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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek Menemen, Ma

nisa ve Balıkesir kazalarında ilân edilmiş olan örfî 
idarenin 6ir ay temdidi kabul olunduktan sonra Radi 
Beyin geri kalan cezasmm affine mütedair mazbata 
müzakere ve Sıhhiye Encümenine tevdi edildi. 

tstiklâl madalyasile taltifleri talep olunan iki zata, 
tapu senetlerinde muharrer kiymetlere, askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun bir maddesinin tefsirine, belediyeler
den merkezi hükümet vergisi ahzine ve ziraat bölükleri 
teşkiline müteallik tekliflerin reddine dair mazbatalar 
kabul ve teneffüs için celse tatil edildi. 

Lâyihalar 
1 — Askerî memnu mmtakalar kanununun bazı mad

delerinin tadili hakkında kanun lâyihası ( Millî Müdafaa 
Encümenine ) 

2 — Başvekâlet 1930 senesi «bütçesinde 2 300 liralık 
münakale yapılması hakkında kanun lâyihası ( Bütçe 
Encümenine ) 

3 — Belediye kanununun 109 uncu maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ( Dahiliye, Maliye 
ve Bütçe Encümenlerine ) 

4 — Dahiliye Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 33 300 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
( Bütçe Encümenine ) 

5 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 
16 500 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâ
yihası ( Bütçe Encümenine ) 

6 — Hazineden taksitle gayri menkul mal satın al
mış olanlara borçlarını tediyede kolaylık gösterilmesi 
hakkında kanun lâyihası ( Maliye ve Bütçe Encümen
lerine ) 

7 — 1927 senesi hazine hesabı kafisi hakkında ka
nun lâyihası ( Divanı Muhasebat Encümenine ) 

8 — 1929 senesi Hazine hesabı kafisi hakkında ka
nun lâyihası ( Divanı Muhasebat Encümenine ) 

9 — İktisat Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 349 350 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
( Bütçe Encümenine ) 

10 — Islâhı hayvanat kanununun 4 üncü maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası ( İktisat Encümenine ) 

11 — Maarif Vekâleti 1930 senesi bütçesinin 561 inci 
faslından bir kısım tahsisatın mütedavil sermaye halin
de kullanılmasına dair kanun lâyihası ( Bütçe Encüme
nine ) 

12 — Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi kara büt
çesinde 100 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe Encümenine ) 

4 3 — Muamele vergisi kanunu makamına kaim ka
nun lâyihası ( İktisat, Dahiliye, Adliye, Maliye ve Büt
çe Encümenlerine ) 

İkinci celse 
Refet Bey tarafından açılarak Menemen Divanı Har

bi örfisince verilen ölüm cezası kararlarının tasdikına 
mütedair mazbata ile askerî ve mülkî tekaüt kânununun 
47 inci maddesine bir fıkra tezyiline dair kanun lâyihası 
müzakere ve kabul edildi. 

Samsun Mebusu Adil Beyin istifanamesi okundu. 
ölçüler kanunu lâyihasının dahi 19 maddesi müzakere 

ve kabul ve kanuna bir madde ilâvesi hakkındaki takrir 
Encümene havale edildi, ve perşembe günü toplanılmak 
üzere celse tatil olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Tokat Denizli 

Refet S. Tevfik H. Rüştü 

14 — Mübadele ve teffiz muamelelerinin intacı ve 
kafî tasfiyesi hakkında kanun lâyihası ( Dahiliye, Mali
ye ve Bütçe Encümenlerine ) 

15 — Müsakkafat vergisi hakkmda kanun lâyihası 
( Dahiliye, iktisat, Maliye, ve Bütçe Encümenlerine ) 

16 — Satılan mektep kitabı bedellerinden 11 661 lira 
77 kuruşun Maarif Vekâleti 1929 senesi bütçesine mun
zam tahsisat olarak verilmesine dair kanun lâyihası 
(Bütçe Encümenine ) 

17 — Yüksek Mühendis Mektebi 1930 senesi bütçe
sinin 4 üncü faslı unvanının tebdili hakkmda kanun lâ
yihası ( Bütçe Encümenine ) 

Tezkereler 
18 — İngiliz lirası olarak maaş almakta olan elçilik 

ve şehbenderlik memurlarına Türkiyede bir vazifeye 
nakil ve tahvillerinde ne surette maaş verileceğinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi ( Maliye ve Bütçe 
Encümenlerine ) 

19 — Vilâyetler idaresi kanununun 14 üncü madde
sinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi ( Dahiliye 
ve Maliye Encümenlerine ) 

Mazbatalar 
20 — Maarif Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 49 820 

liralık münakale yapılması hakkında 1/802, Gümrükler 
Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 6 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/804, Millî Müdafaa, 
Dahiliye ve Maliye Vekâletleri 1930 senesi bütçelerine 
munzam tahsisat verilmesine dair 1/806 ve Millî Mü
dafaa Vekâleti 1930 senesi kara bütçesinde 100 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/807 numaralı 
kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası ( Ruz-
nameye ) 

21 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti 
arasında aktedilen dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve ha
kem muahedenamesile merbutu bahrî kuvvetlerin tahdidi
ne mütedair protokolün tasdiki hakkında 1/786 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Millî Müdafaa Encümen
leri mazbataları ( Ruznameye ) 

22 — 24 mayıs 1928 tarih ve 1291 numaralı kanunun 

2 — HAVALE EDİLEN EVBAK 
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İ : 26 5-2-
1 inci maddesine merbut 2 numaralı cetvelin tadiline ve 
4 numaralı haşiyesinin 3 üncü fıkrasının tayyine dair 
1/794 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları ( Ruznameye ) 

