesinin hasıl ettiği yekûnu temin edecek surette tadilini, tasvip eylemiştir.
Kanunun serlevhası maksadı daha vazıh ifade edecek şekle ifrağ olunarak Dahiliye Encümeninin
maddeleri aynen kabul olunmuştur. Bermucibi havale Bütçe Encümenine takdim kılındı.
Mal. En. Rs. namına
İhsan

M. M.
ihsan

Kâ.
A. Hilmi

Âza
Rasih

Âza
Emin

Âza
Şevket

Bütçe Encümeni mazbatası
'

T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
M. M 82
Esas M 1/620,21122

.

21-IV-1930
Yüksek Reisliğe

Köprü müruriyesinin lağvi ve 1223 numaralı kanunun tadili hakkındaki kanun lâyihası ile
köprülerden müruriye resmi alınmamasına dair İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın kanun teklifi
Dahiliye ve Maliye Encümenleri mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi edilmekle Dahiliye
Vekili Şükrü Kaya Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi.
Hükümetin esbabı mucibesinde tafsil edildiği üzere köprüden geçenlerden her hangi bir
medenî memlekete yâkışdırılmıyacak şekilde geçit parası toplanmakta devam edilmesi asla mu
vafık bulunmadığından esas itibarile lâyiha kabul olunmuş maddeler de ise şu tadiller yapılmıştır.
Resmin ne maksatla konulduğunu tayin ve bu resmi Oazi Mustafa Kemal köprüsü inşası
için evvelce vaz edilmiş bulunan resimlerden tefrik etmek üzere birinci madde tadilen tanzim
olunmuştur. 1223 numaralı kanunun üçüncü maddesi Gazi Mustafa Kamal köprüsünün inşasına
karşılık tutulan resimlerin azamî on sene müddetle alınmasını amirdir. Bu kanun ile kabul
edilecek resimler daha ziyade köprülerin daimî masrafı karşılığı olduğundan müddetle takyidi
doğru olmıyacağına ve Gazi Köprüsünün inşası ikmal edildikten sonra buna tahsis olunmuş
varidatın da köprülerin daimî masraf ve amortismanına karşılık tutulması muvafık bulunduğuna
göre mezkûr üçüncü maddenin kaldırılması tensip olunmuştur. Bununla beraber Gazi Mustafa
Kemal köprüsünün inşasına tahsis olunan varidatın bu köprü inşa edilinceye kadar ayrıca mu
hafazasını temin için ikinci madde tanzim kılınmıştır.
Nakliye, idare ve şirketlerine tahsilatları mukabili olmak üzere verilmesi evvelce kabul edil
miş bulunan % 5 nisbetinin bu kerre alınacak zamlara da teşmili bu zamlar münasibetile ayrı

bir masraf ve külfet ihtiyar olunmıyacağma göre muvafık bulumamış dördüncü madde bu
maksatla tanzim olunmuştur. Diğer tadiller şekle aittir. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur.
B. En. Rs.
İstanbul Meb'usu
Fuat

Rs. V.
Bursa
Muhlis

M. M.
Gaziantap
Remzi

Erzurum
Elaziz
İsparta , Kırklareli
H. Aziz H. Tahsin Mükerrem M. Nahit
/

•

•

'

•

.

.

.

Aydın
* Mühendis Mitat

Diyarbekir
Rüştü

Kütahya
Maraş
Konya
Sivas
Niyazi Asım Y. Behçet Kâzim Hüsnü Rasim

Hükümetin teklifi

Dahiliye Encümeninin tadili

14 nisan 928 tarihli ve 1223 numaralı kanu
nun tadiline dair kanun lâyihası

14 nisan 928 tarihli ve 1223 numaralı kanu
nun tadiline dair kanun lâyihası

1 — 1223 numaralı kanunun 1 inci mad
desinin 1 inci fıkrasındaki on para bir knruş
olarak tadil, ikinci maddesindeki vergi nisbetlerine iki misli zammedilmiştir. (İşbu zamdan
yük arabaları ve kamyonları müstesnadır . )
Mezkûr kanunun üçüncü maddesi ilga edilmiştir.

MADDE 1 — 1223 numaralı kanunun
birinci maddesinin birinci fıkrasındaki on para
bir kuruşa ve ikinci maddesindeki vergi nisbetleri iki^ misline iblâğ edilmiştir. ( Yük ara
baları ve kamyonları ikinci maddeye müteallik
zamdan müstesnadır.)

2 — İstanbul Gazi Mustafa Kemal ve
Karaköy köprülerinden müruriye alınmaz.

MADDE 2 — Mezkûr kanunun üçüncü
maddesi mülgadır.

3 — Bu kanun l haziran 1930 tarihinden
muteberdir.

MADDE 3 — Karaköy, Unkapanı köprülerile yapıldığı zaman Gazi Mustafa Kemal
köprüsünden geçit parası (müruriye) alınmaz.

4 —• Bu kanunun ahkâmım icraya İcra
Vekilleri Heyeti memurdur .
23-IH-1930

MADDE 4 — Bu kanun
tarihinden muteberdir.

1 haziran 1930

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya
İcra Vekilleri Heyeti memnrdur.

