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velenamesinin tasdiki hakkında 1/787 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat ve Hariciye Encümenleri mazbataları 
( Ruznameye ) 

21 — 1/260 numaralı kadastro ve tahrir kanunu 
lâyihası ve Dahiliye, Adliye, Maliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları ( Ruznameye ) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14,5 

Reis — Hasan B. 
Kâtipler : Avni B. (YOZGAT), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMIYEYE MARUZATI 

1 — Ziraat Bankası hisse senedaünın damga res
minden muaf olup olmıyacağımn tefsiri hakkındaki 
tezkerenin geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Ziraat Bankası hisse senedatının damga resmine 

ait olup 8 kânunuevvel 1926 tarih ve 6/4773 numa
ralı tezkere ile takdim olunan tefsir talebinin iadesi 

Maliye Vekâletinin 5 - II -1931 tarih ve 11237/52 
numaralı tezkeresile rica edilmektedir. 
Muktazasının ifasına müsaade buyrulması arzolu-

nur efendim. 
Başvekil 

İsmet 
Reis — Alelûsul iade ediyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü 

maddesinin 4 üncü fıkrasının tefsiri hakkında 3/469 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları fi] 

Tefsir fıkra&ı 
Müsakkafat vergisi hakkındaki kanunun 4 üncü 

maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü «belediye daire ve 
şubelerile bahçelerine ve belediyelerin akar olmıyan 
ve irat getirmjyen acık ve kapalı mahallerine» şamil
dir. 

Reis — Mütalea var mı ? Fıkrai tefsiriyeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler .... Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 senesi büt
çesinde 16 500 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/816 numaralı kanım lâyihası ve Bütçe Encü
meni ynazbatası f2] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

fil 65 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

]2] 66 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

1930 senesi Evkaf bütçesinde münakale yapılması 
hakkında kanun 

MADDE 1 — 1930 senesi Evkaf bütçesinin 
merbut eetvel mucibince muhtelif fasıl ve madde
leri arasında ceman 16 500 liralık münakale ya
pılmıştır. 

F. Zam 
16 Masarifi muhakeme 2 500 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
F . ' Zam 
17 Memurlar harcırahı 2 000 

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

F . ' . Zam 
21 Yeniden alınacak, tapu senedatı harç 

ve masarifi 1 500 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul. 

edilmiştir. 
F . ' Z a m . 
33 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 10 500 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
[Birinci madde tekrar okundu] 

Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya Baş
vekil memurdur. 

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

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reyinize arzediyorum. 

3 —• İktisat Vekâleti bütçesinin ecnebi müte
hassısları tertibinden ücreti tesviye edilmek üzere 
bir türk mütehassısının istihdamına mezuniyet ve
rilmesi hakkında 1/801 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası fil 

Ali Şuuri B. (Balıkesir) — Çok teşekkür ederiz 
ki Türklerden de bir mütehassıs çıkmıştır. Onun için 
tahsisat istiyorlar, yalnız bu meseleyi bir az daha 
izah etsinler. 

iktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Efendim; barem kanununun tevlit ettiği bir zaru
ret itibarile bu lâyihayı Muhterem Heyetinize ar-
zettik. Malûmu Âliniz barem kanunu mucibince 
devlet memurları üç seriye ayrılmıştır. Birinci 
seri (A), ikinci seri (B), üçüncü seri (C) dir. Ka
nun bidayeten memuriyete alınacaklar için ancak 
(9) uncu dereceyi kabul etmiştir. Bir kimse mem
leketimizde mektebi âliden ecnebi bir memlekette 
ihtisas mekteplerinden mezun olup ve bir ecnebi 
lisanı ela bilirse ancak (9) uncu dereceye alına
bilir. ' 

(B) serisinden (A) serisine geçebilmek için 
her halde on beş sene devlet memuriyetinde bulun
mak lâzımdır. Bu suretle her hangi bir vekâletin 
bir umum müdürlüğünde bir inhilâl vukua gelirse 
oraya hariçten memur almanın imkânı yoktur. 
Çünkü kanun ancak (9) uncu dereceye kadar mü
saade ediyor. 

Halbuki umum müdürlük dördüncü derece ad
dedilmiştir. Şube müdürlerinden ve vekâlette bulu
nan diğer memurlar arasından oraya bir münasibi 
bulunacaktır. Bunun için de kanunun koy
duğu şart on beş sene devlet hizmetinde 
bulunmuş olmasıdır. Devlet hizmetinde on beş 
sene bulunmuş bir memur bulunmazsa ora
ya bir memur tayin etmenin imkânı kal
mıyor. Bu vaziyet İktisat Vekâletinin Sanayi 
Umum Müdürlüğünde hadis olmuştur. Sanayi 
Umum Müdürlüğü için kanunun aradığı evsafı ik
mal etmiş bir kimse bularak tayin edemedik. Ba
rem kanununun o maddesinin tadili mevzubahs 
oldu. Halbuki barem kanunu memurların terfii 
için ey i prensipler vazetmiş olduğundan buna, mu
vakkat ve geçici vaziyetler dendi. Umum müdür 
lük vazifesini görmek üzere barem kanunundaki! 

fil 68 numaralı matbua zaptın sonuna mer-1 
buttur. i 
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j şeraiti haiz olmıyan bir kimseyi müdürü umumili
ğe ücretle getirmek ciheti tercih olundu ve o ter
cih itibariledir ki bu lâyiha arzedilmektedir. Bu 

i tahsisat nereden verilecektir? Maliye Vekâleti ye
niden tahsisat koymuş olmamak için, zaten vekâlet 
bütçesinde ecnebi mütehassıslara ait konmuş tahsi-

I sat vardır. Tayin edilen zata bundan ücreti şehriye 
! verilebilir dedik ve Bütçe Phıcümeninde yapılan 
tetkikatta bu cihet, daha muvafık görüldü. Bu su
retle lâyiha Heyeti Celilenize arzedildi. 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Efendim; yeki l 
; Beyefendinin buradaki izahatı, bizim devlet 
! makanizmasının, bilhassa istikbali hakkında bü
yük bir derde temas etmiş bulunuyor. 

Bu günkü terakki ve tekâmül karşısında memu
rin kanununun bu maddesinin ne kadar sıkıcı bir 
vaziyet ihdas ettiği sarahaten anlaşılmaktadır. 
(Barem sesleri). Barem veya memurin kanunu. 

Binaenaleyh şu veya bu suretle hareket edece-
doğru olacaktır. 
ğimize bence bu kanunlara temas etmek daha 

Mesela: Şimdi İktisat Vekâletinin ehemmiyetli 
bir ihtisas müdüriyetinden her hangi bir memuru, 
sırası gelmediği için, bekletmek ve beklemesini ka
bul etmek zannederim ki terakki ve tekâmülle gay
ri kabili teliftir. Tekâmül o kadar süratle ilerle
mektedir ki 15 sene her hangi bir memuru beklet
mek doğru değildir. 8 sene sonra yetişecek bir ilim 
adamının o makama getirilmesi, bizim açtığımız 
terakki ve tekâmül yolu için çok ehemmiyetli bir 
iştir. 

Bu kanun şu veya bu şekilde kabul edilebilir. 
Fakat ileride bu bahis tekrar gelecektir. Onun için 
bu fırsattan istifade ederek maruzatta bulundum. 

Reis — Efendim Beyefendinin izahatı barem 
kanununun tadiline taallûk ediyor. Mevzuu mü
zakere olan lâyiha büsbütün başka bir meseledir. 

Tahsin B. (Aydın) — Beyefendiler; bendeniz 
sekiz on senelik müşahede ve tecrübemden hasıl 
ettiğim kanaati bu vesile ile arzetmek lüzumunu 
hissettim. Bendenizce hükümet makanizmasının 
işlediği sırada bir takım aksaklıkla^ yapması, bu 
müdürü umumilik mevkilerine getirilenlerin veki
lin her nasılsa gözüne girmiş, veyahut bilmünasebe 
o makama getirilmiş bulunmasındandır. Kıdeme, 
istihkaka, tecrübeye hiç bir ehemmiyet verilmiyerek 
bir takım kimseler o makama getirilmekte ve sonra 
onun o makama lâyik olmadığı anlaşılınca onu o 
mevkiden çıkarmak mümkün olmadığından bir de
rece daha terfi ettirilmektedir. Beyefendiler; bu 
mesele gayet nazik bir meseledir. İktisat Vekili 
Esbakı Sabri Beyefendi vaktile bazı tetebbuat için 
Avrupaya, Almanyaya gitmişti. Orada devairi ge
zen Sabri Bey bir gün, bir pul dairesi müdüriyetini 
ziyaretinden bahsetmişti. Diyorlardı ki orada mü
dür olarak ifayi vazife eden muhterem bir ihtiyar 
gördüm, bu muamele hakkında bana bir çok taf
silât ve izahat verdikten sonra bana bir kaç mil
yon liralık pul gösterdi. Bu kadar mühim bir kiy-
meti haiz olan pulu idare etmek için hükümete ne 
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kadar bir teminat verdiniz diye sordum. O zat ak 
sakalını tutarak, bana cevaben işte teminat dedi, 
teminat şimdiye kadar vazifemdeki ciddiyet ve hüs
nü hizmetimdir. Bir çok seneden beri aledderecat 
vazifelerimde göstermiş olduğum fevkalâde hüsnü 
hizmetime mukabil bu dereceye kadar yükseldim. 
İşte benim hükümetime göstermiş olduğum teminat 
ve kefaletim bunlardır dedi. On seneden beri öyle 
vaziyetler hasıl oldu ki hiç bir rey sahibi olmryan-
lar milletin mukadderatı üzerinde rey sahibi ol
muşlardır. Hatta bu yapılan barem kanununa biz 
kemali iftiharla reyimizi verdik. Ehliyet ve liyakati 
olmıyanlara memuriyet verilmesin, kfdem kesbet-
meclen hiç bir kimse terfi edemesin dedik. 

Beyefendiler; Malûmu Âliniz vekiller vekâlet
lere, siyaset icabı olarak, fırkaların kazanması ve
ya gaybetmesile gelirler ve resmi geçit yaparak gi
derler. 

Vekâletleri idare eden asıl kubbei vekâleti ta
şıyan erkân denilen müdürü umumiler, mekâtibi 
âliyeden çıkarlar ve derece derece liyakat göstere
rek müdürü umumilik makamına gelirler. O mü
dürü umumiler ki memlekette bir çok kimse ve bir 
çok mebus kendilerini tanır. Hiç olmazsa 80 -100 
mebus onu tanır. Vekil yoldan sapacak olursa o 
müdürü umumiler vekile bu yol saptır derler ve 
vekile doğru yolu gösterirler. Bize işte böyle mü
dürler lâzımdır. Şimdi bir teklif yapıyorlar. Ve
kâlet memurini mey anında Sanayi Müdürü Umu
miliğine lâyik kimse bulunamadığından dolayı 
hariçten getirelim diyorlar. Biz, bu kapıyı açmıya-
Irm, öyle müdürü umumiler lâzımdır ki icabında 
vekilin sakalından tutup yol bu taraftadır diye 
bilmelidir (Sakalı yoksa sesleri). Müdürü umumi
nin de icabında arkasında duracak şahsiyetler bu
lunmalıdır. İcap ederse işte beratınız, alın tımarı
nızı diye bilmelidir. İsterseniz yapınız doğru yol 
budur diye kanaatından, bildiğinden fedakârlık 
yapmamalıdır. Yoksa öyle mi olsun, peki böyle mi 
olsun, peki diyecek vaziyette yukardan inme 
müdürü umumî bize lâzım değildir. Onlar kendi 
şubelerinde, branşlarındaki, tecrübel erile, vukuf-
larile maiyetlerindeki memurların dahi hürmetleri
ni celbedecek meziyetleri haiz bulunmalıdırlar. 
Binaenaleyh bundan başka şekil doğru değildir. 
Bunu ifade etmek isterim. 

Bunun ceffelkalem kabulü doğru değildir. 
İktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 

Efendim; yapılan teklif Tahsin Beyefendinin ar
zularını tatmin eden bir tekliftir. Bendeniz Tahsin 
Beyefendinin noktai nazarlarını dinlediğim zaman 
o hissi hasıl ettim ki, her halde teklifi okumamış
lardır. 

Çünkü; yapılan teklif, baremin koyduğu pren
sibi muhafaza etmek, fakat vekâletin de Sanayi 
Umum Müdürlüğü gibi mühim bir mevki ve şube
sini müdürsüz bırakmamak maksadile yapılmıştır. 
Yoksa her hangi bir vaziyette kendi tabirleri veç
hile yukardan inme bir kişiyi oturtmak maksadile 
değildir, evvelce de arzetmiş olduğum gibi barem 

kanunu Sanayi Umum Müdürlüğüne şube memur
larından ve yahut diğer bir kısma mensup me
murlardan birinin getirilmesi için onun her halde 
on beş sene (B) serisinde hizmet etmiş olmasını 
şart koymuş ve on beş sene hizmet etmek şartını 
da mektebi âliden mezun olanlar için vazetmiştir. 
Mektebi âliden mezun olmıyanlar içinse yirmi sene 
hizmet şartı vardır. Biz bu yolu bulamayınca bu 
suretle hareket ettik, aksi takdirde barem kanu
nundan, bir seri de on beş sene hizmet etmek esa
sını kaldırmak lâzımdır. On beş sene şartı muha
faza etmek ve istedikleri gibi vazifesinde muvaf
fak olmuş ve tecrübe görmüş memurları muhafaza 
etmiş olmak içindir ki muvakkaten böyle bir adam 
buluncıya kadar mütehassıs namile ücretli bir kim
seyi tayin edelim dedik. Bu ücretli kimseyi tayin 
etmek ise memurin kanunu mucibince o memur 
için büyük fedakârlıkları muciptir. Bu adam mü
dürü umumilik vazifesini ifa etmekle beraber teka-
üdiye ve saire gibi memuriyete mahsus bir takım 
fevait vardır ki o fevaitten mahrum olacaktır. 
Bunların hepsini nazarı dikkate alarak ve kanu
nun prensibini de muhafaza ederek Tahsin Be
yefendinin fikirleri de mahfuz kalmak üzere ancak 
bu yolu bulabildik. Bu teklifte endişe edilecek bir 
cihet yoktur. 

Tahsin B. (Aydın) — Bu yolda hareket edil
diği takdirde bunun sui istimal edilmiyeceği, sııi 
istimal olmıyacağı ne malûm? 

Reis — Başka söz istiyen yoktur; müsaade bu-
yurulursa maddelere geçilmesini reye arzedeceğim. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1930 bütçe kanununun 5 inci maddesine merbut «D» 
cetvelinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 1930 senesi bütçe kanununun 5 
inci maddesine merbut (D) cetvelinin İktisat Ve
kâleti merkez kısmına aşağıda gösterildiği üzere 
bir mütehassıs ilâve edilmiştir. 

Adet Ücret 
Mütehassıs 1 400 (Sanayi Umum Mü

dürü vazife ve salâ
hiyetini haizdi) 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede gösterilen müte
hassıs ücretinin tesviyesi için 649 numaralı ecnebi 
mütehassısları ve tercümanları faslından 1 200 
lira, 623 üncü faslın 1 inci müstahdemini daime 
maddesine nekledilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. . _ . . . ; • • ' . 
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Heyeti umum iyesin i reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler . . . Etm iyeni er . . . Kabul edilmiştir. 