23 — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Yüzbaşı 
Ahmet ve Tahsil memuru İbrahim Beyler hakkında 
Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 575 ve 618 numara
lı kararların Umumî Heyette müzakeresine dair 4/91 
numaralı takriri ve Arzuhal ve Millî Müdafaa Encümen
leri mazbataları ( Ruznameye ) 

24 — Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin teşki
lât ve vezaifi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin ta-

1 — Devletle alâkaları katedilen bilûmum aske
rî ve mülkî memurlarla zabıtan eytam ve eramili-
ne tekaüt aidatlarının iadesine dair kanunun bi
rinci maddesinin tefsiri hakkında 3/445 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve millî Müdafaa ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları [İl 

Reis — Mütalea var mı efendim? Mazbatayı kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Muhasebei umumiye kanununun 118 inci 
maddesinin tefsiri hakkında 3/489 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları [2[ 

Reis — Söz istiyen var mı? 
Dr. Mustafa B. (Çorum) — İzahat versinler. 
Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (istanbul) — 

Efendim; Devlet Demiryolları ile bir müteahhit 
arasında ihtilâf tehaddüs etmiştir. Mahkemeye git
mişler. Bu davanın takibinde hazinenin menfaati 
olmıyacağı anlaşıldıktan sonra sulhan hallolunma
sı noktası düşünülmüş fakat bu da mucibi ihtilâf 
olmuştur. Devlet Demiryolları kanununda; işlet
meden mütevellit olan davaların 10 000 liraya ka-

[1] 54 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 56numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

1931 C : 1 
I diline dair 1/792 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları ( Ruznameye) 

25 — Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin, ordu, bahriye, 
jandarma zabitan ve memurini hakkındaki kanunun 12 
inci maddesinin tefsirine dair 4/48 numaralı takriri ve 
Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları ( Ruznameye ) 

26 — Müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü mad
desinin 4 üncü fıkrasının tefsiri hakkında 3/469 numaralı 

I Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları ( Ruznameye ) 

dar sulhan halline salâhiyet verilmiştir. Binaen
aleyh bu meselede sulhan hallolunabilir mi, oluna
maz mı diye tereddüt hasıl olmuştur. Muhasebei 
umumiye kanununun 118 inei maddesinde; mülhak 
ve hususî bütçelerle idare olunan devairin muva-
zenei umumiye kanununa tabi olduğu musarrahtır. 

Muhasebei umumiye kanununun bu meseleye 
temas eden 137 inei maddesinde takibinde menfaati 
hazine mütesavver olmıyan davalar için sulh ya
pabilmek salâhiyetini 3 bin liraya kadar olan da
vaların - aşağı yukarı burada da böyledir. - Heyeti 
Vekilenin kararile ve Reisicumhurun tasdikından 
geçmek suretile sulhan halli kabildir diye tasrih 
edilmiştir. Ancak maddenin başında (Muvazenei 
umumiyeye dahili devair) denilmektedir. Her ne 
kadar mülhak bütçeler muvazenei umumiyeye da
hil olacaklar isede burada asıl maksat, bu fıkranın 
sırf tefsir sadedinde yazılmış olup olmadığı mese
lesidir. Diğer encümenlerin mütaleasından da an
laşılacağı gibi bizim encümenimiz de ona kani ol
muştur ki muvazenei umumiye kanunu, bütün 
muvazenei umumiyeye dahil devair için yapılmı. 
ve Devlet Demiryolları mülhak bütçe ile idare 
olunarak bu kanuna dahil devairden bulunmur 
olduğu için muvazenei umumiye kanununun bu 

meseleye taallûk eden 137 inci maddesile mesele 
hallolunabilecektir. Mesele bundan ibarettir. 

Reis — Mazbatayı kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

• • • X » f K » « ' 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 14,5 

Reis — Nurettin Ali B. 
Kâtipler : Ami B. (YOZOAT) Süreyya Tevfik B. (TOKAT) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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I : 26 5-2-4931 C : 1 
3 — Ordu, bahriye ve jandarma zabıtan ve me

murini hakkındaki kanunun 12 inci maddesinin 
tefsirine dair 3/536 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Şefik B. (Bayazıt) — Efendim, Maliye Encüme
ninin mazbatası okunsa da mesele nedir daha eyi 
anlaşılsa. 

(Maliye Encümeni mazbatası okundu) 
Reis — Her iki encümenin mazbatası okundu. 

mütalea var mı efendim? Mazbatayı kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Mazbata kabul edilmiştir. 

4 — Teşviki sanayi kanununun 7 inci madde
sinin C fıkrasının tefsirine dair 3/122 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Ticaret ve Bütçe Encümen
leri mazbataları [2] 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Bir kaç güne kadar kazanç vergisi kanunu
nun tadilâtını takdim ediyoruz. Bunun da onunla 
alâkası vardır. Onun için bunun; kazanç vergisi 
kanununu ilk müzakere edecek olan İktisat En
cümenine tevdiini rica ederim. 

İktisat En. M. M. Ali Rıza B. (Mardin) — İk
tisat Encümenine tevdiini rica ediyorum. 

Reis — Bütçe Encümeni muvafık görüyor mu? 
Büte Encümeni Reisi Fuat B. ( istanbul ) — 

Muvafıktır efendim. 
Reis — O halde İktisat Encümenine tevdi edi

yoruz. 