Bş. V. Ad. V.
M. M. V. Da. V.
İsmet M. Esat M. Abdülhalik Ş. K.
Ha. V.
Ma. V.
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu
Na. V.
İk. V.
Recep
Şakir

Mf. V.
Cemal Hüsnü
S. İ. M. V.
Dr. Refik

9-

Maliye Encümeninin tadili

Bütçe Encümeninin tadili

14 nisan 1928 tarihli ve 1223 numaralı ka 1223 numaralı Oazi Muslafa Kemal köprü
nunun bazı maddelerinin tadiline ve köprüler sünün inşasına dair kanuna müzeyyel kanun
müruriyesinin ilgasına dair kanun
lâyihası
MADDE i — Oazi Mustafa Kemal ( Un
kapanı ) ve Karaköy köprüsünün daimî masra
fına karşılık olmak üzere 1223 numaralı kanu
nun birinci maddesindeki resme otuz para ve
ikinci maddesindeki zam nisbetlerine iki misli
daha ilâve olunmuştur. Yük hayvanları , Ara
baları ve Kamyonları bu ilâveleden müstesnadır
MADDE 2 — Mezkûr kanunun üçüncü
maddesi kaldırılmıştır . Gazi Mustafa Kemal
( Unkapam ) köprüsünün inşasına müteallik
hükümler mahfuztur.
MADDE 3 — Mezkûr kanunun dördüncü
maddesi mucibince nakliye idare ve şirketlerine
tahsilatları mukabili verilecek yüzde nisbeti
bu kanunla yapılan zamlarda dahil olduğu
halde iki buçuk kuruştur. ~
MADDE 4 — Gazi Mustafa Kemal (Unka
pam ) ve Kara Köy köprüsünden geçit parası
( müruriye ) alınmaz.
MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

e
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i
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SIRA No 122
Emirber ve seyis neferleri hakkındaki 203 numaralı kanunun
birinci ve üçüncü maddelerinin bazı fıkralarının tayyine dair
1/605 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa Eneümeni
mazbatası
T. C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
Sayı 6/925

26 - IV - 1930

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Emirber ve seyis neferleri hakkındaki 203 numaralı kanunun birinci ve üçüncü maddelerinin
bazı fıkralarının tayyı hakkında M. M. Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 23/HI/930
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte
takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
Orduda müstahdem imamlarla, muamelât; hesap memurları ve muavinleri ve vekilleri yeni
neşredilen 1455 numaralı askerî memnrlar kanununa nazaran askerî adliye, muamele, hesap,
haritacı', makinist ve san'atkârlarla aynı hukuk ve vaziyette olduklarından ve bunlara emirber
neferi verilmemiş bulunduğundan imam, muamelât, hesap memurlariyle muavinlerine ve hesap
memur vekillerine de emirber neferi verilmemesi muvafık görülmüş va Âlî Askerî Şuraca hazarî
kadrolardan bu emirber neferleri çıkarılmış olduğundan 11 mart 338 tarih ve 203 numaralı
kanunda da bu kısma ait fıkraların tayyi zımnında merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır.

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
M. M. Encümeni
Karar M° 90
Esas K°lj605

8-IV-1930
Yüksek Reisliğe

Başvekâleti Celilenin 29 mart 1930 tarihli ve 6/923 numaralı tezkeresile encümenimize
havale buyrulan ve ( emirber ve seyis neferleri hakkındaki ) 203 numaralı kanunun 1 ve 3
maddelerinin tadiline dair olan kanun lâyihası ve Millî Müdafaa Vekâletinin esbabı mucibe
mazbatası, Vekil Beyefendinin huzurile, tetkik ve müzakere olundu :
Orduda emirber ve seyislerin yalnız zabit sınıfına tahsis edilmesi bilfiil kıt'a hizmetinin
fazla ehemmiyetine bir işaret olduğu gibi kadroda mühim bir tasarruf ta, temin edeceği

2
anlaşılctığından Vekâletin esbabı mucibesile lâyihanın encümenimizce de esas itibarile kabulüne
ve yalrtız maddelerde bazı ibare ve tertip tashihleri yapılmasına karar verildiği arzolunur efendim
Reis
M. M.
Kâ.
Âza
Âza
Aza
Âza
Cebeliberekei
Diyarbekir
Bilecik
Kastamonu
Erzincan
İstanbul
Bitlis
M. Naml
Kâzım
Rasim
A Rıza
A. Samlh
Naci
Âza
Âza
Âza
Âza
Tokat
Tokat
Ordu
Bay azıt
Hallt
L Müfit
B. Lûtfl
Recal

Hükümetin teklifi

Millî Müdafaa Encümeninin tadili

11 mart 338 tarihli ve 203 numaralı emirber Emirber ve seyis neferleri hakkındaki 203
ve seyis neferleri hakkındaki kanunun birinci numaralı kanunun 1 ve 3 maddelerinin tadiline
dair kanun lâyihası
ve üçüncü maddelerindeki bazı fıkraların vakti
hazara münhasır olmak üzere tayyl hakkında
kanun lâyihası
MADDE 1 — Emirber ve seyis neferleri
hakkındaki n mart 338 tarih ve 203 numa
ralı kanunun birinci maddesindeki « ve rütbeli
imamlarla muamelât ve hesap memuru ve
muavinlerine ve hesap memuru vekillerine »
fıkrasile üçüncü maddesindeki « ve memurini
askeriyenin » cümlesi tayyedilmiştir.

BİRİNCİ MADDE — Emirber ve seyis
neferleri hakkındaki kanunun 1 maddesi şöy
lece tadil edilmiştir:
Madde l — Zabit vekilinden Müşüre kadar
her zabite bir emirber neferi verilir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.

İKİNCİ MADDE — Mezkûr kanunun 3
maddesi aşağıda yazıldığı gibi tadil olunmuş
tur:
Madde 3 — Ata binmek hakkına malik
olan ve bilfiil kıt'ada bulunan erkân, ümera
ve zabitlerin nizamnamesine tevfikan bulundur
dukları kendi malları bir veya iki hayvan için
bir ve üç hayvan için iki seyis neferi verilir.

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Millî
Müdafaa Vekili memurdur.
23-HI-930
Bş. V. Ad. V.
M. M. V.
Da V.
İsmet M. Esat M. Abdülhalık Ş. Kaya
Ha. V.
Ma. V.
Mf. V.
Dr. Tevfik Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü
Na. V.
İk. V.
S. İ. M. V.
Recep
Şaklr
Dr. Refik

ÜÇÜNCÜ-MADDE — Bu kanun neşri
tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun
hükümlerinin icrasına Millî Müdafaa Vekili
memurdur.