4 — Gümrük tarife kanununun beşinci madde
sinin yedinci fıkrasında muharrer üçüncü şekilde
ki müddetin yalnız mezkûr şekle münhasır olup 
olmadığının -tefsiri hakkında 3/485 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye, İktisat ve Bütçe En
cümenleri mazbataları fil 

Reis — Mütalea var mı efendim? Encümenin 
noktai nazarını reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — Başvekalet 1930 senesi bütçesinde 2 300 
liralık münakale yapılması hakkında 1/813, Dahi
liye Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 33 300 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/815, İktisat 
Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 349 350 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/818, Millî Müdafaa 
Vekâleti 1930 senesi kara bütçesinde 100 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/821 numa
ralı Başvekâlet tezkereleri ve B. M. M. 1930 senesi 
bütçesinde 1 000 liralık münakale yapılması hak
kında İdare Heyetinin kanun teklifi ve Bütçe En
cümeni mazbatası [2] 

Reis — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
1930 snesi büfesinde münakale yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1930 senesi bütçesinin merbut 
cetvelde yazılı fasılları arasında cem'an 485 950 
liralık münakale yapılmıştır. 

CETVEL 
F. 
10 Muhakeme masrafı 

Reis — Knbul edenler . . . Etmiyenler . 
edilmiştir. 
F. 
89 Âza hakkı huzuru 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 
edilmiştir. 

F. 
331 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Reis — Kabul edenler . , . Etmiyenler . 
edilmiştir. 

F. 
332 " Tenvir ve teshin 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 
edilmiştir. 
F . 
339 Kaymakamlar devir harcırahı 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 

Tenzil 
1 000 

. Kabul 

Tenzil 
2 300 

. Kabul 

Tenzil 
1 000 

. Kabul 

Tenzil 
1 000 

. Kabul 

Tenzil 
2 000 

. Kabul 

edilmiştir. 
F. Tenzil 
340 1625 numaralı kanun mucibince ve

rilecek hayvan yem bedeli 2 300 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 

edilmiştir. 
F. 
346 Tatbikat kursu masrafı 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 
edilmiştir. 
F. 
348 Masarifi idare 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 
edilmiştir. 

F. 
349 Harcırah 

. Kabul 

Tenzil 
10 000 
. Kabul 

Tenzil 
4 000 

. Kabul 

Tenzil 
5 000 

Etmi venier . . . Kabul 

fil 70 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

İ2İ 71 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur, 

Reis — Kabul edenler 
edilmiştir. 

F. ' Tenzil 
350 Otomobil ve vesaiti nakliye 8 000 

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

F. ' Tenzil 
655 Mevaddı müştaile ve müstahza

ratı kimyeviye rüsumu karşılığı 299 350 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F. ' Tenzil 
667 Maadin tetkikat vetuharriy-at masrafı 50 000 

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

F. ' Tenzil 
697 Hayvan yem bedeli 100 000 

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

F. ' Zam 
18 Tesisat ve demirbaş 100 

Reis — Bu fasla 100 liranın zammını kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edildi. 

F. Zam 
19 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 900 
Reis — Bu fasla 900 liranın zammını kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edildi. 
F. Zam 
82 Ücretli muhabere ve mükâleme mas-

rafr 300 
Reis — Bu fasla 300 liranın zammını kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edildi. 
F. Zam 
91 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 540 

Reis — Bu fasla 1 540 liranın zammını kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edildi. 

F. Zqm 
335 Harcırah 14 340 

Reis — Bu fasla 14 340 liranın zammını kabul 
edenler . . . Etmiyenler , . . Kabul edildi. 
F. Zam 
336 Masarifi tesisiye 300 

Reis — Bu fasla 300 liranın zammını kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edildi. 
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F. Zam I 
351 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 12 000 
Reis — Bu fasla 12 000 liranın zammını kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edildi. 
F. Zam 
665 Teşviki sanayi kanunu mucibince 

sınaî müesseselere verilecek prim 
karşılığı 45 000 

Reis — Bu fasla 45 000 liranın zammını kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edildi. 

F. Zam 
678 Geçen sene düyunu 235 000 

Reis — Bu fasla 235 000 liranın zammını kabul 
edenler . . . Etmiyenler .-.. Kaimi edildi. 

F. Zam | 
693 Memurlar harcırahı 80 000 j 

Reis — Bu fasla 80 000 liranın zammını kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edildi. | 

F. Zam 
719 Memnu mıntakalar istimlâk bedeli 96 470 

Reis — Bu fasla 96 470 liranın zammını kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edildi. 

[Birinci madde tekrar okundu] 
Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum efendim. 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Evkaf Umum Müdürlüğünün münakale kanu
nuna rey vermiyenler reylerini versinler. Âra is
tihsal muamelesi hitam bulmuştur. 

6 — Kocaeli Meb'usu İbrahim Beyin, ordu, 
bahriye, jandarma zabitan ve memurini hakkın
daki kanunun 12 inci maddesinin tefsirine dair 
4/48 numarah takriri ve Millî Müdafaa, Maliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları fil 

Millî Müdafaa Encümeni Mazbata Muharriri 
îhsan Paşa (istanbul) — Müsaadei âlinizle bu me
sele hakkında biraz maruzatta bulunacağım. 

Efendim; bu mesele 912 numaralı kanun muci
bince bilfiil otuz sene hizmet etmiş bulunan zabi-
tana veyahut devlet hizmetinde bilfiil orduda 
otuz sene hizmet etmiş olanlara malûmu âlileri 
olduğu üzere, bu kanunun on ikinci maddesi veç
hile bir senelik maaşı senelik tahsisat ile beraber 
ikramiye olarak verilir deniliyor. İbrahim Beye-

[1] 61 numaralı matbıuı zaptın sonuna mer
buttur. 

fendinin istediği tefsirde iki mesele vardır. 
Biri, otuz sene bilfiil hizmette bulunmuş, fakat 

tekaüt olmadan evvel vefat etmiş olan bir zatın is
tihkak kesbettiği ikramiyenin, vefatında ailesine ve
rilip verilmiyeceği, ikincisi de, orduda farzedelim 
yirmi, yirmi beş sene hizmet etmiş, tekaüde şevke-
kedilmiş, bilâhare seferberlik gibi bir ihtiyaç üze
rine tekrar hizmete getirilmiş, bu suretle hizmet 
müddeti otuz seneye baliğ olmuş olan kimselere ik
ramiye verilip verilmiyeceği hakkında tefsir talebini 
mutazammındır. Millî Müdfaa Encümeni bu mesele
yi tetkik ederken vazıı kanunun ikramiye vermesinin 
bilfiil otuz seneye karşılık olduğu mütalea ve hük
müne istinaden bu hizmet fasılalı, veya fasılasız ol
sun (30) sene hizmet yapıldığı takdirde ikramiye 
alabilmesi lâzım gelir kanaatına varmıştır. Malûmu 
Âlileri seferberlik gibi ahvalde ihtiyata geçmiş, te
kaüt olmuş zabitan mükellef hizmete tabidir. 

Faraza yirmi sene hizmet etmiş; tekaüde sevkedil-
miş, badehu hizmete alınmış, hizmeti filiyesi mecmuu 
otuz seneye baliğ olmuş, bu zatın tekaüt maaşında ta
dilât yapıldığı gibi buna ikramiye verilmesi lâzım 
geldiğine de encümenimiz kanaat getirmiştir. İkinci 
keyfiyet, otuz seneyi ikmal etmiş, tekaüt olmadan 
vefat etmiş, bu zatın da istihkak kesbetmiş olduğu 
ikramiyesinin tekaüt maaşı gibi varislerine verilmesi 
lüzumuna da encümenimiz kanaat getirmiştir. 

Maliye ve Bütçe Encümenleri bu hususların tef
sirine lüzum görmemiş ve aksine mütaleada bulun
muştur. Bizim encümenin noktai nazarı, vazıı kanu
nun ikramiyeyi, otuz seneye mukabil tuttuğu kana
atine müstenittir. Şu halde bu her iki vaziyette de 
ikramiye verilmesi lâzım gelir. Binaenaleyh Millî 

i Müdafaa Encümeni, Heyeti Celile tensip buyurur-
sa, kendi mazbatasının reye konmasını teklif eder. 

I Bu yolda bir de takrir takdim ediyorum. 
I Reis — Münakale Kanununa rey vermiyen ze
vat var mı? Reylerini vermiyen zevat varsa lütfen 
reylerini versinler. İstihsali ara muamelesi hitam 
bulmuştur. 

I Maliye Encümeni M. M. îhsan B. (Bayazıt) — 
Muhterem arkadaşlar; mesele şudur: Kocaeli 
Mebusu İbrahim Bey bir takrir veriyor. Vermiş 
olduğu takrir iki noktayı istihdaf ediyor. Birinci
si : 912 numaralı kanunun 12 inci maddesinde; as
ker, jandarma ve memurini askeriyeden birisi 30 
sene bilfiil hizmet edecek olursa hini tekaüdünde 
kendisine maaş ve emsali hasılının miktarı ne tu
tuyorsa bir seneliği ikramiye olarak verilecektir. 
Bu kanunun metni; hini tekaüdünde kendisine ik
ramiye olarak verilecektir, suretindedir. Şimdi bu 

1 meseleden birincisi; Millî Müdafaa Encümeni di-
I yor ki; mademki 30 sene bilfiil hizmet ettikten 
sonra tekaüt edilen zata ikramiye veriyoruz; c 
halde 30 sene hizmet eden zatın vefatında da aile-

ısine o para verilsin. Bu, bir noktai nazardır, fakat 
acaba kanunun mevzuu ve vazıı kanunun maksdaı 

! buna müsait midir, değil midir ? Bu ciheti anlamak 
I istersek o kanunu okumak lâzımdır. 
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Bu kanun, hini vefatında mütekait olan zata 

(Hini tekaüdünde sesleri) evet ikramiye hini teka
üdünde verilmesi lâzım gelir diyor. Sonra yine 9 
uncu maddede, bir kimse vefat ettikten sonra aile
sine şu nisbetle eytam maaşı verilir diyor. Şimdi 
şu iki maddeyi yekdiğerile karşılaştıracak olursak 
vazn kanun, hini tekaüdünde doğrudan doğruya 
o zabite ikramiye verilmesini istihdaf ediyor. 

Sarahati kanuniye o j^oldadır. Çünkü bir mü
tekait memur kendisi tekaüt hakkına malik olmı-
yaydı esasen böyle bir şey verilmesi lâzım gelmezdi. 
Vereseye bir şey vermek için memurun hali haya-, 
tında istihkak kesbetmesi lâzım gelir. Vefatında 
ailesine verilecek maaşı vazıı kanun ayrıca tayin 
ediyor . Bunun için bu noktada düşündük. Aske
rî ve mülkî tekaüt kanununun 58 inci maddesi; bir 
kimse 30 seneyi ikmal ederek tekaütlüğü tahakkuk 
edipte ikramiyesini almaksızın vefat edecek olursa 
bu ikramiye mirasçılarına verilir diyor. Yani ka
nuna bu cihet sarahaten konuldu. Binaenaleyh, 
ima tarikile bu yolda verilmesi lâzım gelir diye bir 
tefsire imkân yoktur, kanun sarihtir. Sonra bir 
zabit yirmi beş sene hizmet ettikten sonra tekaüt 
olur. .Fakat tekrar diğer bir askerî vazife alırsa 
bu vazifede de otuz seneyi ikmal ederse yine o za
bite bir ikramiye verilir mi, verilmez mi meselesi 
vardır. Bir zabit yirmi beş sene hizmet ettikten 
sonra tekaüt edilirse bilâhare tekrar vazife alıp 
30 seneyi ikmal ederse; buna ikramiye verilece
ğine dair kanunda sarahat olmadığı gibi bunlar hak
kında ne yolda muamele yapılacağına dair de sa
rahat yoktur. Binaenaleyh Maliye Encümeni bu
nun muhtacı tefsir olmadığına hükmetti. Bendeniz 
Maliye Encümeninin mazbatasının kabulünü istir
ham edeceğim. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. — 912 
numaralı kanunun on ikinci maddesinde muharrer! 
ikramiyenin bilfiil 30 sene hizmet ettikten sonra 
tekaüt edilmeden vefat edenlerin ailelerine veril-' 
mesi teklif olunmaktadır. Yani kanunda muayyen' 
zamanda vefat eden bir memurun ailesine ne mik-ı 
tar maaş veya ikramiye verileceği zikredilmiştir, i 
Orada on sene, on beş sene ve yirmi seneye kadar! 
hizmet etmiş bir memurun ailesine ne kadar maaş ; 

verileceği söylenmiştir. Vazii kanun bunu mevzu-
bahs ederken 9 uncu maddede şöyle diyor: 

"Beş seneyi ikmâl etmeden vefat eden zabitan 
ve memurini askeriyenin vefatında ailesine tahsi-
satile beraber iki maaş, beş seneyi ikmal ederek 
vefat eden zabitan ve memurini askeriyenin vefa
tında ailesine tahsisatile beraber üç maaş, on se
neyi ikmal ederek vefat eden zabitan ve memurini 
askeriyenin ailesine tahsisatile beraber dört maaş 
on beş seneyi ikmal ederek vefat eden zabitan ve 
memurini askeriyenin hini vefatında ailesine tah
sisatile beraber beş maaş, yirmi ve daha ziyâde 
seneyi ikmal ederek vefat eden zabitan ve me
murini askeriyenin ailesine tahsisatile beraber altı 
maaş ita edilir,,. 

O halde eğer İbrahim Beyefendinin söylediği 
gibi olsa, 30 seneyi ikmalden sonra vefat eden 
adamın ailesine on sekiz maaş nisbetinde ikramiye 
A^ermek lâzımdır. Binaenaleyh maddenin tefsire 
muhtaç bir ciheti yoktur. 

İkinci meseleye gelince: mütekattı memuriyet 
tekrar bilfiil hizmet itibar edilir mi? daha geçen 
haffta yine Müdafaai Milliyeden bir binbaşının mü
racaatı üzerine Heyeti Celile; onun ikramiyesi ka
bul edilmiş ve tekaüdü icra edilmiştir, binaenaleyh 
tekrar hizmet devam edemez, diye buradan tefsir 
çıkarmıştır. 

Reis — Efendim İhsan Paşa bir takrir veriyor 
ve Millî Müdafaa Encümeninin noktai nazarının 
reye konulmasını istiyor. 

Maliye ve Bütçe Encümenlerinin noktai na
zarları; kanun sarihtir tefsire tahammülü yoktur 
merkezindedir. 

İhsan Paşanın teklifini reye koyacağız. 
îhsan Paşa (istanbul) — Takririmi geri alıyo

rum. 
Reis — O halde mesele kalmamıştır. İhsan Pa

şa teklifini geri almıştır. Maliye ve Bütçe Encü
menlerinin noktai nazarlarını - ki muhtacı tefsir 
olmadığı merkezindedir - reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

Reis — Efendim bu lâyihanın ikinci müzake
residir. 
865 numaralı ticaret kanununun 386 inci maddesinin 

tadili hakkında kanun 
MADDE 1 — 386 ıricı madde aşağıdaki veç

hile değiştirilmiştir: 
Mevzu veya nevi şirketin tebdiline müteallik 

olan Heyeti Umumiye içtimaatında sermayei 
şirketin akalli üç rııbunu temsil eden hissedara-
nın huzuru şarttır. Bu içtimaatta müttehaz ka
rarların muteber olması için asaleten veya vekâ
leten istimal olunan aranın sülüsanının içtimai 
muktazidir. 

İlk içtimada sermayenin üç rııbunu temsil eden 
hissedaranm huzuru mümkün olmadığı halde he
yeti idare heyeti umumiyeyi tekrar içtimaa davet 
edebilir. Fıkrai sabıkada muharrer hususların 
gayrisine mütedair tadilât için davet olunan He
yeti Umumiyenin ilk içtimaında anifüzzikir nisabı 
müzakere hasıl olmadığı takdirde keyfiyet şirket 
ilânatının dercine mahsus gazeteler ile on beş gün 
fasıla ile iki kere ilân edildikten sonra ikinci bir 
içtima aktolunabilir. 