5 — Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin, ti
caret kanununun 386 inci maddesinin tadiline dair 
2/139 numaralı kanun teklifi ve İktisat ve Adliye 
Encümenleri mazbataları [3] 

Reis '•— Bu teklifi kanuninin müzakeresine esa
sen başlanmıştı efendim. 
1926 tarihli ve 865 numaralı ticaret kanununun 386 inci 

maddesinin tadili hakkında kanun 
MADDE 1 — 386 inci madde aşağıdaki veçhile 

değiştirilmiştir. 
Mevzu veya nevi şirketin tebdiline müteallik 

[1] 55 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

[2] 57 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[S] Evveliyatı 25 inci in'ikat zaptındadtr. 

olan heyeti umumiye içtimaatında sermayei şirketin 
akalli üç rubunu temsil eden hissedaranın huzuru 
şarttır. Bu içtimaatta müttehaz kararların muteber 
olması için asaleten veya vekâleten istimal olunan 
aranın sülüsanının içtimai muktazidir. 

İlk içtimada sermayenin üç rubunu temsil eden 
hissedaranın huzuru mümkün olmadığı halde hey
eti idare heyeti umumiyeyi tekrar içtimaa davet 
edebilir. Fıkrai sabıkada muharrer hususların gay
risine mütedair tadilât için davet olunan heyeti u-
mumiyenin ilk içtimaında anifüzzikir nisabı müzake
re hasıl olmadığı takdirde keyfiyet şirket ilânatının 
dercine mahsus gazeteler ile on beş gün fasıla ile 
jki kere ilân edildikten sonra ikinci bir içtima akto-
lunabilir. 

İçtimai ihbar için nama muharrer senedat sa
hiplerine hitaben tastir edilecek davetnameler ile 
ilânlara ruznamei müzakeratla beraber içtimai sa
bıkın zamanı vukuu ve neticesi dercolunur. İkinci 
içtimada müzakerat cereyan edebilmek için sermayei 
şirketin lâakal nısfını temsil eden hissedaranın hu
zuru lâzımdır. İşbu ikinci içtimada dahi nisabı 
müzakere tahassul etmediği surette salifülbeyan 
şerait dairesinde üçüncü bir içtima aktolunabilir. Bu 
son içtimada müzakeratın icrası için sermayei şir
ketin akalli sülüsünü temsil eden hissedaranın hu
zuru kâfidir. Bu heyeti umumiyelerin kararı mu
teber olmak için asaleten veya vekâleten verilen â-
ranın sülüsanının içtimai şarttır. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? 
Maddeyi Reyi Âlinize arzediyorum. Kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Kabul 
buyurmiyaıılar . . . Madde kabul buyrulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Teklifi kanuninin ikinci müzakeresine geçil
mesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . İkinci mü
zakeresine geçilmesi kabul buyrulmuştur. 

Pazartesi günü saat 14 te içtima etmek üzere 
in'ikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati; 14,20 

• C € € » 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 54 
Devletle alâkaları katedilen bilûmum askeri ve mülkî me
murla zabitan ve eytam ve eramiline tekaüt, aidatlarının 
iadesine dair 3/445 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî 

Müdafaa ve bütçe Encümenleri mazbataları 

T.C. ' " ' - ' • ' • •; ' ' . ! • ' • ' • ' . ' • • * ; 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 13 - IV - 1930 

Sayı: 6/1211 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1520 numaralı kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında M. M. Vekâletinden yazılan 27-11-1930 
tarih ve. 17 numaralı tezkere sureti lef£en takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Millî Müdafaa Vekâletinin 27 - I I -1930 tarih ve 17 numaralı tezkeresi suretidir 

1520 numaralı kanunun birinci maddesinde nisbeti askeriyeleri katedilen zabitanın hizmet 
müddeti mevzubahs olmıyarak alelitlak maaşlarından kesilmiş olan tekaüt aidatı yekûnunun yüzde 
elli ilâvesile ve iki taksitte verileceği musarrahtır. 

Mezkûr kanunun sureti tatbikına dair Maliye Vekâletince tanzim edilen izahnamenin ikinci 
maddesinde hizmet müddetleri on seneden aşağı olanlara tekaüt aidatı namile hiç bir şey tesviye 
edilmiyeceği yazılmıştır. ^ 

Müddeti hizmetleri on seneden dun olan zabitan; askerî tekaüt kanununun 23 üncü maddesi 
mucibince hakkı tekaüdü haiz oldukları gibi 1520 numaralı kanunun birinci maddesinde de müd
deti hizmet mevzubahs olmıyarak alelitlak tekaüt aidatının yüzde elli ilâvesile verileceği tasrih 
edilmiş olduğundan eshabı istihkakın müracaatları intaç edilebilmek üzere 1520 numaralı kanunun 
birinci maddesinin berayı tefsir B. M. M. ne takdim buyrulmasma müsaadei devletleri maruzdur 
efendim. 

M. M. V. 
M. Abdülhalik 

M. M. Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
M. Müdafaa Encümeni 

Karar No: 95 29 - IV -1930 
Esas No: 3/445 

Yüksek Beisliğe # 

Başvekâleti Celilenin 13 nisan 1930 tarihli ve 6/1211 sayılı tezkeresile encümenimize havale buy-



- 2 — 
rulan- ve 1526 numaralı kanunun birinci maddesinin tefsirini istiyen Millî Müdafaa Vekâleti tezke
resi okundu ve konuşuldu: 

Mezkûr kanunun birinci maddesi aynen şudur: 
« 2 3 nisan 1336 tarihinden itibaren salâhiyettar olan mahkemeler veya heyetler kararile müeb-

heden memuriyetten mahrumiyet ve hukuku medeniyeden iskat ve tart ve nispeti askeriye kat ' ı 
cezalarına uğrryan v#ya ağır cezaya mahkûm olan, idam edilen veya Hükümet veya B. M. Meclisi 
kararile tabiiyetten iskat ile millî hudut haricine çıkarılan bilûmum askerî ve mülkî Devlet me-
murlarile ordu ve jandarma mensuplarının ve mütekaitlerinin maaşalarından kesilmiş olan teka
üt aidatı yekûnu yüzde elli ilâvesile aşağıdaki fıkralarda yazılı olduğu veçhile iki taksitte verilerek 
hazine ile ilişikleri kesilir... » 