SIR A No 128
Ankaradan gayri şehir ve kasabalarındaki telefonlara dair
olan kanunun beşinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında
1/579 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe
Encümenleri mazbataları
T. C.
Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 6/557

13-11-1930

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlara dair olan 1379 numaralı telefon kanu
nunun beşinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra
Vekilleri Heytinin 5 - II - 930 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim.
Başvekil
ismet
Esbabı mucibe
Askerlik daire ve şube riyasetlerinin telefona ihtiyaçları derkâr bulunmasına binaen işbu
kannn lâyihasının ihzarına zaruret hasıl olmuştur.

Dahiliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye Encümeni
Karar ]$ 19
Esas M 1/579

27-III-1930

Yüksek Reisliğe
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlara dair olanı379 numaralı kanunun beşinci
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Başvekâletten varit olup encümenimize havale buyrulan
kanun lâyihası esbabi mucibesile birlikte Dahiliye Vekili Beyefendi hazır bulunduğu halde müta
laa ve tetkik olundu
Vekil Beyefendinin bu hususta vermiş olduğu izahate göre işbu 1379 numaralı telefon kanu
nunun beşinci maddesindeki muafiyetin askerlik daire ve şubelerine konulacak telefonlara da
teşmili Encümenimizce muvafık görülmüş ve lâyiha şekle ait bazı tadil ile kabul olunmuştur.
Havalesi mucibince Bütçe Encümenine takdim olunur .
Da. En. R. Na. M. M.
M. M.
Âza
Âza
Âza
Âza
Malatya
Kars
Manisa
Eskişehir
Samsun
Rize
A. Muttalip
Baha tali
A, Mitat
A. Sait
Avni
Esat
Âza
Âza
Âza
Âza
Âza
Âza
Ankara
Amasya
Niğde
Balıkesir
Zonguldak Tekirdağ
Talat
İ. Hakkı
M. ata
Tahsin
Rifat
M. Faik

- 2 Bütçe Encümeni mazbatası
7\ B. M. M.
Bütçe Encümeni
M. M 74
Esps M 1İ579

16-IV-1930

Yüksek Reisliğe
Ankaradan gayrı şehir ve kasabalardaki telefonlara dair olan 1379 numaralı kanunun be
şinci maddesine bir fikra ilâvesi hakkında olup-Dahiliye Encümeni mazbatasıla birlikte encü
menimize tevdi kılınan kanun lâyihası Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresi Umumî Müdürü
Fahri Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi.
Ahnan izahat üzerine işbu teklif ile Vilâyet ve Kazalarda bulunan askerlik daire ve Şube
riyasetlerine de birer telefon konulması derpiş edilmiş olduğu anlaşılmış ve kanun lâyihası bu
esas firesinde tadilen kabul olunarak Umumî Heyetin tasvibine arzedilmiştir.
B. Eİ Rs.
Rs. V.
M. M.
İstanbul
Bursa
Gaziantep
Aydın
İsparta
Fuat
Muhlis
Remzi
Mühendis Mitat Mükerrem*
Erzurum
Konya
Diyarbekir
Kütahya
Elâziz
fi. Aziz
K Hüsnü
Rüştü
Niyazi Asım
fi. Tahsin

Hükümetin teklin

Dahiliye Encümeninin tadili

Kanun lâyihası
MADDE 1 -— Ankaradan gayri şehir ve
kasabalardaki Telefonlara dair olan 1379
numaralı telefon kanununun beşinci maddesine
atidekii fıkra tezyil olunmuştur :

M^DDE 2 — Askerlik daire ve şube
riyasetlerine birer meccanî telefon konulur.
MADDE Ş — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
M4DDE 4 — Bu kanun ahkâmının icrasına
Dahilice Vekili memurdur
5-U-930
Bş| V.
Ad. V.
M. M. V.
İstyet
M. Esat
M. Abdülhalık
Da.; V.
Ha. V.
Ma. V. .
Ş. fÇaya
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu
Mf. t .
Na. V.
İk. V.
S. İ. M. V.
C. fiüŞnü Recep
Şakir
Dr. Refik

MADDE 1 — Ankaradan gayrı şehir ve
kasabalardaki telefonlara dair olan 1379 nu
maralı telefon kanununun beşinci maddesine
aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur.
(ayni şerait dahilinde Askerlik daire ve
şube riyasetlerine de birer telefon konulur)
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini
icraya Dahiliye Vekili memurdur.

Bütçe Encümeninin tadili
Şehir ve Kasabalardaki Telefonlara dair olan
kanunun beşinci maddesinin tadili hakkında
kanun lâyihası
MADDE 1 — Ankaradan gayri Şehir ve
Kasabalardaki telefonlara dair olan 1379 nu
maralı kanunun beşinci maddesinin (l) ve (2)
numaralı fıkralarına ( Askekî kumandan )
ibaresinden sonra ( Askerlik daire ve şube
reislikleri) ibaresi ilâve edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
Dahiliye Vekili memurdur.