İçtimai ihbar için nama muharrer senedat sa-

flf Birinci müzakeresi 26 ve 27 inci in'ikat 
zabıtlanndadır. 
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hiplerine hitaben tastir edilecek davetnameler ile 
ilânlara ruznanıei müzakeratla beraber içtimai sa
bıkın zamanı vukuu ve neticesi dercolunur. 
İkinci içtimada müzakerat cereyan edebilmek 
için sermayei şirketin lâakal nısfını temsil eden lıis-
sedaranın huzuru lâzımdır. İşbu ikinci içtimada 
dahi nisabı müzakere tahassül etmediği surette 
sa-Iiiülbeyan şerait dairesinde üçüncü bir içtima 
aktolunabilir. Bu son içtimada müzakeratın icrası 
için sermayei şirketin akalli sülüsünü temsil eden 
hissedaranın huzuru kâfidir. Bu Heyeti Umumi-
yelerin kararı muteber olmak için asaleten veya 
vekâleten verilen aranın sülüsanınm içtimai şart
tır. 

Reis — Tadilname yoktur efendim. Reye arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarhinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

Reis •— Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti um ilmiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

8 -— Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hü
kümeti arasında aktedilen dostluk, bitaraflık, uz
laşma ve hakem muahedenamesilc merbutu bahrî 
kuvvetlerin tahdidine mütedair protokolün tasdi
ki hakkında 1/786 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Millî Müdafaa Encümenleri mazbata
ları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı 1 

Buyurunuz Vekil Beyefendi 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (izmir) — 
Arkadaşlarım; 
Bu gün kabulü temeımisile huzurunuza arzedi-

len kanun lâyihası komşumuz Yııııanistanla ara
mızda Ankarada imza edilmiş olan dostluk, bita
raflık, uzlaşma ve hakem muahedesile merbutu 
olan iki taraf deniz kuvvetleri hususunda bir an
laşma protokolünün tasdiki hakkındadır. Bu dost
luk ve bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahedesi 
şimdiye kadar tıpkılarını tasdik buyurduğunuz 
diğer komşularımızla aktedilen muahedeler esasm-
dadır. Ancak bu muahedenin Türkiye, Yunanis
tan için olduğu kadar Balkanlar ve Akdeniz ve 
hatta bütün Avrupa için hususî bir ehemmiyeti 
vardır. Bir de dostluk muahedenamesine merbut 
olduğunu arzettiğim deniz kuvvetleri hususunda-

fl] 59 numaralı matbua zaptıns onuna mer-
buttwr. 

ki anlaşma protokolü itibarile de ayri bir hususi
yeti vardır. Ötedenberi daima çoğalan bir gay
retle takip ettiğimiz sulh ve karşılıklı dostluk yap
mak istiyenlerle dostluk ve hef keşle eyi geçinme 
siyasetimizin yeni ve kuvvetli bir eseri olan bu 
muahedenin bir hususiyeti de şudur ki senelerden 
ve senelerdenberi münasebatımız bir çok anlaşa-
mamazlıklarla ve zaman zaman hafif veya ağır iti
lâflarla geçen bir devletle geçmişteki maceraları 
her iki taraf Hükümetinin eski şekli gibi arkamıza 
atarak ve artık Millî hükümetlerini yapmış olan 
iki komşu devletin bu günkü ve istikbale ait ha
kikî menfaatlerinden ilham alarak ve birbirimize 
samimî dostluk elini uzatarak yapılmış olmasıdır. 
•(Alkışlar). Bunoktai nazardan bu muahede dos
tum Yunan Hariciye Nazırının komşu Millet Mec
lisinde söylediği gibi Lokarno muahedesindenberl 
Avrupa diplomasisinde bir misli henüz daha yapıl
mamış olan bir eserdir. (Bravo sesleri), iki taraf ara
sındaki muallak işlerin hallinden sonra yapıldığı 
için ve muhteviyatı itibarile bilhassa her iki tarafça 
bu muahedenin şümul ve manasını anlamaktaki an
laşma itibarile ve iki taraf dostluk münasebatının 
inkişafına tesiri noktasından bu muahedenin Lo
karno muahedelerinden ileride olduğu fikir ve ka
naatine temamile iştirak ederim. Bu muahede Lo-
zanda İsmet Paşa ile Müsyü Venizelos arasında baş-
lıyan ve her iki tarafça ikdam ve ibram ile takip 
edilen siyasetin neticesi ve iki komşu arasında açı
lan yeni devrin çok şey vadeden bir mukaddeme-
sidir. 

Büyük Meclis, bu muahedeyi kabul ve tasdik 
etmekle yalnız iki komşu milletin dostluğunu temin. 
etmiş olmakla kalmıyacak ayni zamanda her iki 
devletin bulundukları arz mıntakasında sulhu 
korumıya yariyan eyi bir numuneyi beynelmilel 
âlemin önüne köymüş bulunacaktır. (Bravo ses
leri) Bu muahedeye karşı cihan efkârı umumiyesi 
tarafından izhar edilen alâka ve tebrikler bunu 
açık göstermez mi? 

Her kesin malûmudur ki bu muahedeye varmak 
o kadar kolay ve çabuk olmamıştır. Daima Büyük 
Reisimizin gösterdiği ve Büyük Meclisin tasvip 
ettiği ve ismet Paşanın Lozanda açtığı yolda yürü
yen Hariciyeniz iki komşu Devletin Hükümetleri 
arasında arzettiğim gibi Lozanda başlıyan yeni ve 
temiz hava içinde iki taraf efkârı umumiyesinin 
inkişafını takip ederek ve komşu Hükümetin ha
riciyesi ile el ele vererek yedi senede bu merhale
ye varmıştır. 

Karşılıklı mütemadi ve sebatlı bir sayü gayretin 
eseri olan "bu muahede bu uzun idare ve istihzarla
rın ve daimî izahların sayesinde Yunanistanda bü
tün siyasî fırkaların ittifakla tasvibine mazhar ol
duğu gibi memleketimizde de Büyük Reislerinin et
rafında sarsılmaz bir vahdet yaptığını her gün ar
tan muhabbet ve merbutiyet tezahüratile gösteren 
milletimizin efkârı umumiyesinde ve matbuatı
mızda kuvvetli ve bariz tasvip makesi bulmuştur. 
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Hulâsa arkadaşlarım; büyük komşumuz Sovyet 

Rusyasile' başlıyan ve sonra Asyada İranla ve Af- j 
gania, Avrupada diğer büyük komşumuz İtalya ilej 
ve Bulgaristanlaj Maearistanla akt edil iniş olan 
dostluk ve bitaraflık muahedeleri silsilesini ikmal 
eden bu muahedenin nıüstaeeliyetle müzakere ve 
tasdikini istirham ederim. Bu muahedeler vadisin
de bunlardan başka muhteviyatı itibarile biraz 
farklı olarak İspanya ile aktedileıı bitaraflık ve 
uzlaşma ve hakem muahedemizi, Almanya ve İs
viçre ile aramızda uzlaşma ve hakem muahedesini 
ve meclisleri tarafından tasdiki beklenilmekte olan 
Fransa ile imza ettiğimiz bitaraflık, uzlaşma ve 
hakem muahedesini zikretmiyelim. Çekoslavakya 
ile de başlıyan uzlaşma ve hakem muahedesi müza
keresi nihayetienmiştir. Bu gün mevzuıımuz olan 
muahedeye müteallik bir tafsilâtı daha millet ve
killerinin huzurunda arzetmeliyim. İhzari tahdidi 
teslihat komisyonunun içtimai münasebetile Cenev-
reye gitmiştim. Yunan Hariciye Nazırı Muhterem 
dostum Müsyü Mihalakopulos ile orada buluşmak 
ve muallâk işlerimizin esasından halli için bir çare 
görüşül) bularak hükümetlerimize teklif etmek daha 
evvelce muhabere ile kararlaşmıştı. Cenevrede mü
şarünileyhin hususî bir klinikte henüz tedavide ol
duğunu öğrendim. Hastanede ziyaretimi kabul etti. 
Ameliyat olalı aradan daha çok geçmemişti. Yine 
öyle iken uzun uzadıya işlerimizden bahsettik ve 
bir an evvel bu gün tasdikini istirham ettiğim mua
hedeye varmak için hasbıhal ettik. Bu mülaka
tımız tahrirî ve şifahî tekerrür etti. Sonra bir iki 
gün farkla Milânoya gidildi. İtalyanın kiymetli 
Hükümet Reisi Müsyü Musolini ile ve Müsyü Grandi 
cenaplarile görüşüldü. Her üç hükümet arasında 
böyle muahede akdi esası tekarrür etti. O vakit bu 
muahedelerin imzasının üçlü mü, yoksa ikişer ikişer 
mi akt edilmesi mütalea edildi. Yunanistanla aramız
daki muallâk işler henüz kati hal şeklini daha bul
mamıştı. Bundan başka o vakitki tabirimizi şimdi 
de aynile söyliyeceğim, Yunanistanla her işimizi 
hallederek dostluğu kuvvetle tesis etmek isterken 
diğer taraftan Roma ile de kuvvetli dostluğun 
doğrudan doğruya kurulmasını tercih ettik. 
Huzurunuzda söylemeğe bilmem hacet var 
mı ki gerek giderken ve gerek orada muha
bere ile Ankaradan sarih direktif alıyordum. 
İşte bu suretle Milânoda her üç. hükümet ara
sında ikişer ikişer bu muahedelerin akdi esası 
kuruldu. Müteakiben Roma ile Ankara arasında 
ve Roma ile Atina arasında karar mucibince mu
ahedeler yapıldı. Millet Meclislerinin tasdiki erine 
iktiran etti. Ondan sonra Musolini Hazretleri biz
zat ve hükümeti ve kıymetli Hariciye Nazırı .Müs
yü (Irandi Cenapları Ankara ile Atina arasındaki 
muallâk işlerin halli için, işlerin karışık içlerine 
girmiyerek gayet bitarafane ve dostane bir tarz
da daima çalıştılar ve hiç şüphe yok ki her iki ta
raf hükümetinin karşılıklı arzularile beraber İtal
yanın pek nazikâne ve müdebbirane olan tavassut

ları işlerimizin bir an evvel neticelenmesinde fai-
deli ve müessir olmuştur. Bu münasebetle muahe
denin imzası günü İtalyanın Hükümet Reisine tel
grafla ve Büyük Elçimiz vasıtasile İtalya Hariciye 
Nazırına teşekkür ettim ve bilâhare Romayı ziya
retimde şifahî olarak hissiyatımı teyit ettim ve şim
di de huzurunuzda bu hakikati yadetmeği vazife 
bilirim. Bu muahede tasdikiniza iktiran edince 
Türkiyenin bütün komşularile bu vadideki muahe
deleri silsilesi tamam olmuş olacaktır. Yuııanis-
tanın henüz böyle bir muahede ile bağlanmadığı 
bir tek komşusu kalmıştır. O da aramızda kendi-
sile blöyle bir muahede ile bağlı bulunduğumuz 
Bulgaristandır ki bu iki komşumuzun arasında da 
muallâk işlerin her iki tarafın menfaatlerine uygun 
bir hal tarzı bularak böyle bir muahede ile bağ
lanmalarını, haklarında beslediğimiz samimî dost
luğumuzun ve sulh muhabbetimizin icabından ola
rak her vesile ile temenni etmekten kendimi alamı
yorum ve bunu söylemekle gerek komşularımıza 
karşı ve gerek dünyaya karşı hükümetinizin £akip 
edegeldiği siyasetin ana hattını da bir defa daha 
arzetmiş oluyorum. Tetkik ve tasdikinize arzedil-
mek için tabı ve tevzi edilmiş olan bu muahedelerin 
gizli bir tarafı olmadığını izaha hızımı olmasa ge
rektir. 

Ayni zamanda imza edilmiş olan ticaret ve ika
met mukavelesine gelince bu işlerde kabul ve takip 
edilen umumî prensiplere uygun olarak yapılmış 
olan bu mukavelenin de tasvip ve tasdikinize ikti
ran edeceğini ümit ediyorum. Böylece iki dost 
devlet arasındaki iktisadî münasebetlerin inkişafı 
için de muvafık bir yola girilmiş olacaktır. 

Sözlerime nihayet vermeden evvel dostlarımızın 
Ankarayi ziyaretlerinden bilhassa bahsetmeliyim. 

Kıymetli hatırasını muhafaza ettiğimiz bu ziya
ret iki komşunun münasebatında bir dönüm nok
tası olmuştur. 

Filhakika komşumuzun kıymetli Başvekili Ve-
nizelos ve Hariciye Nazırı Mihalakopolos Cenap
larile burada Muhterem Başvekilimiz İsmet Paşa
nın yanında yaptığımız görüşmelerde dir ki imza 
edilen muahedelerin geniş manalarını ve münaseba-
tımızın hal ve istikbaline ait düşüncelerimizi takdir 
ettik. 

Derhal şurasını arzetmeliyim ki görüşmeleri
mizde tamaınile anlaştık. Yakında ilk fırsatta İs
met Paşanın refaketlerinde Atinayi ziyaret etmek 
kararındayiz. Bu suretle komşu devletin ricalde 
yeni görüşmeler fırsatını bulacağız. 

Sırf önümüzde düşündüğümüz ziyaret bahsi 
münasebetile arzederiın ki Atmadan döner dönmez 
ve Atina ziyaretinden tamamile müstakil olmak 
suret il e yine Başvekil Paşanın yanlarında dost 
Macaristauı ziyaret etmek emelimizdir. 

Muhterem Millet Vekiller; 
İşte her vakit ve her hususta olduğu gibi bu 

işte de her şeyi ve her tarafını arzettim. Yeni Tür
kiyenin haricî siyasetinde yeni bir merhale olan 
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bu muahede hakkında kararınızı vermenizi rica 
ederim. ( Alkışlar ) . 

Reis — Efendim bu lâyihanın müstaceliyetle 
müzakeresi hakkında bir de takrir vardır. Müsta
celiyetle müzakeresi teklif olunuyor. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
İşbu muahedenamenin tercihan ve müstacelen 

müzakeresini teklif ederiz. 
istanbul Erzincan 
Ham di Saffet 

Reis — Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi hak
kındaki takriri kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen olmadı
ğına göre maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti arasında 
aktedilen dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahe-
denamesile merbutu bahrî kuvvetlerin tahdidine müte

dair protokolün tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — Yunan Cumhuriyeti ile 30 teşrini
evvel tarihinde Ankarada akit ve imza edilmiş 
olan dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahe-
denamesi ve iki memleketin bahrî kuvvet ve tes-
lihatma müteallik olup ayni tarihte imza edilen ve 
bu muahedenameye merbut bulunan protokol tas
dik edilmiştir. 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Hariciye 
Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyti umumiyesini tayini esamile reyi âlinize 
arzedeeeğim. 

9 — 24 mayıs 1928 tarih ve 1291 numaralı ka
nunun 1 inci maddesine merbut 2 numaralı cet
velin tadiline ve 4 numaralı haşiyesinin 3 üncü fık
rasının tay yine dair 1/794 numaralı kanun lâyi
hası ve Maliye, ve Bütçe Encümenleri mazbatala-
T, fi] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
olmadığına göre maddelere geçilmesini reyi âlinize 
arzedeeeğim. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
1296 numaralı nakliye vasıtaları hakkındaki kanuna 

merbut cetvellerin tadiline dair kanun 

MADDE 1 Resmî devair ve müessesat ile 

tur. 
fil 62 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

Devlete ait idare ve şirketlerde ve menafi! unm-
miyeye hadim müesseselerde bulundurulabilecek 
vesaiti nakliye hakkındaki 1296 numaralı kanunun 
birinci maddesine merbut 2 numaralı cetvelden a-
şağıda yazılı makamlara ait nakliye vasıtaları kar
şılarında gösterilen bedeli eril e beraber 1. numaralı 
cetvele nakledilmiştir. 