îşbu kanun maddesinin bu sarahatından anlaşıldığına göre maksat o gibilere alelusul bir tekaüt 
maaşı bağlamak değil, onların vaktinde maaşlarından kesilmiş olan paranın üzerine yüzde elli ilâve 
olunarak vermek ve bir daha Hükümete müracaatlarına bir imkân veya bahane bırakmamak olduğu 
anlaşılmaktadır. Binaenaleyh bu parayı muayyen bir zamana hasretmek kanunun hem sarahatına 
hem maksat ve ruhuna uygun düşmiyeceği encümenimizce mütalea kılınarak kanunun tefsire 
muhtaç olmadığına karar verildiği arzolunur efendim. 

Reis M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Cebelibereket Bitlis 

Naci Muhiddin Namı Â. Samih Esat Hasan Cemil 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 

M. 36 27 -î - 1931 
Esas No 3/445 

Yüksek Reisliğe 

1520 numaralı kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletten gelen 13 nisan 1930 
tarih ve 6/1211 numaralı tezkere ile Millî Müdafaa Vekâleti lâyihası ve Millî Müdafaa Encümeni maz
batası Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyle Millî Müdafaa Vekâleti Tekaüt ve Kavanin Şubeleri 
Müdürleri Kemal ve Tevfik Beyler hazır bulunarak tetkik ve müzakere olundu. 

Hizmet müddetleri on seneden eksik olan zabitler, askerî tekaüt kanunu mucibince tekaüt hakkını 
haiz oldukları gibi 1520 numaralı kanunun birinci maddesi ( maaşlarından kesilmiş olan tekaüt 
aidatı yekûnu yüzde elli ilâvesile verilerek Hazine ile ilişikleri kesilir ) hükmü kat'î surette ifade 
ile hizmet müddetinden bahseylememekte olduğundan bu gibilerden on sene hizmet şartı aramak doğ
ru olmadığı ve keyfiyetin tefsire muhtaç bulunmadığı hususunda Millî Müdafaa Encümeni mütalea-
sına iştirak edilmiştir. Umumî Heyete arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip 
istanbul Burdur Gazi Antep Giresun Erzurum Elâziz İsparta 

Fuat Vahit ' Remzi Kâzım Aziz H. Tahsin Mükerrem I 

Kıklareli Sivas Yozgat 
M. Nahit Rasim 8. Sırrı 

• 
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Devlet <Den^<alları îdaresile kızılırm&k Mfcöpı 'iisüne ait -on Hbir parça * demirzii 
naklini teahhüt eâe» $Eemet Bey arasında^ teha*l<$i&s & t e d a v a ve ihtilâfın 'münase-
ifei^umumiye iaıımttonn 118 inci maddesi * vmrifem&s* siiüıeıı halli caiz olup dlmıya-
cağmm tef siren^ tajlal hakkında ^Maliye ^kâfetİHden -yazılan -tezkerenin Sureti 
takİim kılınmıştır. 

^jktazasının Ma v<e Nicesinin iş 'arma 'müsaade 'btiy^ûtaufflnı rica ederim 
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Maliye Vekâletinin 7 - VI -1930 tarih ve 9883/478 numaralı tezkeresi suretidir 

Pevlet Demiryolları îdaresile müteahhit Fevzizade Memet Bey arasınla müte-
İmĞâİ§ kızdırmak köprüsüne ait demirlerin sureti nakli hakkındaki Kayseri mahke
mesine ikame edilen davanın idare aleyhine neticelenmesi kuvvetle muhtemel bulun
ması itibarile sulhen hallinde idare lehine 250 lira istifade edileceğinden bahisle 
muhasebei umumiye kanununun 137 inci maddesine tevfikan kârarnafoesiirin tan
zimi Nafıa Vekâletinden talep edilmiş olmakla yapılan tahkikat üzerine berveçhi 
zir arzolunan neticeye vasıl olunmuştur. 

1 - Muhasebei umumiye kanununun 137 inci maddesinin muvazenei umumiye-
ye dahil devairi devlet leh ve aleyhine ikame ohman dafaîaidan babMolnıası ve Dev
let Demiryolları idaresinin mülhak bütçe ile idare olunan nıüstakîl bir şahsiyeti 
hüfcmiyesi bulunması ifâbarile maddei mezkûre hükmünün mezkûr idareye tatbi
ki kabil değildir. 

2* - Gerçi kanunu mezkûrun 118 inci maddesinde mülliak ve hususî bütçelerin 
hesabât ve muamelâtının, hususî kanunlarında muharrer kuyut mahfuz.olmak üzere, 
muhasebei umumiye kanununa tabi olduğu yazıli isede maddei mezkûre yalnız 
(hesabattve muamelât) emrinde kanunu mezkûrun cari olacagmı mutâzammm bu
lunduğundan başka 137 inci madde muvazenei üıhümiyeye dahil dâirelerin iahşi-
ser* veftâhdiden tasrih eimiş olmasına göre İlginci madde^^İûl^u^ü^ teininisurgtjpte 
137 inci maddenin mülhak ve hususî bütçelerle- idare>lunari devairete^niİi imkân
sız gibi görülmektedir. 
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3 - Devlet Demiyorlları İdaresinin teşkilâtına dair olan 1483 numaralı kanu

nun altıncı maddesinin (1) fıkrasında demiryolu idaresinin şahsiyeti maneviye-
sine ait ve işletmeden mütevellit on bin liraya kadar hukukî ihtilâf atta sulh ve ibra 
hakkında karar ittihazı salâhiyetinin meclisi idareye ait olduğu ve on bin liradan 
fazla olanlar için hazinenin miitaleası alındıktan sonra îcra Vekilleri Heyeti kara-
rile sulh ve ibra yapılacağı tasrih edilmiş-tir. Mevzubahs ihtilâf işletmeden mütevel
lit olmadığı için bu madde hükmüne tevfikan meelisi idare sulh akdedememiş 
ve muhasebe! umumiye kanununun 137 inci maddesine tevfikan kararname istih
sali talep edilmiştir. 