SIRA No 130
Riyaseti Cumhur Muzika Heyetinin Orkestra Kısmı mensubi nine elbise verilmesi hakkında 1/592 numaralı kanun
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası
T. C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
Şube 1
Sayı 61642

23-II-1930

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Riyaseti Cumhur muzika heyetinin orkestra kısmı^mensubinine elbise verilmesi hakkında Millî
Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 - II - 930 tarihli içtimaında
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına ve neticesinin Jş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
tsmet
Esbabı mucibe
28 mart 334 tarihli nizamnamenin 6 inci maddesine müsteniden Riyaseti Cumhur Musikî
Heyeti mensubininden birinci ve daha dun sınıfta bulunanlara birer kat askerî elbise ve kaput
ve bunlardan orkestra kısmına mensup olanlara başkaca birer kat sivil elbise verilmekte idi.
Askerî memurin kanunile mezkûr nizamname ilga edilmiş olmasından dolayı musikî heyeti
mensubininin de zabitan ve memurini askeriye gibi askerî elbiselerini bizzat tedarik eylemeleri
icap edersede bunlardan orkestra kısmına mensup olup askerî elbiseden başka ledelicap resmî
sivil elbise geymekte bulunanlara bu elbiseyi tedarik masarifinin de tahmili muvafık görülmiyerek
mülga nizamnamedeki esasat dahilinde bunlardan mülga birinci sınıf muadili olan beşinci ve
daha dun sınıftakilere iki sene miatla bir kat maa şapka sivil elbise ve üç sene miatla birer
sivili palto verilmesi hakkında merbut lâyihai kanuniye tanzim edilmiştir.

Bütçe Encümeni mazbatası
7\ B. M. M.
Bütçe Encümeni
M, M 75
Esas M 1İ592

16-IV-1930
Yüksek Reisliğe

Riyaseti Cumhur Muzika Heyetinin Orkestra kısmı mensuplarına elbise verilmesi hakkında
olup Encümenimize havale olunan kanun lâyihası Millî Müdafaa Vekili Mustafa Abdülhalık Bey
hazır olduğu halde ettkik edildi.
28 mart 1334 tarihli kanunun altıncı maddesi mucibince bu heyete biri eyyamı resmiye
diğeri eyyamı adiye için her sene elbise, serpuş, ayak kabı ve üç senede bir kaput verilmekte idi.

Geçn sene Meclisi Âlice kabul olunan 1455 numaralı askerî memurlar kanunu ile salifüzzikir 28 mart 1334 tarihli kanun ilga edilmiş ve bu sebeple bu heyet mensupları da askerî
elbiselerini diğer askerî memurlar gibi bizzat tedarik etmek mecburiyetine girmişlerdir.
Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında dahi izah edildiği üzere bu heyetten ledelicap resmî
sivil elbise giymeğe mecbur olan orkestra kısmı mensuplarına bu elbiseleri de yaptırmak
külfetini tahmil etmek muvafık olmadığına encümenimizce de • kanaat getirilmiş ve bu sebeple
teklif olunan kanun lâyihası esas itibarile kabul edilmiştir.
Askerî memurlar, 1455 numaralı kanun ile sekiz sınıfa ayrılmış ve maaşları ise zabitan ve
askerî memurların maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanuna merbut cetvelin altıncı dere
cesinden itibaren tayin edilmiş olduğundan lâyihanın birinci maddesi tadil ve diğer maddeleri
aynen kabul edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur.
B. E. Reisi
Rs. V.
M. M.
İstanbul
Bursa
Gaziantap
Aydın
Diyarbekir
Erzurum
Fuat
Muhlis
Remzi Mühendis Mitat
Rüştü
H. Aziz
Kütahya
İsparta
Maraş
Elaziz
Niyazi Asım
Mükerrem
1. Behçet H. Thasin

Hükümetin teklifi
Kanun lâyihası
MADDE 1 — Riyaseti Cumhur Muzıka Hey
etinin Orkestra kısmı mensubininden beşinci
ve daha dun sınıfta bulunanlara iki sene miatla
maa şapka ve rugan iskarpin, birer smokin
takımı ve üç sene miatla birer sivil palto verilir.
MADDE 2 — Bu kanun l haziran 1930
tarihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.
12 - I I - 1930
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
İsmet
M. Esat
M. Abdülhalik
Da. V.
Ha. V.
Ma. V.
£. Kaya Dr. T. Rüştü
Ş. Saraçoğlu
Mf. V.
Na. V.
İk. V.
C. Hüsnü
Recep
Şakir
S. İ. M. V.
Dr. Refik

Bütçe Encümeninin tadili
Riyaseti Cumhur Muzıka Heyetinin orkestra
kısmı mensuplarına verilecek elbise hakkında
kanun lâyihası
MADDD 1 — Riyaseti Cumhur Muzıka
Heyetinin Orkestra kısmı mensuplarına iki sene
miatla bir şapka, bir çift rugan iskarpin, bir
simokin takımı ve üç sene miatla bir sivil
palto verilir.
MADDE 2 — Bu kanun i haziran 1930
tarihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.

SIRA No 132
Başvekâlet memurları hakkında 1/618 numaralı kanun lâyihası
ve Memurin Kanunu MuvaKkat Encümeni mazbatası
T. C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
Sayı: 4/944

li. M. M. Yüksek Reisliğine
Başvekâlet memurları için"hasırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 23-M-1930 tarihli içtimaında
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mutibesile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına müsaadelerini rica ederim efendim.
Başvekil