Müddeti 
Lira Adet istimal 

Umumî müfettişlik 6 000 1 3 
Ordu müfettişleri 6 000 1 3 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . .Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 2 — iki numaralı cetvelin 4 numaralı 

haşiyesinden ( bu sinıf otomobillerin açık olması 
şarttır) kaydi tayyolunmuştur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir.; 

MADDE 3 T - Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya ic
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

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

10 — Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 
teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun 3 üncü 
maddesinin tadiline dair 1/792 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul olun
muştur. 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vazaifi hakkındaki 1445 
numaralı kanunun üçüncü maddesinin tadiline dair kanun 

MADDE 1 j — Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve 
vezaifi hakkındaki 1445numaralı kanunun 3 üncü 
maddesi aşağıda yazdı veçhile tadil olunmuştur: 

ikinci maddede yazdı vazifeleri ifa için Kara-
denize çıkan bilûmum sefainin beher rüsum toni
lâtosundan (5) kuruş resim istifa olunur. 

Aşağıda yazdı gemiler bu rüsumdan muaftır. 
1 - (5) tonilâtoya kadar (5 hariç) gemiler 
2 - Hususî yatlar: 
3 - Münhasıran seyyah nakledip başka ticarî 

muamelelerde ibulunmıyan seyyah gemileri; 
4 - Bilûmum*harp gemileri; 
5 - Ticarî mahiyette olmayıp münhasıran dev

let hidematı Tesmiyesine tahsis edilmiş olan devlet 

Fil 63 numaralı lyıatbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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gemileri; 

6 - İlmî hususatta kul landan gemiler; 
7 - Balıkçılık veya süngercilikte veyahut her 

nevi deniz mahsulâtı saydında kullanıldıkları 
müddetçe ağ veya havuz gibi tertibatı mahsusayı 
haiz millî balık ve sünger gemileri ; 

8 - Kara den ize eıkıpta mücbir sebepler il eas.il e 
yoluna, devam edemiyerek avdet eden ve o zarure
tin zevalini müteakip tekrar Karadenize çıkan ve 
fakat limanda kaldıkları müddetçe ticarî muame
lede bulunmryan gemiler, 

Reis — Birinci madde hakkında mütalea var 
mil (Hayır sesleri) Kabul edenler . . . Etmiyenler, .. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

icraya 

Dul 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini 
İktisat Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ki 
olunmuştur. 

Efendim, bu birinci müzakeresidir. İkinci mü
zakeresine geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul olunmuştur. 

Bundan sonra Manisa Mebusu Yaşar Beyin tek
lifi ile onu müteakip madde ruznamede varsa da 
dün tevzi olunmuştur. Münasip görürseniz bu gün 
müzakere edelim. Bu gün müzakere edilmesini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Hayır efendim 
kabul edilmedi. Mesele anlaşılmadı. Baha hie biri
miz okumadık, bayram ertesine kalsın. 

Necip Ali B. (Denizli) — Mesele çok mühim
dir. İhmale tahammülü yoktur Reis Bey. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim mesele 
gayet mühimdir. Bağların ilaçlanmasını alâkadar 
ediyor. Bağlar, bayram sonunu bekliyemez. 

Reis — Efendim tekrar reyinize arzediyorum. 
Bu gün müzakere edilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsınlar. Aksini reye koyuyorum. Bayram 
ertesine kalmasını kabul edenler . . . el kaldır
sınlar . . . Bu gün müzakere edilmesi ekseriyetle 
kabul olunmuştur. 

11 — Manisa Mebusu Yaşar Beyin, üzümleri 
kurutmakta, ziraatte hastalık ve haşarata karşı 
kullanılan kimyevî maddelerin gümrük ve istihlâk 
resimlerinden muafiyetine dair 2/138 numaralı 
kanun teklifi ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
yar mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul eden-

Fll 67 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

l e r . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Ziraatta kullanılan bazı maddelerin gümrük resminden 
muafiyeti hakkında kanun 

MADDE 1 — Potas (karboniyeti potas) kü
kürt ve göztaşı ile bu kanuna merbut cetvelde gös
terilen maddeler mutlak surette gümrük resmin
den muaftır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Memleketimizde, ziraî ihtiyacı 
tatmin edecek musaffa kükürt ve göz taşının is
tihsaline başlandığı zaman gümrük muafiyetinin 
kaldırılması için hükümetçe bir kanun lâyihası 
getirilir. 

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

MADDE 3 — 22 şubat 1926 tarih ve 752 nu
maralı ziraat makinelerinde ve ziraatte istimal 
olunan mevaddı muşta ile ve muharrike ile müstah
zaratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki kanun 
ile bu kanunun bazı maddelerinin tadiline ve mez-
kûr kanuna bazı maddeler tezyiline dair olan 152T 
numaralı kanunun işbu kanuna muhalif hükümleri 
kaldırılmıştır. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
imi edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci müzakeresine geçilmesini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Yine bayram ertesine kaldı. 
Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Tam beş gün 

kazanıldı. 

12 — Seyyar küçük sıhhat memurlarının zatî 
binek hayvanlarına yem bedeli verilmesi hakkımda 
1/711 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçti
maî Muavenet ve Bütçe Encümenleri mazbatala-
" t'] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul olunmuştur. 

tur. 
fi] 6.9 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-
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Seyyar küçük sıhhat memurlarına yem bedeli verilmesine 

dair kanun 
MADDE11 — Seyyar küçük sıhhat memurları

nın vazifeleri icabı tedarikine mecbur bulundukla
rı hayvanları için ayda maktu olarak on lira yem 
bedeli verilir. 

Mezun bulunanlara mezuniyetlerinin üç aydan 
fazlası için ve hayvanını elden çıkaranlara yeni
sini tedarik edinceye kadar yem bedeli verilmez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince verile
cek yem bedeli vergi ve tevkif ata tabi değildir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1.931 tarihin
den muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve îçfimaî Muavenet Vekilleri 
memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

İkinci müzakeresine geçilmesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. 

1930 senesi bütçesinde münakale icra edilmesi
ne dair kanuna ( 183 ) zat rey vermiştir. Kanun 
( 183 ) reyle kabul edilmiştir. 

Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçeside 
16 500 liralık münakale yapılması hakkındaki ka
nuna ( 183 ) zat rey vermiştir. Kanun ( 183 ) reyle 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti 
arasında aktedilen dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve 
hakem muahedenamesile merbutu bahrî kuvvetle
rin tahdidine mütedair protokolün tasdiki hakkın
daki kanuna (187) zat rey vermiştir. Kanun (187) 
reyle kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Şubatınyirmi üçüncü pazartesi günü satt 14 te 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,20 

TASHİH 

25 inei in'ikat zabıt ceridesinin sonuna merbut olan 58 numaralı matbuada: 
1 inei sayfada 18 inci satırı teşkil eden «Yüksek Başvekâlete» ibaresinin üstüne, yine serlevha 

olarak «Millî Müdafaa Vekâleti tezkeresi» ibaresi konulacaktır. 
Keza 5 inci sayfa balâsına «örfî Divanıharp zabıtnamesi» ibaresi konulmalıdır. 
Keza 74 üncü sayfa balâsındakı serlevha «Müddei umuminin esas hakkındaki iddianamesi» sure

tinde tashih edilmelidir. 
Keza 83 üncü sayfadaki istida balâsına «Hoca Saffet Efendi zevcesinin arzuhali» ve 84 üncü say

fadaki istida balâsına da «Mahkûm Jozefin hemşiresi tarafından verilen arzuhal» serlevhaları vaze-
dilmelidir. 
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1930 senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanunun ara neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Âza adedi : 316 

Reye iştirak edenler : 183 
Kabul edenler : 183 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 126 
Münhaller : 7 

Adana 
Hilmi B, 

Afyon Karahisar 
izzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Ak saray 
Kâzım B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Anlamı 
Ali B. 
Halit Feri i B. 
ihsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakiı- B. 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Sakı B. 
Doktor Cemal B. 

Artvin 
ASTJTI B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Or. Mazhar B. 
jfitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
•Omin B. 
?ahreddin B. 
.smail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
tfemet Cavit B. 
Osman Niyazi 11 
3adık B. ' 

/ Kabul 
Bay azıt 

İhsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 

Bitlis 
Mnhiddin B. 
Muhiddin Nami B, 

Bolu 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Naci Paşa 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalık B. 
Rifat. B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
ismail Kemal B. 
tsmet B, 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

edenler J 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
tshak Refet B. 
Kâzım Paşa 
Zekâ! B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Dr. ismail Besim Paşa 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hacim Muh iddin B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

tcel 
Emin B. 
Hakla B. 

İstanbul 
Akeuraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr, Nurettin Ali B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hâkim Riza B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Cemal B, 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Bürhaneddin B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

40 
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Kırklareli 

Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Ragıp B. 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü. B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Behçet B. 

Mardin 
cVbdürrezzak B. 
Ali Riza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 
.Yakup-Kadri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

1 9 a i C : 1 

Yunus Nadi B. 
Ordu 

Hasan Hayri B. 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sivas 
İbrahim Alâettiıı B. 
Halimi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 

Tokat 
İBckir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İŞevket B. 

Trabzon 
İŞefik B. 

Urfa 
[Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Ferit Celâl B. 
İMahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
[Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
(Celâl Sahir B. 
(Hüsnü B. 
|Memet Nafiz B. 
İRifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenier ] 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim At alay B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Paşa] 
(R. C. ) -

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Reşit Calip B. 

Balıkesir 
tlayreddin B. 
Kâzım Paşa ( Rs.) 

Bayazıt 
Halit B. 

Bilecik 
Flbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Uy as SamiB. 

Bolu 
Üevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rifki B. ( î. Â. 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Ahmet. Münür B. 
Bakteriyolog Refik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Refet B. (R. V. ) 

İSenih B. 
Cebelibereket 

Ali Riza B. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Şamili Rifat B. 

Çorum 
Dr, Mustafa B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Rüştü B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Nakyettin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili-B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin B. 

îzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
İMahmut Esat B. 
Vasıf B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Dr. Sadrettrft B. 
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Halit B. 
Kastamonu 

Ali Riza B. 
Ilefik B. 

Kayseri 
Dr. Halit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Yalıya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemaleddin B. 
Kıhçoğlıı Hakkı B. 
Reşit Saffet B, 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdı B. 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
Nur iB . 

I : 28 İ2-2-İ901 C : 4 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Paşa ( Bş. V. ) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B, 

M araş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ali Müııif B. 
HakkrB. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V. ) 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. ( V. ) 

S w as 
Necmeddin Sadık B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

Tevfik B. 
Tekirdağ 

Celal Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik' B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Hasan B. ( R. V. ) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Yozgat 
Avni B. 
Hamdi B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Rağip B. 

Evkaf Umum Müdürlüğü 1934) senesi bütçesinde (46 50«) liralık mıütnakale 
yapılması hakkındaki kanunun neticei arası 

[ Kamun kabul edilmiştir] 

Adana 
lilmi B. 

Afyon Karahisar 
zzet Ulvi B. 
'usa Kâzım B. 

Aksaray 
lâzım B. 

Amasya 
smail Hakkı B. 
Jafiz B. 

Aza ı adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 183 

Kabul edenler : 183 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 126 
Münhaller : 7 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
îhsan B. 
Rıfat B. 
Sami B. 
Şakir B 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Sakı B. 

Doktor Cemal B. 
Artvin 

Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Mazhar B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddiıı B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 
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Bayazıt 
İhsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
isaf B. 

Bitlis 
Muhiddin B« 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. i 
Salih. Vahit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Naci Paşa 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalık B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
İsmet B, 
ZiyaB. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Miazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Paşa 
Zekâi B. 

Edime 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

rf Zeki Mesut B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. ' 

Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Dr. İsmail Besim Paşa 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Nurettin Ali B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Pajşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hâkim Riza B. 
İbrahim B. 

Mükerrem B. 
Kars 

Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Bürhan^ddin B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
LûtfiMüfitB. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Ragıp B. 

Konya 
. Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. ' 

Manisa 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kânı B. 
Kemal B. 
Osman B, 
Yaşar B. 
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Maraş 
Behçet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Riza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
; İsmail B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
tlüseyin Hüsnü B. 
Şevket B. 

Trabzon 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Yan 
Hakkı B. 
Münip B. 



Yozgat 
Süleyman Sırrı İB. 
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Tahsin B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
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Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
ıRifat B. 

Reye iştirak etmiyenler 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Paşn| 
(R. C.) 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

Balıkesir 
Hayreddin B. 
Kâzım Paşa ( Rs.) 

Bayazıt 
Halit B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
îlyas SamiB. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rifki B. ( I. A.) 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
AH Riza B. 
(Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Rüştü B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Nakyettin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
[Aziz Samih B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç, Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
(Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
(Mahmut Esat B. 

Vasıf B. 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü B. 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet B. 
Dr. gadrettin B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Refik B. 

Kayseri 
Dr. Halit B. 

Kırklareli 
[Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemaleddin B. 
Kılınoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 
(Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Paşa ( Bş. V. ) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

M araş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V. ) 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 
(Yusuf Kemal B. ( V. ) 

Sivas 
Necmeddin Sadık B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
(Abdullah B. 
Ali Becil B. 
(Arif B. 
Daniş B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B 
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Yozgat 
Avni B. 

I : 28 
Hamdi B. 
Salih B. 

12*2-1981 C : 1 
Zonguldak 

Halil B. ' 
İRağip B. 

Türkiye Cümhuriy etile Yunanistan Hükümeti arasında aktedilen dostluk bita
raflık uzlaşma ve hakem muahedenamesile merbutu bahrî kuvvetlerin tahdidine 

mütedair protokolün tasdikma dair kanunun neticei arası 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Kâzım B. 

Amasyu 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. { 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
ihsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakır B. { 
Talat B. i 

Antalya 
Ahmet Sakı B. 
Doktor Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydm 
Emin Fikri B. 
Dr. Mazhar B. 
Mitat B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 187 

Kabul edenler : 187 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 122 
Münhaller : 7 

/Kabul edenler] 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
ismail Hakkı B. j 
Memet Akif B. \ 
Memet Cavit B. j 
Osman Niyazi B. j 
Sadık B. 

Bayazıt 
ihsan B. 
Şefik B. 

Büecik i 
Asaf B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Asaf B. * 
Esat B. 
Muhlis B. 

Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

• Cebelibereket 
Naci Paşa 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa &bd#halık B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Ishak Refet B. 
Kâzım Paşa 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Dr. ismail Besim Paşa 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Kâzım B. 

-m -
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Gümüşane 

îalil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Smiıı B., 
lakta B. 

İstanbul 
ikçuraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi PaşE 
Dr. Nurettin Ali B. 
Mip Servet B. 
îamdi B. 
ihsan Paşa 
'evfik Kâmil B. 
'iyaeddin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
lâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
»lustafa Rahmi B. 
ılünir B. 
Dsmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
îâkim Riza B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B, 

Kars 
3aha Tali B. 
?aik.B. 

Kastamonu 
üemal B. 

Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Bürhaneddin B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. ; 
Ragıp B. I 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
ZühtüB. 

Kütahya 
Cevdet B, 
ibrahim B. 
îsmail Hakta B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 

Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Behçet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Riza B. 
irfan Ferit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Bize 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Bthem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. '• 

Trabzon 
Şefik B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

(Reye iştirak etmiyetüer ) 

Adana 
îadri B. 
îemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(R. C. ) 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

Balıkesir 
Kâzım Paşa ( Rs.) 

Bayazıt 
Halit B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Ilyas SamiB. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

Falih Rifki B. ( I. Â.) 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Riza B. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
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Çorum 

Dr. Mustafa B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Diydrbekir 
Rüştü B. 

Edime 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Nakyettin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 

Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin B. 

îzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Mahmut Esat B. 
Vasıf B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Dr. Sadrettin B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Refik B. . 

Kayseri 
Dr. Halit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. -
Kemaleddin B. 
Kılınoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
tsmet Paşa ( Bş. V. ) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Mctraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V. ) 

Niğde 
Faik B. , 
Galip B. 
Halit B. 

. JQtdu 
îsmail İ$* 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik îsmail B. 