4 - Gerçi idarei mezkûrenin teşkilâtına ait 1042 numaralı kanunun meclisi ida
renin salâhiyetini tayin eden on dördüncü maddesinin (1) fıkrasında (her nevi hu
kukî ihtilâf at) denilmek suretile bu kabil ihtilâf atın sureti halli âm ve şamil bir su
rette tayin olunmuş ise de salif ülarz 1483 numaralı kanun 1042 numaralı kanunun 
bu maddesi hükmünü ilga eylediğindenhalen bu maddenin tatbikma da bittabi im
kân kalmamıştır. 

Bu vaziyete nazaran Devlet Demiryollarının işletmeden maada hususatta hadis 
olacak hukukî ihtilâf atının sureti hallinde kanun sakit demektir. 

Maahaza yukarıda arzedildiği üzere muhasebei umumiye kanununun 118 inci 
maddesinin (mülhak ve hususî bütçelerin hesabat ve muamelâtı) ibaresindeki mua
melât tabirine hesaj)tan gayri muamelâtın dahi dahil olması ve bu itibarla mezkûr 
ihtilâf atın da muamelâttan addile 118 inci madde hükmünün temini suretile 137 inci 
maddenin mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan devaire teşmilise varit görül
mekte ise de meselenin tefsiren halli daha muvafık olacağı hazinece mütalea edildi
ğinden tasvip buyrıüduğu takdirde keyfiyetin tefsiren halli için B. M. M ne arzına 
müsaadei devletlerini istirham eylerimefendim. 

7 - VI -1930 
Maliye Vekili 
Ş. Saraçoğlu 

Maliye Encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Maliye Encümeni 15 - VI -1930 
Karar No 57 
Esas No 3/489 

Yüksek Reisliğe 
Başvekâletin muhasebei umumiye kanununun 118 inci maddesinin tefsiri hak

kındaki 6/2059 numaralı tezkeresi ve merbutu encümenimize havale buyrulmuş ol
makla, Maliye ve Nafıa Vekâletleri memuru mahsuslarının huzurile, tetkik ve mü
zakere olundu. 

Encümenin akalliyeti: Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî idaresi hak
kındaki 1483 numaralı kanunun 6 inci maddesinin ( î) fıkrası ile mezkûr umumî 
idareye yalnız işletmeden mütevellit meselelerde sulh hakkı verilmiş olduğundan, 
işletmeden mütevellit olmıyan hususatta Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî 
İdaresinin sulh salâhiyeti olmadığı kanaatini izhar etmiştir. Ancak, Devlet Demir
yolları ve Limanları Umumî İdaresinde idare meclisi mevcut iken mer'i olan 
(1042) numaralı kanunun 14 üncü maddesinin (N) fıkrası ile 10 000 liraya kadar 
olan itilâflar için sulh salâhiyeti alelitlâk idare meclisine verilmiş iken bilâhare ida-
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re meclisi lâğvedilmiş ve buna binaen 1483numaralı kanun ile yalnız işletmeden mü
tevellit hususatta sulh salâhiyeti Umumî idare Encümenine bırakılmıştır, işletme
den mütevellit olmıyan hususatta sulh imkânının Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umumî idaresinden selbi için sebep mevcut olmadığı gibi, buna hiç bir kanunî hü
küm de yoktur. Bilâkis muhasebei umumiye kanununun 118 inci maddesinde " mül
hak ve hususî bütçelerin hesabat ve muamelâtı, hususî kanunlarında muharrer ku-
yut mahfuz kalmak üzere, bu kanun ahkâmına tabidir" denildiğinden işletmeğe 
müteallik olmıyan hususatta sulh için Devlet Demiryolları Umumî idaresinin 
muhasebei umumiye kanununun 137 inci maddesi ahkâmına tevfiki hareket eyle
mesi icap eder. izah olunan bu esbaba binaen, Malij^e Encümeninin ekseriyeti: mu
hasebei umumiye kanununun 118 inci maddesinin sarih ve tefsire muhtaç olmadığı
na karar verilmiştir. 

Havale mucibince Bütçe Encümenine takdim olunur. 
Reis M. M. Kâtip Âza .Âza Âza Âza 

Ali Bana A. Hilmi Basih Şevket Fuat Emin 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Bütçe Encümeni 29-1 -1931 
M. 39 
Esas No 3/489 

Yüksek Reisliğe 
Devlet Demiryolları Idaresile bir müteahhit arasında tahaddüs eden dava ve ih

tilâfın muhasebei umumiye kanununun 137 inci maddesi mucibince sulhen halli 
caiz olup olmıyacağmın tayini hakkında olup Maliye Encümeni mazbatasile birlik
te encümenimize tevdi kılman Başvekâlet tezkeresi Maliye Vekili Mustafa Abdül-
halik Bey ile Devlet Demiryolları idaresinden gönderilen memurlar hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bu bapta Maliye Encümeninin ekseriyetince dermeyan olunan mütaleaya encü-
menimizce de iştirak olunarak meselede tefsire muhtaç bir cihet görülemediği U-
mumî Heyete arzolunur. 