ismet

Esbabı mucibe
1 -. Memurin kanununun muvakkat ikinci maddesine tevfikan Başvekâlet memurin kanunu
lâyihası tanzim olunmuştur.
2 - Kanun lâyihasının birinci maddesi memurin kanununun muvakkat ikinci maddesine ve
maaşatın tevhit ve teadülüne dair kanunun 7 inci maddesine tevfik edilmiştir.
3 - Kanun lâyihasının ikinci maddesi memurin kanununun dördüncü ve yedinci maddeleri
ve teadül kanununun yedinci maddesine ve Başvekâlet muamelâtının hususiyeti nazarı dikkate
alınarak konulmuştur.
4 - Kanun lâyihasının üçüncü ve dördüncü maddesi de böyledir.
5 - Kanun lâyihasının beşinci maddesi umumî memurin kanununun 61 inci maddesi ve
teadül kanununun yedinci maddesi hükmüne tevfik edilmiştir.
6 - Kanun lâyihasının altıncı maddesi müsteşarlık mevkiinin ehemmiyeti mahsusasına
binaen kayitten tecrit edilmiştir.
7•- Kanun lâyihasının yedinci maddesi umumî memurin kanununun 19 uncu maddesine
(B fıkrası) tevfik edilmiştir.
8 - Sekizinci madde umumî memurin kanununun yedinci maddesine muvafıktır.
9 - Lâyihanın dokuzuncu maddesi memurin kanununun 52 inci maddesine tevfik edilmiştir.
10 -Lâyihanın 10 uncu maddesine gelince gerek mezunen ayrılıp mezuniyeti hitamında
bilâ mazeret vazifesi başına gelmiyen, gerek bilâ mezuniyet vazifelerinden ayrılan memurin
hakkında yapılacak muameleye dair memurin kanununda sarahati kâfiye bulunmaktadır. Esasen
Başvekâlet memurları asgarî bir kadro dahilinde teşkil edilmiş olmasına nazaran memurinin bilâ
mazeret terki' vazife eylemeleri vazaifi memurelerinin vakit ve zamanile ifasına devairi saireden
ziyade mani olacağı nazarı dikkate alınarak ıo uncu maddesinin vaz'ı elzem görülmüştür.
Mazereti meşrua irae ve tesbiti lâzimeden olduğundan böyle bir mazeretin tahakkuku suretile
asla bir mağduriyet hudusuna mahal bırakılmıyacağı şüphesizdir.
11 - Lâyihanın 11 inci maddesi memurin kanununun 51 inci maddesine tevfik edilmiştir.
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Memurin kanunu Muvakkat Encümeni mazbatası
Yüksek Reisliğe
Başvekâlet mumurları için hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2 3 - I I I - 1 9 3 0 tarihli
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaşarak Encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası ve
esbabı mucibe mazbatası Başvekâlet Müsteşarı Kemal Beyefendi hazır olduğu halde tetkik ve
müzakere olundu.
Esas itibarile memurin kanununun umumî hatlarına muvafık görülen lâyihanın bazı maddeleri
aşağıdaki şekilde tadil olunarak Umumî Heyetin nazarı tasvibine arzolunmak üzere Yüksek
Riyasete takdim ^kılındı.
Memurin kanun muvakkat En. Rs.
Tekirdağ
M. Faik
Aza
Manisa
Dr. Saim

Lza
Sait

Âza
Ordu
Hamdı

M. M.
Kayseri
A. Hilmi

Kâ.
Konya

Âza
M. Kâzım

Âza
Antalya
Ahmet Sakı

Âza
Esat

Âza
Mardin
Ali Rıza

Hükümetin teklifi
Başvekâlet Msmurlar kanunu lâyihası
Memurluğa alım

Memurin Kanunu Muvakkat
Encümeninin tadili
Başvekâlet memurları

lâyihası

memurluğa alınma

MADDE 1 — Başvekâlet dairesi memurla
rının ilk derecesi Devlet memurları maaşatının
tevhit ve teadülüne dair kanunun on dördüncü
derecesinden başlar.

MADDE 1 — Aynen

MADDE 2 — On dördüncü dereceye lise
veya orta mektepten mezun olanlar kabul
olunur. Bu derecenin üstündeki derecelerde
açık vukuunda terfi ve kabul usulü teadül
kanununun yedinci maddesi hükümlerine bağ
lıdır. Yeniden alınacak memurlarda memurin
kanununun dördüncü maddesinde yazılı vasıflar
ve şartlar aranmakla beraber mezkûr kanunun
yedinci maddesi mucibince namzetlik devresini
geçirmek için Başvekâletçe ayrıca güvenime
değer görülmeleri şarttır.

MADDE 2

MADDE — 3 Gerek on dördüncü derece,
gerek onun üstündeki derecelerde açık vukuun
da bunun altındaki derecelerde terfia müstahak

kanun

MADDE 3 — Oerek on dördüncü, gerek
onun üstündeki derecelerde açık vukuuflda
bunun altındaki derecelerde terfia müstahak

3bulunmadığı takdirde münhal memurluğa
Şurayı Devlet ve Dahiliye ve Hariciye Vekâ
letleri memurlarından terfia hak kazanmışlar
alınır. Bunlar da olmazsa ikinci madde hük
müne uygun olarak dışardan alınır.

bulunmadığı takdirde münhal memurluğa
Şurayı Devlet ile Dahiliye ve Hariciye Vekâ
letleri memurlarından terfia hak kazanmış
olanlar alınır, bunlar arasında da münasibi
bulunmazsa ikinci madde hükmüne uygun
olarak dışarıdan alınır.

MADDE 4 - - Memurlar arasında teadül kanunu
hükümlerine göre terfia hak kazanmış olanlar
üst derecede açık bulunmadığı takdirde Şuraryı
Devlette, Dahiliye ve hariciye Vekâletlerinde
vukubulacak üst derece açıklarına ileriletilerek
gönderilebilirler.

MADDE 4 — Memurlar arasında taadül
kanunu hükümlerine göre terfia hak kazanmış
olanlar üst derecede açık bulunmadığı takdirde
Şurayı Devletle Dahiliye ve Hariciye Vekâlet
lerinde vuku bulacak üst derece açıklarına
o dairelerin kendi kanunlarına tevfikan terfi
edilebilirler.

MADDE 5 — Hususî Kalem müdürlüğü
nün seçimi ve tayini teadül kanununun yedinci
ve memurin kanununun 61 inci maddeleri
hükümlerine göre yapılır.

MADDE 5 — Aynen

MADDE 6 — Müsteşarlığa Başvekilin
güvenim ve beğenimini kazanmış bir zat seçi
lir ve tayin edilir.