Sivas 
Neemeddin Sadık B. 
Remzi B. 

Ş. Kardhisar 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Celal Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vaşfi B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Yozgat 
Avni B. 
Hamdi B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Rağip B. 
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Sıra No 65 
Müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrasının tefsiri hakkında 3/469 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi» ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 26-V-1930 
Sayı: 6\l766 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Müsakkafat vergisi kanununun dördüncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki istisnaiyete 

rağmen Belediye binalarından müsakkafat vergisi talep edilmekte olduğundan mezkûr fıkranın 
tefsiri hakkında Dahiliye Vekâletinden yazılan 21-5-930 tarih ve 98/34 numaralı tezkerenin 
sureti leffen takdim kılınmıştır. 

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

Dahiliye Vekâletinin 21-V-930 tarih 98/34 numaralı tezkeresi suretidir 

İzmir Belediyesinin tahtı tasarruf ve işgalinde bulunan belediye binasından müsakkafat 
vergisi hakkındaki kanunun .dördüncü maddesinin dördüncü fıkrasında muharrer istisnaiyete 
rağmen mahallî mal memurluğunca müsakkafat vergisi talep edilmekte olduğu İzmir Vilâyetinin 
iş'arına atfen Maliye Vekâletine yazılmıştır. Vekâleti müşarünileyhadan alınan cevapta fıkrai 
mezkûre belediyelere ve köylere ait umum tarafından istimal edilen müsakkafata şamil olup 
hükmün belediye binası olarak istimal edilen mahallere teşmiline imkânı kanunî olmadığı 
bildirilmiş ve Devlet" Şurasından aldıkları mutalea veçhile bu gibi müsakkafatın da vergiden 
istisnası için kanuna bir kayıt ilâvesine lüzum gösterilmiştir. Müsakkafat kanununun bu 
fıkrasına mezkûr, umum tarafından istimal edilecek olan, ibaresi şümulüne belediye banaları 
ile itfaiye garaj ve binalarının ve alelumum belediyelere ait olup yine umumun istifadesine 
küşade bulunan mektep, hastane, yetimhane, dispanser ve darülacze gibi müessesatı hayriye ve 
sıhhiyenin de dahil ve bunların da emsaline kıyasen vergiden istisnaları lâzım bulunduğu 
mutalea kılınmakta olduğundan keyfiyetin bir kararı tefsiriye raptı lüzumu 7 -V-929 tarih ve 
453/3 numaralı tezkere ile arzedilmiş ve keyfiyet 9 - V - 9 2 9 ve 1501/6 numaralı tezkere ile 
Makamı Devletlerinden Yüksek Meclise takdim kılınmıştır. Maliye Encümeninin bu husustaki 
25-V-929 tarih ve 30 numaralı kararında: Muhtelit Encümende müzakerede bulunan belediye 
kanun lâyihasının on dokuzuncu maddesi bu mevzuu ihtiva eylemekte olduğundan meselenin 
oraca tetkik edilerek esasından halli muvafık görüldüğü beyan buyrulrnuştur. 

Filhakika yeni belediye kanununun salifülarz on dokuzuncu maddesinin yedinci fıkrası 
belediyelerin bu gibi müessesatını vergiden istisna etmiş isede kanunun 1 eylül 930 da 
muteber olduğuna ve bu istisnanın evvelki senelere ait vergilere şümulü olmıyacağına binaen 
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maruzatı sabıka veçhile müsakkafat vergisi kanununun dördüncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının tefsiri hususunun Yüksek Meclise arzına müsadei devletlerini arzeylerim efendim. 

Dahiliye Vekili 
£. Kaya 

Maliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye Encümeni 
Karar M 48 2-6 - 1930 
Esas X° 3/469 

Yüksek Reisliğe 
Müsakkafat vergisi hakkındaki kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının tefsiri telebini 

muhtevi, Başvekâletin 6/1766 numaralı 26 mayıs 1930 tarihli tezkeresi encümenimize havale 
buyrulmakla, Dahiliye ve Maliye Vekâletleri memuru mahsuslarının huzurile, tetkik olundu. 

Müsakkafat vergisi hakkındaki kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında mürrderiç 
(Umum tarafından istimal olunan ve irat getirmiyen) tabirinin, halkın belediye işlerinin görül
mesine mahsus ve umumun müracaatına açık olan belediye ve şubeleri dairelerine . ve bele
diyenin halk bahçelerine ve akar olmıyan bütün belediye mahallerine şümulü tabii görülmüş 
ve bu mütaleaya göre Maliye Encümenince bir tefsir fıkrası tanzim edilmiştir. 

Havale mucibince Bütçeye tevdi olunur. 
Maliye En. Rs. Kâtip Âza Âza Âza 

A. Rana A. Hilmi Kâmil A. Şefik Emin 

TEFSİR FIKRASI 
Müsakkafat vergisi hakkındaki kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü «Belediye 

daire ve sübelerile bahçelerine ve belediyelerin akar olmıyan ve irat getirmiyen açik ve kapalı 
mahallerine şamildir. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

4-1/- 1931 

Yüksek Reisliğe 
Müsakkafat vergisi kanununun dördüncü maddesinin dördüncü fıkrasının tefsiri hakkında 

olup Maliye Encümeni mazbatasile birlikte Encümenimize tevdi kılınan Başvekâlet tezkeresi 
Maliye Vekâleti Varidat Umum Müdürü Cezmi Bey hazır olduğu halde tetkik olundu. 

Esbabı mucibeyi ihtiva eden Dahiliye Vekâleti tezkeresinin mütaleasından anlaşıldığına göre 
İzmir belediye binasından mahallî malmemurluğunca müsakkafat vergisi istenildiği cihetle 
müsakkafat vergisi hakkındaki kanunun dördüncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki istrsnaiyete 
belediye binalarının da dahil olması icap eylediğinden bahisle fıkranın tefsiri talep olunmuş 
meselenin o zaman Muhtelit Encümende müzakerede bulunan belediye kanununun 19 uncu 
maddesi ile halledileceği mütalea olunarak Maliye Encümeni tarafından oraca tetkiki muvafık 
görülmüştür. 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

47 M. 
3/469 
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Halbuki yeni belediye kanununun 19 uncu maddesinin 7 inci fıkrası: Belediye daire ve 

şubelerini, umuma ait akar olmıyan açık ve kapalı mahalleri emlâk vergisinden istisna etmekle 
beraber kanunun hükmü makabline şamil olmıyacağına göre mes'ele hal edilmemiştir. 

Maliye Encümeni, müsakkafat kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında münderiç 
umum tarafından istimal olunan ve irat getirmiyen tabirinin , umumun müracaatına açık olan 
belediyeye şubeleri dairelerine ve belediyenin halk bahçelerine ve akar olmıyan bütün belediye 
mahallerine şümulü tabiî görüldüğünü beyan ile bu yolda bir tefsir fıkrası tanzim eylemiştir. 

Bahsimiz mevzuu olan4üncü fıkrada aynen belediyelere ve kasaba ve köylere ait olup umum 
tarafından istimal olunan ve irat getirmeyen müsakkafat denilmektedir. Fıkranın sarahatine göre 
istisna belediye, kasaba ve köylere ait olanlara şamil ve umum tarafından istimal olunan ve 
irat getirmeyen kayıtjarile bağlıdır. Belediye binalarının "umum tarafından istimal olunan ve 
irat getirmiyen binalardan bulunduğuna Encümenimizde kanidir. Diğer cihetten fıkrada yalnız 
müsakkafat tabiri bulunmasına rağman belediyelere ait açık mahaller de müsakkafat hükmüne 
tabî tutularak istisnaiyetten istifade edeceği mütaleasile Maliye Encümeninin fikrine iştirak 
olunmuş ve tefsir fıkrası aynen kabul edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

• Reis Reis V. M. Muhariri Kâtip 
İstanbul Bursa Gaziantap Giresun Bursa Erzurm 

Fuat Vahit Remzi Kâzım Muhlis Aziz 
Elaziz İsparta Kütahya Sivas Sivas Yozgat Aydın 

fi. Tahsin Mükerrem N. Asım Rasim M. Remzi S. Sırri Mühendis 
Mvtat 

\ * 





SıraNe66 
Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 16 500 
liralık münakale yapılması hakkında 1/816 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. a 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 2 - II - 1931 
Sayı : 6/368 

B. M. M. Yüksek Reis l iğ ine 
Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 bütçesinde münakale yapılması hakkında mezkûr Müdi-

riyetçe hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1/2/931 tarihli içtimaında yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

1930 senesi evkaf bütçesinde münakale yapılması hakkındaki kanun lâyihasının 
esbabı mucibesi 

3 haziran 930 tarihli ve 1683 numaralı askerî ve mülkî memurlar hakkındaki tekaüt 
kanununun 1930 senesi Evkaf bütçe kanununun kabulünden sonra Meclisi Alice kabul 
edilmiş olmasına binaen 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı faslına 1929 senesinde olduğu 
gibi on bin lira tahsisat vazedilmişti. 

Bilâhare mevkii tatbika vazedilen askerî ve mülkî tekaüt kanununun 58 incî maddesile 
bilfiil otuz sene hizmet eden memurlara maaşlarının bir seneliğinin ikramiye olarak verilmesi 
ve işbu kanunun muvakkat altıncı maddesile de işbu ikramiyelerin dahi 788 numarah 
kanunun tatbiki masrafı faslından tesviyesi kabul buyrulmuş olmasına binaen bilfiil otuz sene 
hizmet etmiş olan bir kısım memurlar tekaütlüklerini talep etmişlerdir. 

Bunlardan bir kısmının ikramiyesi 930 bütçesinin memurin, kanununun tatbiki masrafı 
fasjına konulan on bin lira tahsisattan temin edilmiş ise de esasen tekaüt kanununun 58 itici 
maddesi hükmü nazafı dikkate alınmıyarak vazedilmiş . olan bu tahsisat ihtiyacat tekabül 
etmemiştir. 

Elyevm tekaüt muamelesi intaç edilmiş ve bilfiil otuz sene hizmet etmiş olan memurların 
tahakkuk eden ikramiyesi miktarı dokuz bin lirayı mütecaviz olup bir kaç yüz lira da 
memurin kanununun 84 üncü maddesinin ( D ) fıkrasına tevfikan tedavi ettirilecek hasta 
memurlar masrafına karşılık olmak üzere bu tertipten on bin beş yüz lira talep edilmiştir. 

Kezalik 930 bütçesile masarifi muhakeme için 30 000 lira tahsisat alınmış ise de ihtilâflı 
hususâtın halli için peyderpey mahakime müracaata zaruret hasıl olmuş ve bu meyanda 
ikame edilmiş olan mühimce bir davada idare lehine intaç edilerek vekâlet ücretinin tesviyesi 
lâzım geldiği cihetle alınan tahsisat ihtiyaca tekabül etmediğinden bu tertipten de 2 500 
lira kadar bir tahsisat alınmasına lüzum hasıl olmuştur. 

Şark vilâyetlerindeki memurlardan bir kısmının Garbe ve ûarp vilâyetlerindeki memurların 



- 2 -
Şarlö nakledilmeleri ve tekaütlüklerini talep eden bir kısım memurin ve Evkaf mûdürlerile 
bunların yerlerine tayin kılınan müdür ve memurlarının harcırahlarının ehemmiyetli bir 
miktara baliğ olmasına binaen harcırah tahsisatı kifayet etmediğinden bu tertibe de 2 000 lira 
kadar tahsisat ilâvesi zarurî görülmüştür. 

Kezalik 1930 bütçesile tapu senedatı masrafı için 2 000 Ura kadar bir tahsisat ahnmış 
ise de taptı harçiarı kanununun muvakkat maddesile bahşedilen muafiyet müddeti zarfında 
akaratı vakfiyenin tapuya raptı için ehemmiyetle yapılmakta olan takibat neticesinde bir kısmı
nın muameleleri intaç edildiği ve bir kısmına ait muamele de derdest bulunduğu cihetle bu 
husus için bütçe ile alınan salifülarz 2 000 liranın kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır. 

Muameleleri intaç edilmiş ve edilmek üzere bulunmuş olan tapuların alınması zarurî görül
düğünden bu tertibe de i 500 lira ilâve edilmiştir. 

Münakale yapılması teklif edilen tahsisata gelince: bunun 12 500 lirası tesis olunacak 
zeytin fidanlığı bedel ve masrafı için 1930 bütçesine konulan tahsisattan, l 000 lirası tenvir 
ve1 teshinden, 2 000 lirası merkez müteferrikasından ve l 000 lairsı da mahkûmünbih borç 
karşılığından temin edilmiştir. 

Zeytin fidanlığı tesisi için bir kaç senedir bütçeye konulan bu tahsisatın sarfı imkânı 
bulunamamış ve bu sene de mevsim mürur ettiği gibi esasen bu kabîl hususatın ifası 
Ziraat ve Ticaret Vekâleti Celilesinin programına dahil bulunduğu anlaşılmıştır. Binaenalyh 
bu senede sarfına imkân olmadığı anlaşılan işbu tahsisatın iptalinden ise tahakkuk eden 
ihtiyaca tahsisi zarurî görülmüştür. 

Merkez müteferrikası ve tenvir ve teshinden birer miktar tasarruf edilebileceği ve zuhurata 
tabi bulunan mahkûmünbih borç karşılığından şimdiye kadar esaslı bir masraf tahakkuk etme
mesine binaen bu tertipden de i 000 lira kadar alınması mümkün olacağı anlaşılmıştır. 

Yukarda arzedilen esbaba binaen merbut kanun lâyihası arz ve teklif kılınmıştır. 
Oerek memurin kanununun tatbiki masrafı ve gerek masarifi muhakeme ve harcırah ve 

tapu masrafı için tahsisat talep edilmesi hakikî ihtiyaca müstenit olmakla beraber bütçe dahi
linde temin edilmiş olduğuna göre aynen kabul buyurulması istirham olunur efendim. 

lii itçe Encümeni maefoatası 

8İİIJ1931 

Vüksek Reisliğe 

1930 senesi Evkaf Umum Müdürlüğü bütçesinin muhtelif fasılları arasında ceman 16 500 
liralık münakale yapılmasına dair olup Encümenimize havale olunan kanun lâyihası Başvekâlet 
Müsteşarı Kemal Beyle Müdiri Umumî Niyazi Bey hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

öönderîlen esbabı mucibeye ve ayrıca alınan izahata nazaran teklif olunan kanun lâyihası 
aynen kabul edilerek Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Rfiis Reis Vekili Kâ; 

fstaaabul Burdur Oiresun Elâziz Kütahya Tokat 
Fuat Vahit Kâzım ti. Tahün Niyazi Asım Şevki 

Yozgat Meraş İsparta Sivas 
5. Sırrı Behçet Mükerrem Rasim 

f. B. M. M, 
Bütçe Encümeni 

M 53. M 
Esas M- f/816 



- 3 -
1930 senesi evkaf bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

Madde 1 — 1930 senesi Evkaf bütçesinin merbut cetvel mucibince muhtelif fasıl ve mad
deleri arasında ceman 16 500 liralık münakale yapılmıştır 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun hükmünü icraya Başvekil memnrdur. 

M 

F. 

9 
10 
23 
27 
16 
17 
21 
33 

Bş . V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet Yusuf kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ma ı. V. Mf. V. Na. V. İk. V. 

. Abdülhalik Esat Hilmi Mustafa Şeref 

M. 

1 
0 
0 
0 
2 
1 
4 
0 

1-2-1931 
Ha. V. 