Reis Rs. V. M. M. Kâtip Âza Âza 
istanbul Burdur Gazi Antep Giresun Balıkesir Bursa 

Fuat Vahit Kasım Ali Şuur i Muhlis 
Âza Âza Âza Âza Âza 

Erzurum Elâziz İsparta Sivas Yozgat 
Aziz H. Tahsin Mükerrem M.Bemzi S. Sırrı \ 





Sıra No 55 
Ordu, bahriye ve Jandarma zabitan ve memurini hakkın

daki kanunun 12 inci maddesinin tefsirine dair 3/536 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 

mazbatalar* 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 20/Xll/1930 
Sayı: 6/4457 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
912 numaralı kanunun 12 inci maddesinin tefsirine dair M. Müdafaa Vekâletin

den yazılan 16/XII/1930 tarihli ve levazım 12049 numaralı tezkerenin sureti leffen 
takdim kılınmıştır. 

Muktazasmın ifa buyrulmasını arzederim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Başvekâleti Celileye 
Müdafaai Milliye Zat İşleri Dairesi Muamelât Şubesi Müdürü Binbaşı Şeref ettin 

Beyin vuku bulan talebi üzerine binbaşılıktan icrayi tekaüdü ile 1455 numaralı ka
nunun 7 inci maddesine tevfikan üçüncü sınıf muamele memurluğuna nakli 27 
ağustos 1929 tarihinde tasdiki âliye iktiran etmiş ve 30 ağustos 1929 tarihinde de 
ikinci sınıf muamele memurluğuna terfi ettirilmiştir. 

Mumaileyh bilfiil 30 sene hizmet eylemiş olduğundan bahisle 912 numaralı kanu
nun 12 inci maddesine istinaden binbaşılık muhassasatınm bir seneliği nisbetinde ik
ramiye itasını talep eylemektedir. 

912 numaralı kanunun 12 inci maddesinde bilfiil 30 sene hizmet ifa eden zabitan 
ve memurini askeriyeye hini tekaütlerinde maatahsisat maaşlarının bir seneliği ik
ramiye olarak verilir diye mutlak olarak zikir ve tasrih olunmuş olmasına nazaran 
mumaileyhe ikramiye itası lâzım geleceği mütalea edilmekte ise de mumaileyhin te
kaüdünün icrası ile beraber ayni zamanda muamele memurluğuna nakli yapılarak 
hizmetinde inkita vaki olmamış ve usul ve merasimi kanuniye dairesinde tekaüt ma
aşı tahsisi muamelesi de yapılmış olduğundan dolayı ikramiye itası meselesi mahalli 
tefsir görülmüştür. Bu hususta Meclisi Âliden tefsiren bir karar istihsaline müsa-
adei fahimanelerini arz ve istirham eylerim efendim. 

M. M. Vekili 
M. Abdülhalik 
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Maliye Encümeni mazbatası 

17/1/1931 

Yüksek Reisliğe 

Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memurini hakkındaki kanunun 12 inci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâleti Celileden gönderilip Bütçe Encümenine ha
vale ve oradan da beyanı mütalea zımnında encümenimize tevdi buyrulmuş olan 
tezkere ile merbutu evrak Millî Müdafaa Vekâletinden gönderilen memurlar hazır 
oldukları halde mütalea ve tetkik edildi: 

Esas mesele: 
Millî Müdafaa Zat İşleri Dairesi Muamelât Şubesi Müdürü Binbaşı Şerefettin 

Beyni binbaşılıktan tekaüt suretile üçüncü sınıf muamele memurluğuna nakli icra 
edilmiş ve fakat iki vazife arasında fasıla vuku bulmamış olmasına mebni, kendi
sine, 912 numaralı kanunun 12 inci maddesi mucibince binbaşılık tahsisatının bir se
neliği nisbetinde ikramiye verilip verilmemesinin tef siren halli talebinden ibarettir. 

Askerî memurları hakkındaki 1455 numaralı ve 24 mayıs 1929 tarihli Kanunun 
7 inci maddesinde: « mütekait zabit ve hesap memurlarından liyakati görülenler 
kıdemlerile rütbelerine muadil memur sınıflarına naklolunabilirler » demektedir. 

Şerefttin Beyin binbaşılıktan, talebi üzerine tekaüdünün icra edilmiş bulundu
ğu ağustos 1929 tarihinde mezkûr 1455 numaralı kanun ahkâmı cari olup bu kanuna 
nazaran bir zabitin tekaüdü icra edilmeksizin askerî memur sınıfına nâkline kanu
nen imkân yok idi. 

Bilâhare bu kanun tadil edilmiş ve 1637 numaralı muaddil kanunun ikinci mad
desinin ikinci fıkrası mucibince muvazzaf zabitlerin bazı şerait tahtında askerî me
mur sınıfına nakli kabul edilmiştir. Fakat bu (1637) numaralı kanun 27 mayıs 1930 
tarihinden muteber olup Şerefettin Beyin tekaüdü icra edilerek askerî memurluğa 
nakledildiği tarih ise ağustos 1929 dur. 

Esasen, ciheti askeriyece bir hizmete tayin edilen mütekaitlere tekaüt maaşı ve-
rilmiyeceği gerek 11 ağustos 1325 tarihli askerî istifa ve tekaüt kanununun 12 inci, 
gerek 1683 numaralı yeni tekaüt kanununun 18 inci maddelerinde münderiçtir. 
Mumaileyhin tekaüdünün icrası ile beraber muamele memurluğuna naklolunmuş 
olması hasebile tekaüt maaşı tahsisine lüzum kalmamıştır. Bu da kendisinin filen 
tekaüt edilmemiş olması manasını tazammun etmez. 