MADDE (> — Müsteşar, birinci derece
memurlar arasından naklen veya ikinci derece
deki memurlardan terfian Başvekilin seçmesi
ve yazması ve Reisicumhurun tasdikile tayin
olunur.

MADDE 7 — Müsteşar ve Müdürlerin
tayini Başvekilin seçmesi, yazması ve Reisicum
hurun tasdiki ile; diğer memurların memur
lukları memurlar komisyonunun mazbatası ve
Başvekilin tasdikile icra edilir. ( İstatistik
Umum Müdürü ile muavinlerinin ve ) Âlî
İktisat Umum Kâtibi ile muavinlerinin seçilme
si ve tayin usulü hususî kanunlarının hüküm
lerine bağlidir.

MADDD 7 —Müdürlerin tayini Başvekilin
seçmesi, yazması ve Reisicumhurun tasdikile
diğer memurların memurlukları memurlar
komisyonunun mazbatası ve Başvekilin tasdikile
icra olunur.
Âlî İktisat Meclisi umumî kâtibi ile mua
vinleri 1170 numaralı kanuna tevfikan ve diğer
memurları bu kanuna göre tayin olunurlra.

MADDE 8 — Yeniden alınacak memurla
rın namzetlik müddeti bir senedir. Namzetlik
çağını bitirip memurluk hakkım kazananlar
memurluk sıfatından doğan hakları namzetlik
başlangıcından itibaren elde ederler.

MADDE 8 — Aynen

Memurlar ve İnzibat Komisyonu

Memurlar ve İnzibat Komisyonu

MADDE 9 — Memurlar ve inzibat komis
yonu Müsteşarın Reisliği altında müdürlerden
ve nöbetleşe bir muavinden toplanır.

MADE 9 — Memurlar komisyonu Müste
şarın riyaseti altında müdürlerden ve nöbetle
şe bir muavinden teşekkül
eder. İnzibat
komisyonu vazifesi de bu komisyon tarafından
görülür.

MADDE 1 0 — İzin alışta izin müddetini
geçirenler bir hafta içinde makbul mazerete
dayanmış olmaksızın işi başına dönmiyen ve

MADDE 1 0 — İzin müddetini geçirenler
den bir hafta içinde makul mazerete dayanmış
olmaksızın işi başına dönmiyenler ve yahut

yahut makbul mazeret göstermiyerek izinsiz
bir hafta işini bırakan memur müstafi sayılır.

makul mazeret göstermiyerek izinsiz bir hafta
işini bırakanlar müstafi sayılır.

Çalışma saatleri

Çatışma saatleri

MBDDE 1 1 — Çalışma vakitleri memurin
kanununun 51 inci maddesi hükmüne bağlıdır*
İşbu 51 inci maddede söylenilen fevkalâde
haller memurlar ve inzibat komisyonu tarafın
dan belli edilir.

MADDE i l — Çalışma vakitları memurin
kanununun 51 inci maddesi hükmüne bağlıdır.
Eevkalâde haller memnrin komisyonu tarafından
takdir olunur.

MADDE 1 2 — Gerek temelli memurlar
gerek belli zaman için alınan ücretli memur
lar ve müstahdemler hakkında bu kanunda
yazılı olmıyan haller umumî memurin kanunu
hükümlerine bağlıdır.

MADDE 1 2 — Kadınlar kabiliyet ve eh
liyetlerine göre bu kanun hükümlerine tevfikan
memuriyetlerde istihdam olunurlar.

MADDE 1 3 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.

MADDE 1 3 — bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.

MADDE 1 4 — Bu kanunun icrasına Baş
vekil memurdur.

MADDE 1 4 — Bu kanunun hükümlerini
icraya Başvekil memurdur.

Bş. V.
İsmet
Da. V.
Ş. Kaya
Mf. V.
C. Hüsnü
S. İ. M. V.
Dr. Refik

Ad. V.
M. Esat
Ha. V.
Dr. 7\ Rüştü
Na. V.
Recep

23-IH-1930
M. M. V.
M. Abdülhalik
Ma. V.
Ş. Saraçoğlu
İk. V.
Şakır

SERA 3^134
Revirlerde tedavi edilen hastaların hastanelerde olduğu
gibi derece ile iaşeleri hakkında 1/614 numaralı kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazbataları

T. C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
. Şube 1
Sayı 6/923

26-III-1930

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Revirlerde tedavi edilen hastaların hastanelerde olduğu gibi derece ile iaşeleri hakkında
M. M. Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 23-IH-930 tarihli içtimaında Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet
Esbabı mucibe
Askerî kuruluşumuza nazaran kıt'amızın pefc dağınık bir halde bulunması ve garnizonların
ekseriya hasta nelerden uzak olması bir çoklarının yol ve vesaiti muvasaladan mahrum bulunması
hasebile ağır hastalarımızı da revirlerde tedaviye mecbur kalmaktayız. Nizamnamesi, muçibtee:
revirlerde yatırılanlar hususî tay inat ile iaşe olunmayıp kendi yemeklerile; iaşe olunmaktadır.
Halbuki; berveçhibalâ esbaptan dolayı revirlerde hastanelere naklolunmıyan her; türlü ehemmi
yetli hastalıklar gıdayı müsteJzim olduğundan ve hastalarda gıda keyfiyeti hastaların tedavi ve
teşf iyeler inde ilâç kadar ehemmiyetli olduğundan ve esasen neferin istihkakı; terkohınarak
hastalara verilecek yemek, sut, yoğurt ve et gibi nisbeten memleketimizde, ucuz olan gıdalardan
müteşekkil bulunacağından bütçede mühim masrafa sebebiyet vermiyecektir. Binaenaleyh»
mevkilerinde askerî hastane olmıyan revirlerde tedavi olunacak hastagamn hastaneler gibi derecat
dahilinde hasta muayyenatı ile iaşeleri hususunda tanzim kılınan merbut lâyihai kanuniye
projesinin kanuniyet kesbetmesi keyfiyeti arz ve teklif olunur.