Dr. T. Rüştü 
S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Muhassasatın nev'i Tenzil olunan Zam olunan 

Tenvir ve teshin 
Merkez müteferrikası 
Tesis olunacak zeytin fidanlığı bedel ve masrafı 
Mahkûmünbih borç karşılığı 
Masarifi muhakeme 
Memurlar harcırahı 
Yeniden alınacak tapu senedatı harç ve masarifi 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

1 000 
2 000 

12 500 
1 000 

2 500 
2 000 
1 500 

10 500 
16 500 16 500 





Sıra No 7 0 
Gümrük tarife kanununun 5 inci maddesinin 7 inci fıkra
sında muharrer 3 üncü şekildeki müddetin yalnız mezkûr 
şekle münhasır olup olmadığının tefsiri hakkında 3/485 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye, İktisat ve Bütçe 

Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 4 haziran 1930 
Sayı: 6/1949 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Yeni tarife kanununun beşinci maddesinin yedinci fıkrasında muharrer üçüncü şekildeki azamî bir 
sene müddetin mezkûr şekle münhasır olup olmadığının tefsiri hakkında Maliye Vekâletinin tezkere-
sile tevdi olunan ve îcra Vekilleri Heyetinin 4/VI/1930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı tasvip 
edilen mütaleanamenin sureti leffen takdim kılınmıştır. 

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

Hukuk Müşavirliğinin mütaleanamesi suretidir 

Tütün İnhisarı Umum Müdürlüğünün tezkeresi ve buna merbut evrak mütalea olundu : 
1499 numaralı gümrük tarife kanununun 5 inci maddesinin 7 numaralı bendinde eşyanın üç şekil

de ithali mevzubahs edilmiştir; ki bunlar da kanunun tertibine göre eşyanın, 
1) Türkiyenin bir noktasından bir ecnebi toprağından geçmek şartile diğer noktasına gelmesi, 
2) Ecnebi memleketlere çıkarıldıktan sonra gittiği memleketin gümrüğünden dışarı çıkarılmıya-

rak tekrar ithal olunması, 
3) Ecnebi memleketlerde muvakkat kabul usulüne tabi tutulup mahiyeti asliyesi değişmeksizin 

ithal edilmesi halleridir. 
Son üçüncü şekli izah eden fıkrayı takiben muafiyetten istifade için ithal keyfiyetinin azamî bir 

sene zarfında vuku bulmuş olması şartı dercedilmişve bu suretle muafiyetten istifade muayyen bir za
manla takyit olunmuştur. Beşinci maddenin 7 inci bendinin 1 inci ve 2 inci numaraları eski kanunun 
4 üncü maddesinin 8 inci bendinden aynen naklolunmuştur. Eski kanunda bunun^için muayyen bir 
müddet derpiş edilmemiştir. 

Yeni kanunda da 1 ve 2 numaralarda mevzubahsolan ahval için bir müddet tayini maksut olmadığı 
ve bir senelik müddetin muvakkat kabul usulüne tutulduktan sonra tekrar ithal edilmek istenilen 
eşyaya maksur olduğu kabul olunabilir. 

Bu noktai nazarı müeyit deliller: 
A - 1 ve 2 bendin eski kanunda aynen nekledilmiş ve eski kanunda bu haller için muayyen bir müd

det derpiş edilmemiş olduğu gibi yeni kanunda da her üç fıkra ayn bir hali mevzubahs etmek ve 
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yekdtğerinden (yahut veya) tabirlerile ayrılarak bir senelik müddetin halin tabi olacağı muamele 
nihayetine dercedilmiş olması, 

4 - Ecnebi memleketlerde gümrükten dışarı çıkarılmıyan hiç kabul edilmiyen eşya ile muvakkat 
kabul usulüne tabi tutulduktan sonra bu suretle muamele gören eşyanın tekrar ithal edilmesi İmKnin 
mahiyeten yekdiğerlerinden ayrı olmasıdır. 

Filhakika, Ecnebi memleketlerde gümrükten .çıkarılmaması hasebile tekrar ithal edilmek istenilen 
eşya ile kabulü muvakkat muamelesi gören eşya velev mahiyeti asliyesi değiştirilmemiş olsam ayni 
mahiyette addolunmaz, ecnebi memlekette muvakkaten kabul edilen eşyanın ne zamana kadar resimden 
muaf olarak ithal olunabileceğini tayinde zaruret vardır. Hiç bir develet diğerinin kanunları ahkâ
mını kabul ve tatbika mecbur olmadığına göre muvakkat kabul muamelesi yapan Devlet muvakkaten 
kabul ettiği eşyanın ihracı için ne kadar müddet tayin etmiş olursa olsun bununla asla mukayyet 
olmaksızın bu eşya azamî bir sene zarfında ithal edilmediği takdirde ecnebi memleketten gelen bir 
eşya nazarile bakılarak resme tabi olacaktır. Halbuki ecnebi memlekette gümrükten çıkarılmıyan 
eşya için ayni mülâhaza varit olamaz. Bu itibarla 5 inci maddede tayin olunan azamî bir sene müd
detin yalnız ecnebi memleketlerde muvakkat kabul usulüne tabi tutulan eşyaya münhasır olması 
icap eder. Maahaza gümrük hukuk müşavirliğinin mütaleası veçhile ibarei kanuniyenin diğer suretle 
de yani (çıkmıyarak) kelimesini (tekrar ithal edilen) kelimesine raptetmek suretile imaline dahi 
lisan noktasında cevaz vardır. 

Bir ibarei kanuniyenin iki manaya hamli mümkün bulunduğu takdirde ise işin tefsiren halli 
zarurî olduğu mütaleasile iade kılındı efendim. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
MaliyeJUncümeni 8 - VI -1930 

Karar No 50 
Esas No 3/485 

Yüksek Reisliğe 

1499 numaralı gümrük tarife kanununun ' ' 5 " inci maddesinin " 7 " inci bendi tefsir talebi hak
kında Başvekâletin 6/1949 numaralı ve 4 haziran 1930 tarihli tezkeresi encümenimize havale buyrul-
muş olmakla Maliye Vekâletinin memuru mahsusu huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Mezkûr bentteki (azamî bir sene zarfında) tabirinin o bentte münderiç bütün fıkralara şamil 
olacağı suretinde tefsir yapılması encümenin akalliyeti tarafından talep edilmiştir. Ancak mezkûr 
u 7 " inci bent ' ' 3 " fıkrayı muhtevi olup bunlardan (Türkiyenin bir noktasından bir ecnebi topra-
ğından geçmek şartile diğer noktasına gelen) fıkrasında müddet kaydı olmadığı, (veyahut) kelimesi
ni takip eden iki hükmün ise azamî bir sene müddetle mukayyet bulunduğu, sarahaten anlaşılmakta 
olduğundan tefsire mahal bulunmadığına ekseri-yetle karar verilmiştir. Bu tefsir talebinin dahilî 
nizamnamenin (124) üncü maddesi mucibince İktisat Encümenine havale buyrulmasının: Yüksek Re
isliğe arzı encümence muvafık görülmüştür. y ji1* | **>!-V* 

MaL En. Reisi M. M. Kâtip Aza Âza Âza 
Ali Bana Refik Şevket Emin 

Âza Âza 
Tefsir edilmesi reyindeyim 

Fuat Rmih 
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; Ürtısat SaoümeHİJnazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 

Kfi&rNo. 44 
Esas No. 3/485 

t ' I t 

12-/VI/1930 
Yüksek Reisliğe 

* 1499 numaralı gümrük tarife kanununun 5 inci maddesini» yedinci bendinin tfckrir talebi hakkında 
Başvekâletten gelen tezkere ile Maliye Encümeninin mazbatası encümenimizcede tetkik ve müzakere 
edildi. 

Bu bentte münderiç azamî bir sene' müddetin birinci ve ikinci fıkradaki hükümlere yani Türki-
yenin bir noktasından bir ecnebi toprağından geçmek şartile diğer noktasına gelen veyahut ecnebi 
memleketlere çıkarıldıktan sonra gittiği meıtılektttt»-gümrüğünden dışarı çıkmıyarak tekrar geri geti
rilip ithal edilen eşyalara şümulü olmayıp yalnız son fıkradaki kabulü muvakkat usulüne tabi tutu-
lupta mahiyeti asliyesini hiç değiştirmeksizin tekrar ithal edilen yerli veya evvelce gümrük resmi veril
miş ecnebi eşyalarına matuf olduğu ve binaenaleyh fıkradaki mevcut sarahate karşı mahalli tefsir 
görülemediği anlaşılmıştır. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

İk. En. Reisi 
Burdur 

Mustafa Şeref 

Âza 
İstanbul 

A. Hamdi 

M. M. 
Mardin 
Ali Rıza 

Âza 

Cevdet 

Kâtip 
Zonguldak 

Âza 

Daniş 

Âza 
Çorum 
Ziya 

Âza 

M. Raüımi 

Aza 
Konya 

A. Hamdi 

Âza 
Eskişehir 
Emin 

Âza 
Manisa 
Yaşar 
Âza 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

50 M. 
Esas No 3/485 

Yüksek Reisliğe 

8 -II - 1931 

Gümrük tarife kanununun beşinci maddesinin yedinci fıkrasının tefsirine dair olup Maliye En
cümeni mazbatasile birlikte Encümenimize tevdi kılman Başvekâlet tezkeresi Gümrükler Umum Mü
dürü ihsan Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bahse mevzu olan tefsir noktası 5 inci maddenin 7 inci bendindeki "azamî bir sene zarfında,, 
kaydinin hangi fıkraya ait olduğudur. Maliye Encümeninin ekseriyeti bu kaydin son iki fıkraya şa
mil olacağı mütaleasında bulunmuştur. 

Halbuki: 1 - Muvakkat kabul usulüne tâbi olup gümrük hududundan tekrar girecek olan eşya ile 
hariçte satılmak üzere çıkarılan eşya arasında fark bulunduğu; 

2 - Memleket eşyasmın hariçte satılması için bir sene ile takyidi zarar ve mağduriyeti mucip ola
cağı; 

3 - Evvelki kanunda gittiği memleket gümrüğünden harice çıkanlmıyarak avdet eden eşya hak
kında sene ile takyit yapılmamış bulunduğu; 
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Cihetle İktisat Encümeninin mütaleası tercihe şayan görülmüştür, (azamî bir sene zarfmda) kay-

dinin yalnız son fıkraya ait olduğuna karar verilmiştir. Umumî Heyete arzolunur. 

Reis Rs. V. M. M. Kâ. 
İstanbul Burdur Gazi Antep Giresun İsparta Kütahya Tokat 
Fuat Vahit Renizi Kâzım Mükerrem Niyazi Asım A. Şevki 

Sivas Elâziz Aydın 
Rasvm H. Tahsin Mühendis Mitat 



Sıra No 71 
Başvekâlet 1930 senesi bütçesinde 2 300 liralık münakale yapılması hakkında 1/813, Dahiliye 

Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 33 300 liralık münakale yapılması hakkında 1/815, İktisat Vekâleti 
1930 senesi bütçesinde 349 350 liralık münakale yapılması hakkında 1/818, Millî Müdafaa Vekâleti 
1930 senesi kara bütçesinde 100 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/821 numaralı Başvekâlet 
tezkereleri ve B. M. M. 1930 senesi bütçesinde 1 OOOliralık münakale yapılması hakkında İdare Hey

etinin kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası, 

Başvekâlet 1930 senesi bütçesinde 2 300 liralık münakale yapılması hakkında 1/813 numaralı 
kanım lâyihası 

2 şubat 1931 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Başvekâlet bütçesinde münakale icrası hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 1/2/931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe 
mazbatasile birlikte ta&dim. olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

1930 senesi Başvekâlet bütçesine mevzu tahsisattan 91 inci (788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı) faslına mevzu " 3 000,, lira ve ( ücretli muhabere ve mükâleme masrafı) olarak 82 inci 
fasla mevzu ' ' 100,, lira tahsisatın vaki olan sarfiyata nazaran senei maliye sonuna kadar kifayet 
etmiyeceği tahakkuk etmesine binaen (89) uncu fasıldan ' ' 2 300,, liranın tenzili ile " 2 000,, lirası
nın (91) inci ve "300,, lirasının da (82) inci fasla münakalesine lüzum hasıl olmuş ve işbu kanun 
lâyihası bu maksatla tanzim edilmiştir. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1930 senesi Başvekâlet bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında 
cem'an 2 300 liralık münakale icrasına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

1 - I I - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş.Kaıja Dr. T. Rüştü M. Abdülhahk 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/358 
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Münakale Cetveli 

Tenzili lâzım Zammı lâzım 
F. M. Nevi Muhassasat gelen lira gelen lira 

89 Âza hakkı huzuru 
91 788 No. kanunun tatbiki masrafı 
82 Ücretli muhabere ve mükaleme masrafı 

Yekûn 

Dahiliye Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 33 300 liralık münakale yapılması hakkında 1/815 numa
ralı kanun lâyihası 

T. C. • , • > K - . • & r î ••• ; ' ^ ' ' ' 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 2-11-1931 

Sayı: 6/355 :"~ '""'f '"[ ' \~ , 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1930 Dahiliye bütçesinde yapılacak münakale hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetinin 1 -11-1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

•« 'v i : , - ' ' . - -i • . : . > tsmet 

Dahiliye Vekâletinin 1930 malî sene bütçesinde yapılacak otuz üç bin üç yüz liralık münakalenin 
esbabı mucibe muhtırasıdır. 

Dahiliye Vekâletinin 1930 malî sene bütçesinin 335 inci faslın 1 inci memurlar harcırahı madde
sine mevzu tahsisat bakiyesinin şarkta müddetlerini ikmal eden bir çok idare memurlarının tebdilleri 
zaruretine binaen kifayet etmiyeceği anlaşılmasına mebni mezkûr maddeye 13 000 lira mezkûr faslın 
ikinci müfettişler harcırahı maddesine mevzu tahsisat bakiyesinin dahi sene nihayetine kadar yapıl
ması zarurî olan teftiş ve murakabeyi temin etmiyeceğine mebni mezkûr maddeye 5 000 lira. 

Ve ahiren yapılan merkez teşkilâtı dolayısile yeniden teşekkül eden şubelere telefon tesisatı yap
tırılmasına ihtiyaç görülmesine mebni 336 inci faslın birinci resmî telefon masarifi tesisiyesi madde
sine 300 lira ve yeni tekaüt kanununun mevkii mer'iyete vaz'ı dolayısile tekaütlüğü icra kılınacak 
olan memurların ikramiyeleri ve vekâlet emrine alınmış ve alınacak olan vali ve kaymakamların 
ve kadro dolayısile açıkta kalan memurların açık maaşlarile hastalanan memurların tedavi masrafları 
için 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı olan 351 inci fasla 15 000 lira ki cem'an 33 300 liranın 
berveçhi balâ arzedilen fasıl ve maddelere ilâvesine. 

Ve mukabilinde 331 inci.vilâyet mefruşat ve demir baş faslından 1 000 lira ve 332 inci vilâyet 
levazımı faslının birinci tenvir ve teshin maddesinden 1 000 ve 339 uncu devir harcırahı faslının kay
makamlar devir harcırahı maddesinden 2 000 lira. 

Ve 340 inci 1625 numaralı kanun mueibince verilecek hayvan yem bedeli faslından 2 300 lira. 
Ve 346 rncı tatbikat kursu masarifi birinci masarifi idare maddesinden 5 000 lira. 
Ve mezkûr faslın ikinci celp edilecek memurların yevmiyeleri maddesinden 5 000 lira. 
Ve umumî müfettişliğe ait 348 inci masarifi idare faslından 4 000 lira. 

2 300 
2 000 

300 
2 300 2 300 
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Ve 349 uncu harcırah faslından 5 000 lira. 
Ve 350 inci Umumî müfettişliğin otomobil ve vesaiti nakliye fasimin 1 inci mubayaa maddesin

den 6 000 lira. 
Ve 2 inci tamir maddesinden 2 000 lira ki cem'an 33 300 liranın tenziline ait esbabı mucibe muh-

tırasıdır. 

Kanun lâyihası 

Madde 1 — Dahiliye Vekâleti 1930 malî sene bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve mad
deleri arasında ceman 33 300 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye Vekili memurdur. 