.. § 912 numaralı ve 8 haziran 1926 tarihli kanunun 12 inci maddesinde ise: bilfiil 
30 sene hizmet ifa eden zabitan, memurin ve mensubini askeriyeye hini tekaütle
rinde maatahsisat maaşlarının bir seneliği ikramiye olarak verilir denilmektedir. 

Binaenaleyh mütekait olan ve hini tekaüdünde 30 sene bilfiil hizmet ifa etmiş 
bulunan mumaileyhe tatbik edilecek kanunî ahkâm sarih olup tefsire muhtaç olma
dığına ekseriyetle karar verilmiştir. 

Evrakı mezkûre, Bütçe Encümenine iade kılınmak üzere keyfiyet Yüksek Reis
liğe arzolunur. 

İstanbul Âza Âza Âza 
Mal. En. Reisi M. M. Kâ. Kayseri Konya îçel 

Ali Bana M. Ziya A. Hilmi Fuat Emin 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Karar No: 15 

Esas No: 3/536 
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Izmir Ankara 
Kâmil Sami 

Akalliyet Reyi: 
Bu zatın tekaüt muamelesi Divanı Muhasebattan tescil edilerek tekemmül etme

miş ve filen tekaüdü icra edilmemiş olduğu cihetle ikramiyesinin vazifeden, sureti 
. katiyede ayrıldığında itası reyindeyiz. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 29/I/19ŞJ. 
Mazbata No: 40 
Esas No: 3/536 

Yüksek Reisliğe 
Ordu, bahriye ve jandarma zabit ve memurları hakkındaki 912 numaralı kanu

nun 12 inci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi üzerine cereyan eden mü
zakere neticesinde mesele hakkında evvel emirde Dahilî nizamnamenin 28 inci mad
desi hükmüne tevfikan Maliye Encümeninin mütaleasmın alınmasına karar veril
mişti. 

Maliye Encümenince bu bapta tanzim olunan mazbata Encümenimize tevdi olun
makla mesele Maliye Vekili Abdülhalik Bey ile Millî Müdafaa Vekâleti Zat İşleri 
Reisi Osman Şevket Paşa hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bu bapta Maliye Encümeninin ekseriyeti tarafından serdolunan mütaleaya En-
cümenimizce de ekseriyetle iştirak olunarak meselede tefsire muhtaç bir cihet görüle
memiş olduğu Umumî Heyete arzolunur. 

Reis Reis V. Kâ. Âza Âza Âza Âza Âza 
İstanbul Burdur Giresun Balıkesir Bursa Diyarbekir Erzurum Elâziz 
Fuat Vahit Kâzım A. Şuuri Muhlis Büstü Aziz H. Tahsin 

Âza Âza Âza 
İsparta Sivas Yozgat 

Mükerrem Basim S. Sırrı 





Sıra No 57 
Teşviki sanayi kanununun 7 inci maddesinin (C) fıkrasının 

tefsirine dair 3/122 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Ticaret ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22 -IV-928 

Muamelât Müdürlüğü. 
Adet 

6{1819 
B. M. M. Riyaseti Cclilesine 

Teşviki sanayi kanununun tayin ettiği arazi hududu haricindeki mavadı mamulenin satışları 
için açılacak mağaza ve depolar ve idarehanelerle buralarda vaki satışlardan mütevellit kazançların 
kazanç muafiyetinden istisnası icap edip etmiyeceği mucibi tereddüt görüldüğünden mevzubahs 
kanunun yedinci maddesine teallûk eden (C) fıkrasının tefsirine dair Maliyeavekâleti Celilesinden 
yazılan 21 nisan 1928 farih ve 21 652 numaralı tezkerenin musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Maliye . Vekâletiinin 21 şubat 1928 tarih ve 21652/167 numaralı 
tezkeresi suretidir 

Teşviki sanayi kanununun 7 inci maddesinde sınaî müesseselerin nail olacakları müsaadat 
ve muafiyetler meyanında kazanç vergisi de dahil bulunduğundan müessesatı mebhuse satışların
dan husule gelecek kazançların mezkûr vergiden muafiyetleri tabiidir. Ancak mezkur madde
deki muafiyetler, sınaî müesseseler ile onların bulundukları arazi ve bu arazi dahilinde amele 
ve müstahdemlerin sıhhî ve içtimaî ihtiyaçlarına mahsus mebani dahil olmak üzere kâffei 
müştemilât ve müesseseleri en yakın müsait demiryol, şose, liman veya sahile rapt için lüzumu 
olan her nevi nakliye tahmil ve tahliye vesait ve tesisatına hasr ve kasredilmiştir. 

Arazi ve müsakkafat vergilerine taallûk eden muafiyetin bu hudut dahilinde tatbikında 
mucibi tereddüt bir cihet kalmamakta isede malûmu samileri buyurulduğu üzere kanunu hazır 
mucibince kazanç vergisi; safî kazançlardan istifa edilmekte bulunmasına mabni bu vergiye 
müteall/k muafiyetin sınaî müesseselerin müştemilâtından sayılabilmek üzere mağazalar ve 
depolar ve idareler ve buralardan vaki olacak satışlardan mütevellit kazançlara şümulü muhtacı 
tefsir görülmektedir. 