Millî Müdafaa Encümeni

x

mazbatası

K £• M. M.
Millî Müdafaa Encümeni
Karar . $ 9 2
Esas M İ/614

8 - IV - 1930
Yüksek Reisliğe

Başvekâleti Celilenin 26 mart 1930 tarihli ve 6/923 numaralı tezkeresile encümenimiz^

- 2 havale buyrulan ve « revirler » de tedavi edilen hastaların hastanelerde olduğu gibi derece
ile iaşelerine dair olan kanun lâyihasile esbabı mucibe mazbatası Millî Müdafaa Vekili Beye
fendinin huzurile okundu ve konuşuldu.
Bazı kıt'alarımızın hastanlerden uzaktaki garnizonlarda yerleşmeleri askerî tertibat icabındandır. Bilhassa hudut taburlarımızın şimdilik hiç bir hastaneden istifade edemiyecek mevkilerde
bulundukları anlaşılmıştır. Bu takdirde işbu kıt'alarda hastalananların kıt'a revirlerinde tedavileri
ve hastalığın nevine ve derecesine göre iaşeleri zarurî görülmüştür.
Binaenaleyh Vekâletin esbabı mucibesi encûmenimizce de muvafık görülerek kanun lâyiha
sının yalnız adı ve maddeleri konarak aynen kabulüne karar verildiği arzolunur efendim.
Reis
Cebelibereket
Naci

M. M.
İstanbul

Kâ.
Âza
Bitlis
Diyarbekir
Muhiddin Nami
Kâzım

Âza
Tokat
B. Lûtfi

Âza
Bayazit
Halit

Âza
A. Riza

Âza

Âza

Rasim

Lûtfi Müfit

Âza

Aza

A. Samih

Recai

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Maz. X° 78
Esas M 1/614

20 - IV -1930

Yüksek Reisliğe
Askerî hastane olmıyan mevkilerdeki revirlerde tedavi olunacak hastaların sureti iaşeleri
hakkında olup Millî Müdafaa Encümenince tetkik edildikten sonra encümenimize tevdi kılınan
'kanun lâyihası Millî Müdafaa Vekili Mustafa Abdülhalik Bey hazır olduğu halde müzakere ve
tetkik olundu.
Askerî hastanelerdeki hastalar bu gün bazı maddeleri mer'i bulunan idarei askeriye nizam
namesinin hükümleri dahilinde iaşe edilmekte olup askerî hastane bulunmıyan yerlerde tesisi
icap eyliyen ve kısmen hastane yerine kaim olan revirlerde tedavi edilecek hastaların dahi
hastanelerde olduğu gibi iaşe edilmeleri encûmenimizce de lüzumlu görülmüş ve bu itibarla
teklif olunan kanun lâyihası şekle ait tadillerle kabul edilerek Umumî Heyetin tasvibine arz
olunmuştur.
B. E. Rs.
İstanbul
Fuat

Rs. V.
Bursa
Muhlis

M. M.
Gaziantep
Remzi

Âza
Elaziz
//. Tahsin

Âza
İsparta
Mükerrem

Âza
Kırklareli
M. Nahit

Âza
Âza
Aydın
Diyarbekir
Mühendis Mitat Rüştü
Âza
Kütahya
N. Asım

Âza
Konya
K. Hüsnü

Âza
Erzurum
H. Aziz

4—

Hükû ıııeliıı teklifi

Hastanelerden uzak bulunan asherî kınalardaki
hastaların revirlerde tedavisi hakkında kanan
lâyihası

Kanun lâyihası

1 — Askerî hastaneleri bulunmıyan ma
hallerdeki revirlerde tedavi edilen hastalar
hastanelerde olduğu gibi derece ile iaşe olu
nurlar.
2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Millî
Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.
23 - III - 1930
Bş. V.
İsmet
Da. V.
Ş. Kaya

Ad. V.
M. Esat

M. M. V.
M. Abdülhalik

Ha. V.
Dr. T. Rüştü

Mf. V. Na. V.
C. Hüsnü Recep

İk. V.
Şakir

Milli Müdafaa Encümeninin tadili

Ma. V.
Ş. Saraçoğlu
S. İ. M. V.
Dr. Refik

MADDE 1 — Aynen

MADDE 2
MADDE-a

Bütçe Encümeninin tadili
Revirlerde tedavi edilecek hastaların iaşesine
dair kanun lâyihası
MADDE 1 — Askerî hastaneleri bulunmıyan mahallerdeki revirlerde tedavi edilen has
talar hastanelerde olduğu gibi derece ile iaşe
olunurlar .
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
MADDE 3— Bu kanunun hükmünü icraya
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.

SIRA No 135
1494 numaralı kanunun deniz zabitleri heyetine mahsus
muvakkat maddesinin A fıkrasını tadil edici 1/617 numaralı
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri
mazbataları
T. C
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
Şube 1
Sayı 6J919