1-II-1931 
Bş. V. Ad. V- M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 8. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. î. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

Dahiliye Vekâleti 1930 malî senesi bütçesinde 33 300 liralık münakaleye ait cetveldir 
Zammı lâzım gelen 

F. M. Nev'i muhassasat Lira 

335 1 Memurlar harcırahı 
» 2 Müfettişler » 

336 1 Resmî telefon masarifi umumiyesi 
351 0 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Yekûn 

Tenzili lâzım gelen 

F. M. Nev'i muhassasat Lira 

331 0 Vilâyet mefruşat ve demirbaşı , 
332 1 Vilâyat tenvir ve teshini 
339 2 Kaymakamlar devir harcırahı 
340 0 1925 No. Ka. mucibince verilecek hayvan yem bedeli 
346 1 Tatbikat kursu masarifi idaresi 
346 2 Celbedilecek memurlar yevmiyeleri 
348 0 Umumî müfettişlik masarifi idaresi 
349 o Umumî müfettişlik harcırahı 
350 1 Umumî müfettişlik otomobil mubayaa bedeli 
350 2 Umumî müfettişlik otomobil tamiratı 

Yekûn 

13 000 
5 000 
3Ö0 

15 000 
33 300 

1 000 
1 000 
2 000 
2 300 
5 000 
5 000 
4 000 
5 000 
6 ÛOO 
2 0Q0 > 
33 3O0 
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İktisat Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 349 350 liralık münakale yapılması hakkında 1/818 numa

ralı kanun lâyihası 

2 şubat 1931 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1930 malî senesi İktisat Vekâleti bütçesinde münakale icrası hakmda Maliye Vekâletince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 - 2 - 1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclse arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

\ . . . . . . . - - . - . . - . . • • • ' '" / ^ :' '*. îsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Ziraatte müstamel mevaddı müşteile ve müstahzaratı kimyeviyenin muafiyeti hakkındaki (752) 
numaralı kanunun bvazı maddelerini muaddil (1527) numaralı kanun ahkâmına tevfikan mevaddı 
müşteile ihtiyaç komisyonları tarafından 929 malî senesi zarfında traktör ve sair alâtı ziraiye esha-
bına verilen muafiyeti ziraiye mazbatalarının tediyesi için İktisat Vekâletinin 929 senesi bütçesinin 
(803) üncü faslına 1,450,000 lira tahsisat vazedilmiş ise de bu miktar tahsisattan senesi zarfında 
ancak (1,146,656) lira (75) kuruş sarf edildiği anlaşılmıştır. Halbuki zirde müfredatı gösterildiği 
veçhile bilâhare gerek acantelerindeîi ve gerekse doğrudan doğruya çiftçiler tarafından ibraz 
edilen 929 senei maliyesine ait muafiyeti ziraiye mazbatalarının tetkikinden, henüz tediye edilme
miş (299,350) liralık düyun bulunduğu tahakkuk,etmiş ve cari sene bütçesinde mevzu düyun tahsi
satı ise bunu tesviyeye gayri kâfi bulunmuştur. Esasen (1710) numaralı kanun mucibince tazmi
natı tesviye edilecek olan alâtı ziraiyeye artık muafiyet verilmiyeceği ve binnetice 930 senesi 
bütçesinin (655) inci faslın üçüncü mevaddı müşteile ve müstahzaratı kimyeviye maddesine mevzu 
(1,400,000) liralık tahsisattan tasarruf icra edileceği tabiî olduğundan bu düyuna karşılık olmak 
üzere mezkûr (655) inci faslın üçüncü maddesinden (299,350) liranın (678) inci geçen sene düyunu 
faslına münakale icrası arz ve teklif olunur. , . 

Llira ' : , ; 
J252,000 Gaz Kumpanyaları hesabına tahakkuk ettirileren düyun. 

47,350 Ahali yedinde kalmış olan mazbatalar muhteviyatından tahakkuk eden düyun. 
299,350 • ; ' ; , : . , 

Esbabı mucibe lâyihası 

Balya madenlerinin idamei faaliyeti için vaki olan talep ve istida üzerine icra kılınan tetkikata 
müsteniden hükümetin muavenette bulunması takarrür etmiş ve bu hususta Heyeti vekileee ittihaz 
olunan karardan biri de %10 nisbetidne mevaddı mamule, primi verilmesi olup vekâletin bütçesinin 
665/1 maddesine mevzu 1,000,000 liralık prim tahsisatından bakiye kalmamış olduğundan bu kararı 
infazen maden tetkikât ve taharriyatı için bütçenin 667/2 inci maddesine konmuş olan 300,000 
liradan 50,000 lirasının 665 inci fasla münakalesine lüzum görülmüş ve buna ait üç maddelik kanun 
lâyihası mĞrbuten takdim kılınmıştır efendim. 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/366 
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Kanun lâyihası 

Madde 1 — 1930 senesi îktısat Vekâleti bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri ara
sında ceman 349 350 liralık münakale icrasına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. y . M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 

Ba. V. Ha. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 

S. î. M. V. 
-, JDr. Befik 

1/II/1931 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 

F. 
655 

678 
667 
665 

m. 
3 

2 
1 

NevM muhassasat 
Mevadı müşteile ve müstahzaratı kimyeviye rüsumu 
karşılığı 
Geçen sene düyunu 
Maadin tetkikat ve taharriyatı masrafı 
Teşviki sanayi kanunu mucibince sınaî müesseselere 
verilecek prim karşılığı 

Tenzili 
teklif olunan 

299 350 

50 000 

349 350 

Zammı 
teklif olunan 

299 350 

50 000 
349 350 

M. M. Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 100 000 liralık Münakale yapılması hakkında 1/821 numaralı 
kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/362 

2 -II-1931 

B. M. Îİt. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa Vekâletinin 1930 senesi kara kısmı bütçesinde münakale icrası hakkında Maliye Ve
kâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin l -J-1931 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

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

! * îsmet 

Esbabı mucibe 

Bir kısmı zabitamn 1929 ağustosundan evvel terfi veya tasfiye muamelelerine biran evvel karar ver
mek maksadile nakil ve tayinleri verilecek hareirahlarm 1930 senesi bütçesinin 693 üncü faslın birinci 
memurlar harcirahı maddesine mevzu tahsisatın ademi kifayesi hasebile daha yüz bin liraya ihtiyaç 
hasıl olduğundan meblâğı mezkûrun 697 inci faslın ikinci yem maddesinden tasarruf edileceği anlaşı
lan tahsisattan tenzili ile salîfülarz 693 üncü faslın birinci memurlar harcirahı maddesine nakline mec
buriyet hasıl olmuştur. Bu maksatla kaleme alınan kanun lâyihası rapten takdim kılmmıştır. 
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Kanun lâyihası 

Madde 1 — Millî Müdafaa Vekâletinin 1930 malî senesi kara bütçesinin 697 inci faslın ikinci 
yem maddesine mevzu tahsisattan 100 ,000 lirasının tenzilile 693 üncü faslın birinci maddesine nak
ledilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünün icrasına Maliye Vekili memurdur. 
Bş. V. Ad. V- M. M. V. Da.V. Ha. V. • Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekât Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. t. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

Büyük Millet Meclisi 1930 senesi bütçesinde 1000 liralık münakale yapılması hakkında 
2/148 numaralı kanun teklifi 

T. B. M. M. 
îdare Heyeti 27 - I - 1931 

Muhasebe Müdürlüğü 
Sayı: 538 

Yüksek Reisliğe 

1930 senei maliyesi bütçesinin 19 uncu faslına 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı olarak va-
zolunan 1000 lira elyevm tahtı tedavülde bulunan Meclis memurlarının hastane ücretlerine kifayet 
etmiyeceği anlaşılmıştır ve ayni sene bütçesinin 10 uncu faslnm 4 üncü masarifi muhakeme madde
sindeki mevcut tahsisattan bu sene zarfında ancak 200 lirasının sarfı melhuz olduğundan mezkûr 
maddeden 800 liranın İenzilile 19, uncu 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı faslına zam ve ilâvesi 
için atideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eylerdiz. 

İdare Âmirlerinden îdare Âmirlerinden 
Falih Necip Ali 

Madde 1 — 1930 senei maliyesi Meclis bütçesinin 10 uncu faslının 4 üncü masarifi muhakeme 
maddesinden 1000 lira tenzil edilerek ayni bütçenin 19 uncu 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
faslına zam ve ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — îşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

9-11-1931 

Yüksek Reisliğe 

1930 senesi bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında cem'an 485 950 liralık münakale yapıl
masına dair olup muhtelif tarihlerde Encümenimize havale olunan dört adet kanun lâyihasile bir a-

T. S. M. M. 
Bütçe Encümeni 

54 M. 
Esas No 1/813, 815,818,821 

2/148 
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det kanun teklifi alâkadar vekil ve memurlar hazır oldukları halde ayrı ayrı tetkik ve müzakere olun
du. 

Lâyihalara merbut esbabı mucibelere ve ayncaalınan izahata binaen teklif olunan lâyihalar esas 
itibarile kabul edilmiş ve Büyük Millet Meclisi bütçesinde münakalesi talep edilen 1 000 liradan 
100 lirasının gösterilen lüzum üzerine tesisat ve demirbaş tertibine nakil ve diğer münakale taleple
rinden tenzil edilen cem'an 96 479 liranın da memnu mmtakalar istimlâk bedeli tertibine ilâvesi ka
rarlaştırılmıştır. Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzolunur.. 

Reis Rs. V. M. M. Kâ. 
İstanbul Burdur Gazi Antep Giresun Erzurum İsparta Kütahya 
Fuat Vahit Remzi Kâzım Aziz . Mükerrem Niyazi Asım 

Sivas! Tokat Yozgat 
Rasinı Şevki 8. Sırrı 

1930 senesi bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1930 senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasılları arasında cem'an 485 950 
liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MAPT>E 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 





•i F . 

10 

89 

331 

332 

339 

340 

346 

348 

349 

350 

655 

667 

697 

18 

19 

82 

91 

M. 

4 

1 

2 

1 
2 

1 
2 

3 

2 

2 

CETVEL 

Muhassasatın nev'i 

Mahkeme masrafı 

Âza hakkı huzuru 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Tenvir ve teshin 

Kaymakamlar devir harcırahı 

1625 numaralı kanun mucibinee verilecek 
yem bedeli 

Tatbikat kursu masrafı 
Masarifi idare 
Celbedilecek memurların yevmiyeleri 

hayvan 

Fası l yekûnu 

Masarifi idare 

Harcırah 

Otomobil ve vesaiti nakliye 
Mubayaa 
Tamir 

Fası l yekûnu 

Mevadı müştaile ve müstahzaratı kimyeviye 
karşılığı 

Maadin tetkikat ve taharriyat masrafı 

Hayvan yem bedeli 

Tesisat ve demirbaş 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

rüsumu 

Tenzil edilen 
Lira 

1 000 

2 300 

1 000 

1 000 

2 000 

2 300 

5 000 
5 000 

10 0 0 0 

4 000 

5 000 

6 000 
2 000 

8 0 0 0 

299 JI50 

50 000 

100 000 

Zammedilen 
Lira 

ıc 
9C 

3C 

1 54 

335 Harcırah 
Memurlar 
Müfettişler 

Fasıl yekûnu 14 34 



F. 

336 

351 

665 

678 

693 

719 

M. 

1 

1 

1 

- ı o -

Muhassasatm nev'i 

Masarifi tesisiye 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Teşviki sanayi kanunu mucibince sınaî müesseselere 
verilecek prim karşılığı 

Geçen sene düyunu 

Memurlar harcırahı 

Memnu mıntakalar istimlâk bedeli 

Tenzil edilen 
Lira 

Zammedilen 
Lira 

300 

^2 000 

45 000 

235 000 

80 000 

96^£70 

Umumî yekûn 485 950 485 950 



Sıra No 64 
Kocaeli Mebusu İbrahim Bey, Ordu, Bahriye, jandarma za
bitan ve memurini hakkındaki kanunun 12 inci maddesinin 
tefsirine dair 4/48 numaralı takriri ve Millî Müdafaa, Maliye 

ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

3-11-929 
T. B. M. M. Yüksek Reisl iğine 

Ordu, Bahriye, Jandarma zabitan ve memurini hakkındaki 7 -VI -926 tarihli kanunun 
12 inci maddesinde: 

[ Bilfiil 30 sene hidmet ifa eden zabitan, memurin ve mensubini askeriyeye hini tekaüt
lerinde maa tahsisat maaşlarının bir seneliği ikramiye olarak verilir J denilmektedir. 

Ancak: 
1 - 30 sene veya daha ziyade hizmeti mesbuk ve henüz müstahdem iken - tekaüt edilmezden 

evvel - vefatı vukubulan zabitan, memurin ve mensubini askeriyenin işbu ikramiye haklan, 
kanunen maaşa müstehak ailesi efradına intikal edermi? 

2 - Bilfarz 30 seneyi doldurmadan tekaüt edilen, fakat bilâhare hazar veya seferde askerî 
bir hizmete alınan, zabitan ve memurin ve mensubini askeriye, muahhar hizmetlerinin 
inzimamile - velev fasılalı olarak - filen 30 seneyi ikmal ederlerse kezalik ikramiye haklarını 
alacaklarmıdır ? 

Bu iki cihet kanunun maddesinde müphemdir. 
Tefsiren karara bağlanması için takririmin alâkadar encümene havale buyrulmasını arz ve 

rica ederim efendim. Kocaeli Mebusu 
İbrahim 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
. Encümeni 

Karar M 33 20 -2-1929 
Esas M 4\48 

Yüksek Reisliğe 

Ordu, bahriye, jandarma zabitan ve memurini hakkındaki 7 -VI - 926 tarih ve 912 numaralı 
kanunun 12 inci maddesinin tefsirini isteyen Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin encümenimize 
havale buyurulan 3 - II - 929 tarih ve 4/49 numaralı takriri tetkik müzakere olundu. 

1 — Takririn birinci fıkrasındaki ( 30 sene veya daha ziyade hizmet eden ve tekaüt edil
meden vefat eyiiyen zabitan ve memurini askeriyenin 912 numaralı kanunun 12 inci maddesi 
mucibince hak etmiş oldukları ikramiyenin kanunen maaşa müstehak ailelerine ) verilip veril-
miyeceği hakkında her ne .kadar kanunda bir sarahat mevcut değilse de, insanların hayatta 
çok ve eyi çalışmalarının ve eyi işler görmelerinin en mühim saiklerinden birisi de vefatlarından 
sonra ailelerinin müreffeh yaşamasını temin etmek gayesi olduğuna ve vazııkanunun maksadı da 
maddede yazılan zevatın, netice itibarile vatanın müdafaasına ait olan hizmetlerini uzun müddet 
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güzel ifa etmeğe teşvikten ibaret bulunmasına göre ikramiyenin de tıpki itam ve eramil maaşı 
gibi aileye intikali tabiî ve zarurî görülmüştür. Teamülen de bu gibi ikramiye ve mükâfatların 
hatta nişan ve madalyaların vefat vukuunda aileye intikal ettiği malûmdur. 

Esasen mezkûr ikramiye kanunen muayyen zevata verilmiş bir hak olduğundan işbu hakkın 
aksine bir sarahati kanuniye mevcut olmadıkça hak sahibi lehine tefsiri, yani müstehakkı maaş 
aile efradına aynen ita edilmesi lüzumu encümenimizce kaidei adalet ve ruhu kanuna muvafık 
görülerek olveçhile aşağıdaki tefsir fıkrasının kabulüne, 

2 — Bilfiil 30 sene hizmet müddetini doldurmadan evvel tekaüt edilmiş ve sonra hükümetçe 
görülecek lüzum üzerine tekrar filî hizmete alınmış olanların sonraki filî hizmetlerinin ilâvesi 
ile 30 seneyi doldurdukları takdirde tekrar tekaüt edilirken yukarıda bahsi geçen mükâfatı 
alıp almayacaklarına gelince: bu bapta maddei kanuniye sarih görülmüştür. Çünkü 912 numaralı 
kanunun 12 inci maddesi kat'î ve mutlaktır ; 30 sene hizmet müddetinin fasılasız olacağına 
dair hiç bir kaydı ihtiva etmemektedir. 