Çünkü tesisi muafiyetten istihdaf edilen gaye nazarı dikkate alınınca muafiyetin bu suretle 
açılacak mağaza ve depolara tabiri diğerle buralarda icra edilecek muamele ve muamele satış
larından tevellüt edecek kazançlara dahi teşmili muhik görülmek icap eder. Fakat muafiyeti 
mebhusenin sınaî müesseselerin hududile mahdut ve (Fabrikasyon) imalattan hasıl olacak 
kazançlara münhasır kalması da muktazi görüldüğünden bazılarınca bu cihet nazarı itibara 
alınarak ve sınaî müesseseler sahiplerinin bu müesseseler hududu haricinde piyasa mahallerinde 
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başkaça mağaza ve depo kuşat eylemeleri ticarî mahiyette ve müstakil bir teşebbüs addedi
lerek eşkâli muhtelifede tevsii muafiyete mani olmak fikir ve maksadile hududu muafiyetin 
müessese arazisi dahilindeki tesisata ve depolara hasr ve tahdidi cihetinin iltizam edilmiş 
bujunması da, varidi hatır bulunmaktadır. Esbap ve mütaleatı maruzaya mebni maddei mezkû-
rede münderiç muafiyetlerden kazanç vergisine müteallik (C) fıkrasının Meclisi Âlice tefsirile 
muafiyetin derecei şümul ve vüsatinin, tayini zaraırl görülmekle olveçhîle iktibasının ifası 
esbabının istikmal buyrulması arz ve istirham olunur efendim. 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
T. B. M. M. 

Ticaret Encümeni 2 - V - 1928 
Karar M 27 

Riyaseti Gelileye 

Teşviki sanayi kanununun yedinci maddesindeki muafiyetin ( C ) fıkrasında mezkûr kazanç 
yergisjne taallûk eden muafiyetin kanunini tayin ettiği sınaî müçssese hududu haricindeki 
mevafiı, mamulenjn satışları için açılacak mağaza, depo, ve idarehanelerle buralarda vaki satış
lardan mütevellit kazançlara şpmulü olup olmaâığının tefsjri hakkındaki encümenimize muhayyel 
Başvekâlet tezkeresi île merbutu tetkik ve müzajkşre olundu. 

Kanunun yedinci mnddesindeki muafiyatin sınaî müesseselerle bunların bulundukları arazi 
ve bu arazi dahilindeki kâffei müştemilâta nrunhaşır olduğu ve bu itibarla ( C ) fıkrasındaki 
kazanç muafiyetinde sınaî müesseselerin hududu haricinde piyasa mahallerinde başkaca kuşat 
edilecek mağaza ve depolara şümulü olmıyacağı ve bu noktadan kanunun işbu maddesinin 
tefsire mütehammil bulunmadığı aşikârdır. 

Ancak kanunun müessesatı sınaiyeyi himaye etmesi sırf fabrikanın yapılıp işlemesi için 
olmayıp mahsulâtının da memleketimiz dahilinde satılmasını himaya ve teşvik dahi bu maksada 
dahil bulunmakta ve hatta kanun mamulatı dahiliyenin memleket dahilinde sürüm ve revacını 
temin edebilecek ahkâmı da muhtevi bulunmaktadır. Bu maksat hasıl olabilmek için millî 
fabrikaların münhasıran kendi imal eyledikleri eşyaya sergi olan mağazalarla bunları satmak 
için sahiplerinin tuttukları yazıhaneleri de kazanç vergisi muafiyetinden müstefit etmek teşviki 
sanayi kanununun hini vazında takip olunan siyasetin ruhu esasi ile kamilen kabili telif ve 
hatta bunun icabatından olması tabiî görülmüş olduğundan tefsir için encümenimize havale 
olunan kanuna esbabı maruzaya binaen âtideki fıkranın ilâvesini encümenimiz muvafık görmek
tedir* Bermucibi havale Bütçe Encümenine tevdii arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Burdur Zonguldak Şibinkarahisar Afyon Karahisar İstanbul İstanbul Trabzon 

M. Şeref Hüsnü İsmail İzzet H.Süreyya H. Hüsnü Danış 
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Yüksek Reisliğe 
Teşviki sanayi kanununun yedinci maddesinin tayin ettiği arazi hududu haricinde sınaî 

müesseseler tarafından mamul maddelerinin satışları için açılacak mağaza, depo ve idareha
nelerle buralarda vaki satışlardan mütevellit kazançların kazanç vergisi muafiyetinden istifade 
edip etmiyeceğinin tefsiri hakkında olup İktisat Encümeni mazbatasile birlikte encümenimize 
tevdi kılınan Başvekâlet tezkeresi Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik ve İktisat Yekâleti Ticaret 
Müsteşarı Şakir Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Teşviki sanayi kanununun yedinci maddesinde gösterilen muafiyet sınaî müesseselerle 
bunların bulundukları arazi ve bu arazi dahilindeki kâffei müştemilâta münhasır bulunduğu 
cihetle bu müesseseler tarafından mamul maddelerinin satışları için kanunun tayin eylediği 
hudut haricinde açılacak mağaza, depo ve idarehanelerde vaki satışlardan mütevellit kazanç
ların kazanç vergisi muafiyetinden istifade edemiyeceği ve bu itibarla tefsire ihtiyaç olmadığı 
encümenimizce de anlaşılmıştır. 

Bu gibi müesseselere kanunen tayin olunan hudut haricinde sırf mamulâtlarını satmak 
üzere muafiyet verilmesi için kanunun tadil edilmesi cihetine gelince; vergilerde mümkün 
oldukça istisna ve hususî muafiyet cihetine gidilmemesi asıl olduğunu ve mevzubahis 
muameleler istihsale müteallik olmayıp daha ziyade mahsulün satışı ve bundan mütevellit 
kazançlarla alâkadar bulunduğu cihetle kanunun tadiline de lüzum görülmemiştir. Umumî 
Heyete arzolunur. 

Reis Reisvekili M. M. Kâ. 
İstanbul Burdur Gaziantap Giresun Diyarbekir 

Fuat Vahit Remzi Kâzım Rüştü 
Erzurnm Elâziz İsparta Kırklareli Sivas Tokat Yozgat 
Aziz H. Tahsin Mükerrem M. Nakit Rasim A. $e'vki S. Sırrı 
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