26-III-1930

B. M. M. Yüksek Reisliğine
1494 numaralı terfi kanununun deniz zabitleri heyetine mahsus muvakkat maddesinin ( A )
fıkrasının tadili hakkında Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin
23 - III - 930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
Geçen sene terfi kanununun bazı mevadı tadil ve deniz zabitlerine de teşmil edilmiştir.
Bu tadilât Âli Askerî Şuraya tevdi kılındığı zaman tedrisat programı nazarı dikkate alınarak
deniz zabit vekilliği on bir ay olarak teklif edilmişti. Bilahare Şurayı müşarileyhada cereyan
eden müzakere neticesinde; zabit vekilliği altı ay olarak tespit ve kanunun ıo uncu maddesinde
tasrih edilmiş ve binaenaleyh vahdet husulünü tem i nen deniz zabit vekillerinin altı ay sonra
mülâzim olmaları kabul buyrulmuş ise de deniz zabitleri heyetine mahsus muvakkat maddenin
(A) fıkrasında teklif edilen şeklin aynen münderiç bulunduğu kanunun neşrinden sonra
görülmüştür.
1 kânunuevvel 1929 da zabit vekili olanların 1494 numaralı terfi kanununun 10 uncu
maddesi mucibince altı ay sonra yani 1 haziran 1930 tarihinde mülâzim olmaları muktazi iken
mezkûr fıkranın tay edilmemesi ilcasile deniz zabit vekillerinin beş ay fazla fazla bekledikten
sonra mülâzimliğe terfileri haklarının ziyalarım ve binnetice mağduriyetlerini müstelzim ahvalden
bulunmasına binaen salifülarz fıkranın tayyı zaruzî görülmüş ve mezkûr fıkranın tanzim
kılınan ve Âli Askerî Şurasınca aynen kabul buyrulan muaddel şekli melfufen takdim edilmiştir.

- 2 • Milli Müdafaa Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
M. M. Encümeni
Karar K° 97
Esas M î/617

8 - I V - 1930
Yüksek Reisliğe

Başvekâleti Celilenin 26 mart 1030 tarihli ve 6'919 numaralı tezkeresile encümenimize
havale buyrulan 1494 numaralı terfi kanununun muvakkat maddesinin ( A) fıkrasını tadil edici
kanun lâyihasile Millî Müdafaa Vekâletinin esbabı mucibe mazbatası Vekil Beyefendinin huzurile
okundu ve kunuşuldu.
Hakikaten 1494 numaralı tadiller ile zabitan heyetine mahsus terfi kanunu ordu ve deniz
zabitlerinin terfilerinde teadül ve birlik esasını kurmuş olduğundan işbu kanunun muvakkat
maddesinin (A) fıkrasındaki; cc 1 teşrinisani 1930 da mülâzım rütbesine terfi » e dair kısmınfn
bir yanlışlık neticesi olduğu anlaşıldığından bunun tashihi için teklif olunan tadil lâyihasının
encümenimizce de muvafık görülerek aynen kabulüne karar verildiği arzolunur efendim.
Reis
Cebelibereket
Naci

M. M.
İstanbul

Kâ.
Bitlis
Muhiddin Narni

Âza
AJSamih

Âza
fialit

Âza
L Müfit

Âza
Diyarbekir
Kâzım
Âza
B. Lutfi

Âza
Rasim

, Âza
A. Rıza

Âza
Recai

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
M 79 M.
Fsas M 1/617

.

2 0 - I V - 1930
Yüksek Reisliğe

Ordu zabitan heyetine mahsus 863 ye 1252 numaralı terfi kanunlarının bazı maddelerinin
tadili hakkındaki 1494 numaralı kanunun deniz zabitleri heyetine mahsûs muvakkat maddesinin
( A ) fıkrasının tadiline dair olup Millî Müdafâa Encümeni mazbatasıla encümenimize tevdi
kılınan kanun lâyihası Millî Müdafaa Vekili Mustafa Abdülhâlik Beyin huzurile tetkik ve
müzakere olundu.
Hükümetin esbabı mucibe lâyihası ile Millî Müdafaa Encümeni mazbatasında dahi izah
edildiği üzere ordu zabitlerinin terfileri hakkında geçen sene Meclisi Âlice kabul edilmiş olan
1494 numaralı kanunun muvakkat maddesindeki deniz zabit vekillerine ait terfi müddetinin
ordu zabit vekilleri için tayin edilmiş olan terfi müddetinden fazla bulunduğu encümenimizce
de anlaşılmış ve teadülü temin için teklif olunan kanun lâyihası şekle ait tadillerle kabul
edilerek Umumî heyetin tasvibine arzolunmuştur.
B. E. Rs.
İstanbul
Fuat
Elâziz
fi. Tahsin

Rs. V
Bursa
Muhlis
İsparta
Mükerrem

M. M.
Gaziantep
Remzi
Kırklareli
M. Nahit

Aydın
Mühendis
Mitat
Kütahya
Niyazi Asım

Diyarbekir
Rüştü
Konza
K. Hüsnü

Erzurum
fi. Aziz

Hükümetin teklifi

Bütçe Encümeninin tadili

1494 numaralı terfi kanununun deniz zabitleri
heyetine mahsus muvakkat maddesinin (A)
fıkrasının tadiline dair kanun lâyihası

Ordu zabitân heyetine mahsus terfi kanunlarını
muaddil kanunun muvakkat maddesinin
tadiline dair kanun lâyihası

l— 1494 numaralı terfi kanununun deniz
zabitleri heyetine mahsus muvakkat maddesinin
(A) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.
(A) 1927 senesinde deniz talebesi olanların
1 kânunuevvel 1929 tarihinde zabit vekilliğine
trfileri icra olunur.

MADDE 1 — Ordu zabitan heyetine
mahsus terfi kanunlarının bazı maddelerinin
tadiline dair olan 1494 numaralı kanunun
deniz zabitleri heyetine mahsus muvakkat
maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil
edilmiştir.
A — 1927 senesinde deniz talebesi olan
ların ı kânunuevvel 1929 tarihinde zabit
vekilliğine terfileri icra olunur.

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.

3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Millî
Müdafaa Vekili memurdur
23-IH-1930

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
Millî Müdafaa Vekili Memurdur.

Bş. V. Ad. V.
İsmet M. Esat
Ha. V.
Dr. T. Rüştü
Na. V.
Recep

M. M. V.
Da. V.
M. Abdülhalik Ş. K.

Ma. V.
Ş. Saraçoğlu
İk. V,
Şak(r

Mf. V.
Cemal Hüsnü
S. İ. M. V.
Dr. Refik
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