Bunun gibi ( askerî tekaüt ve istifa kanunu ) mucibince mütekait iken tekrar hizmete 
alınanların yeniden tekaüde şevkleri halinde sonraki hizmetleri evvelki filî hizmetlerine zamme
dilerek tekaüt maaşları ona göre hesap edilir; binanaleyh 912 numaralı kanunun mutlakiyetini 
ve tekaüt ve istifa kanununun gösterdiği misali kanuniyi nazan dikkate alan encümenimizce 
bu hususun tefsire muhtaç olmadığına ve kanun maddesinin mutlakiyeti dahilinde tatbiki lâzım 
geldiğine karar verildiği maruzdur efendim. 

TEFSİR FIKRASI 
012 numaralı Ordu, Bahriye ve Jandarma zabitan ve memurini hakkındaki kanunun I2inci 

maddesindeki bir senelik ikramiye bilfiil 30 sene hizmet müddetini ikmal ettiği halde tekaüt 
edilmeden vefat eyliyen zabitan , memurin ve mensubini askeriyenin kanunen maaşa müstehak 
ailesi efradına verilir. 

Reis M. Muharriri Kati Âza Âza Âza Âza 
Cebeli bereket İstanbul Bitlis Bursa Kırşehir Tokat 

Naci ihsan Muhittin Nami A. Samih Esat L. Müfit B. Lûtfi 

Maliye Encümeni mazbatası 
r. B. M. M. 

Maliye Encümeni 16-3-1930 
Karar M 26 
Esas M 4\48 

Yüksek Reisliğe 

Ordu, Bahriye, Jandarma zabitan ve memurini hakkındaki 7-5-1926 tarih ve 912 numaralı 
kanunun 12 inci maddesinin tefsirine dair Kocaeli Mebusu İbrahim Bey tarafından 3-11-1929 
tarihinde verilip Millî Müdafa Encümeni mazbatasile birlikte Bütçe Encümeninden Maliye 
Encümenine tevdi kılınan takrir, Millî Müdafaa Vekili Beyefendi ile Maliye Vekâletinden gelen 
memuru mahsus hazır oldukları halde müzakere ve tetkik edildi. 

Takrir sahibi İbrahim Beyefendinin teklifi iki noktanın tefsirine mütedair olup birincisi 
mezkûr 912 numaralı kanunun 12 inci maddesi veçhile bil fiil otuz sene hizmet eden zabitan 
ve memurini askeriyeye hini takaütlerinde maa tahsisat maaşlarının bir seneliği verildiğine göre, 
otuz sene veya daha ziyade hizmeti mesbuk olupta müstahdem iken takaüt edilmeden vefat 
edenlerin kanunen maaşa müstahak ailesi efradına da bu ikramiyenin intikal edip etmiyeceği; 
ikincisi otuz seneyi ikmal etmeden tekaüde sevkedilmiş ve fakat bilâhara hazar veya seferde 
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askerî bir hizmete alınıpta muahhar hizmetlerinin inzimamile müddeti hizmetleri otuz seneye 
baliğ olanların da ikramiyeye nail olup olmıyacağı keyfiyetidir. 

Millî Müdafaa Encümeni tanzim etmiş olduğu mazbatada ikramiyenin vefattan sonra ailesine 
de intikaline kanaat ederek birinci nokta hakkında bir tefsir fıkrası tanzim etmiş ve ikinci 
ciheti mucibi tefsir bile görmiyerek ikramiyenin itası hususunda kanunun sarih olduğanu 
zikretmiştir. 

1 - Mezkur 912 numaralı kanunun zabitan ve memurine temin ettiği haklar iki nevi olup 
irincisi vefat etmezden evvel kendilerine ikincisi de vefatlarından sonra ailelerine aittir. 

12 inci madde mucibince verilecek olan ikramiyenin zabitan ve memurinin Şahıslarına 
verilecek neviden olduğu « hini teküatlerinde » tabirinin sarahatile anlaşılmaktatır. Vefatlarında 
ailelerine verilecek mebaliğ ise dokuzuncu madde de tadat edilmiştir. 

Zabit veya memurun bir hakkı Millî Müdafaa Encümeninin mütalaası veçhile ailesine intikal 
edebilmesi için o hakkın müteveffanın hali hayatında milkine dahil olmuş bulunması şarttır. 

2 - Otuz seneyi ikmal etmeden tekaüt edilip te bilâhare tekrar hizmete alınarak otuz seneyi 
ikmal edenlere ikramiye verilip verilmiyeceğine gelince: 12 inci madde mucibince verilecek 
ikramiyenin ancak tekaüdün icra edildiği tarihte verilebileceği sarihtir. Binaenaleyh tekaüt mu
amelesinin icrasından sonra vaki olacak hizmet ikramiye itasını icap etmsz; tekaütten sonra 
sepkeden hizmetlerin mütekaidin vaziyetine icra edecekleri tesirler kanunda ayrıca münderiçtir. 

1 ve 2 numaralı fıkralarda izah edilen sebeplere binaen Malîye Encümeni tefsire imkân 
olmadığına karar vermiş olmağla Bütçe Encümenine takdim kılındı. 

Mal. En. Reisi M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Ali Rana Hasan A. Hilmi M. Nedim Kâmil Sami Şeket 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
45 M. 4-11-1931 

Esas M 4/48 
Yüksek Reislice 

Ordu, Bahriye, Jandarma zabitan ve memurini hakkındaki kanunun 12 inci maddesinin 
tefsirine dair olup Millî Müdafaa Encümeni mazbatası ile birlikte Encümenimize tevdi kılınan 
Kocaeli Meb'usu İbrahim Beyin takriri üzerine cereyan eden müzakere neticesinde mes'ele hak
kında evvel emirde Dahili Nizamnamenin 28 inci meddesi hükmüne tevfikan Maliye encümeninin 
mütaleasının alınmasına karar verilmiştir. 

Maliye Encümeninin bu mes'ele hakkındaki mazbatası Encümenimize tevdi olunmakla tetkik 
ve müzakere neticesinde: 

Maliye Encümeni mazbatasında izah edilen sebeplere binaen takrirde basedilen her iki mes
elenin tefsire mahal olmadığı yolunda ki mütaleasına iştirak edilerek Umumî Heyete arzına 
karar verildi. 

Reis Reisvekili M. M. Kâ. 
İstanbul Burdur Gazi Antap Oiresun 
Fuat Vahit Remzi Kazim 

Elâziz İsparta Kütahya Sivas 
H. Tahsin Mükerrem Niyazı Asım Rasim 

Yozgat Aydın 
5. Sırrı Mühendis Mitat 

Bursa Erzurum 
Muhlis Aziz 

Sivas Tokat 
M. Remzi A. Şevki 



* 

• 



Sıra No 68 
İktisat Vekâleti bütçesinin ecnebi mütehassısları tertibin
den ücreti tesviye edilmek üzere bir Türk mütehassısın 
istihdamına mezuniyet verilmesine dair 1/801 numaralı 

Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 17-1- 1931 
Sayı: 6/198 

B. M. M. Yüksek Reisl iğine 

İktisat Vekâleti bütçesinin ecnebi mütehassıslar tertibinden bir Türk mütehassısının 
İstihdamına mezuniyet verilmesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 7-1-931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

• 1030 Senesi bütçesinin 649 uncu faslı, ecnebi mütehassıslarla tercümanlara tahsis edil
miş olduğundan Türk gençlerinin ihtisaslarından istifade edilecek zevat bulunduğu halde 
bunların İktisat Vekâleti kadrosunda istihdamı cihetine gidilmek imkânı bulunmamaktadır. 
Netekim elde mevcut bir mütehassıs Türkün ücretini tesviye etmek için bütçede ayrıca bir 
tertip mevcut olmamasına ve yeniden bir tertip küşadile tahsisat ilâvesi de muvazene noktai 
nazarından imkânsız bulunmasına binaen bunun yerine ecnebi mütehassıs getirmek mecburiyeti 
hasıl olmaktadır. Halbuki memleketimiz gençleri meyanında kendilerinden istifade edilecek 
mevcut iken sırf bütçedeki (ecnebi) kaydı dolayısile bunlardan istifade edilememesi muvafık 
olmıyacağmdan elyevm mevcut olan bir Türk mütehassısın İktisat Vekâleti kadrosunda istihda
mını temin etmek için'merbut lâyiha tanzim kılınmıştır. 

Bütçe E n c ü m e n mazbatası 

7* Û-1931 

Yüksek Reisliğe 

İktisat Vekâleti bütçesinin ecnebi mütehassısları tertibinden ücreti tesviye edilmek üzere bîr 
Türk mütehassısının İstihdamına mezuniyet verilmesine dair olup Encümenimize havale edilen 
kanun lâyihası Maliye Vekili Mustafa Abdülhahk ve İktisat Vekili Mustafa Şeref Beyler hâzır 
Oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. / 

T. B. M. Af. 
Bütçe Encümeni 

49 M. 
Esas Ji 1/801 
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Bugün münhal bulunan Sanayi Umum Müdürlüğüne, maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 

kanunun istediği vasıfları haiz bir kimse bulunamadığından bütçede mevzu ecnebi mütehassıslar 
tertibinden ücreti verilmek üzere bir Türk mütehassısının kadroya ilâvesi için bu kanun lâyi
hasının teklif edildiği İktisat Vekili Beyin izahatından anlaşılmıştır. 

Sanayi Umum Müdürlüğü gibi bir makamın uzun müddet münhal bulunmasını encümenimıYde 
tecviz etmiyerek umum müdür tayin edilinceye kadar 1930 bütçe kanununun 5 inci maddesine 
merbut D cetvelinin İktisat Vekâleti merkez kısmına 400 lira ücretle ve umum müdür vazife 
ve salâhiyetini haiz olmak üzere istihdam edilecek bir mütehassısın ilâvesini münasip görmüştür. 
Bu esas dahilinde hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
İstanbul 

Fuat 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Reis V. 
Burdur 
Vahit 

Âza 
Kütahya 

Niyazi Asım 

M. M. 
Gaziantep 

Remzi 

Âza 
Sivas 
Rasim 

Kâ. 
Giresun 
Kâzım 

Âz 
Tokat 

A. Şevki 

Âza Âza 
Diyarbekir Erzurum 

Rüştü Aziz 

Âza Âza 
Yozgat Aydın 
5. Sırrı Mühendis Mitat 

, Aza 
Elâziz 

H. Tahsin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

tktımt vekâleti ecnebi mütehassıslar tertibinden 
bir Türk mütehassısının istihdamına mezuniyet 

verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ücreti İktisat Vekâleti büt
çesinin ecnebi müehassısları tertibinden tesviye 
edilmek ve şehrî 400 lirayı geçmemek üzere 
istihdam edileceği daire amirliği selâhiyetiyle 

bir Türk mütehassısı tayinine İktisat Vekili 
mezundttr. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 -
ya Maliye Vekili 

Baş. V. 

— Bu kanunun ahkâmını icra-
mem urdur. 

7-1-1931 
Ad V. M. M. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Esat 

Ha. V. Ma. V. 
Dr. T. Rüştü M.Abdülhalik 

Na. V* ',. İk. V. 
Hilmi Mustafa Şeref 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİ TADİLİ 

1930 bütçe kanununun 5 inci maddesine 
merbut «D» cetvelinin tadili hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1—1930 senesi bütçe kanununun 
5 inci maddesine merbut (D) cetvelinin İktisat 
Vekâleti merkez kısmına aşağıda gösterildiği 
üzere bir mütehassıs ilâve edilmiştir. 

Adet Ücret 
Mütehassıs ı 400 (Sanayi Umum Mü

dürü vazife ve salâ
hiyetini haizdir ) 

MADDE 2 — Birinci maddede gösterilen 
mütehassıs ücretinin tesviyesi için 649 numa
ralı ecnebi mütehassısları ve tercümanları fas
lından 1 200 lira, 623 üncü faslın 1 inci 
müstahdemini daime maddesine nakledilmiştir 

MADDE 3 — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye Vekili memurdur. 



Sıra No 59 
Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti arasında 
aktedilen dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahede-
namesile merbutu bahrî kuvvetlerin tahdidine mütedair 
protokolün tasdiki hakkında 1/786 numaralı kanun lâyihası 

ve Hariciye ve Millî Müdafaa Encümenleri mazbataları 

25- XII -930 

B. M. M. Yüksek Reis l iğine 

Türkiye- Yunan dostluk, bitaraflık, Uzlaşma ve hakem muahedenamesile buna merbut ve 
Türkiye - Yunanistan Bahrî kuvvetlerin tahdidine müteallik olup Hariciye Vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 22-12-1930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan protokol ve esbabı mucibe lâyihasile birlikte takdim olunmuştur. 

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

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Mübadele işlerinden mütevellit ihtilâfların sureti katiyede halli için vücuda getirilen ve 
mukaddema Yüksek Heyetinizce tasvip ve tasdik buyrulmuş olan 10 haziran 1930 tarihli 
itilâfnamenin akit ve mevkii mer'iyete vazından beri Yunan Cümhuriyetile beynimizdeki mü-
nasebatın almış olduğu dostane şekil ve mahiyetin tabiî bir neticesi olarak ihzar ve intaç 
edilen ve Yunan Başvekili ile Hariciye Nazırının Ankarayı ziyaretlerinde imza edilmiş bulunan 
30 teşrini evvel 1930 tarihli dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahedenamesi ve buna 
merbut ve Türkiye ile Yunanıstanın bahrî kuvvetlerine müteallik protokol tasdik için Yüksek 
huzurunuza arz v* takdim edilmiştir, 

Bu ahitnamenin kıymeti milletler arasında zuhur edebilecek ihtilâfların muslihane hallini 
temin yolunda Hükümetimizce ittihaz edilmiş ve Hariciye Vekâletince senelerden beri müste-
mirren takip edilmekte bulunmuş olan siyasetin yeni bir nişanesi olmaktan ibaret değildir. 

Komşu devletlerle münasebetlerimizin daha pek yakın zamanlara kadar geçirmiş olduğu 
müşkilat göz önüne getirilecek "olursa bu filî vaziyeti izale etmekle kalmayıp onun yerine bu 
gün her iki milleti kuşatan ve yekdiğerine yaklaştıran samimiyet havasını ikameye muvaffak 
olmuş olan mütekabit mesaideki isabeti Yüksek Heyetiniz şüphesizki takdir ve tasdik buyurur. 

Türk - Yunan dostluk ve hakem muahedesi ile buna merbut protokol mütekabil münase
betlerimizin aldığı bu hayırlı istikametteki ilk eseri teşkil ediyor. 

İşbu muhalâsat revabıtının atide emin bir tarzda inkişafını kâfil bulunan balâda mezkûr 
mukavelâtın tasdik ve tasvibini ve bunların hükümlerini icraya Hükümetimizin mezun kılınma
sını arz ve rica ederim. 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü, 
Sayı : 6/4501 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Karar .,¥ 
Esas M 1/786 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Cumhuriyeti Hükıımetile Vunan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 teşrinievvel 

1930 tarihinde Ankarada akit ve imza edilmiş olan dosluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem 
muahedenamesile her iki memleketin bahrî kuvvetlerinin tahdidine müteallik merbutu protokol 
Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Beyfendinin huzurile Encümenimizde tetkik ve müzakere 
edildi 

Encümenimiz, hükümetin esbabı mucibe lâyihasında da bahsettiği üzere, gerek bu muahe-
denamenin ve gerekse merbutu protokolün istihdaf ettiği gayenin milletler arasında zuhuru 
mümkün ihtilâfların muslihane yollarla halli zamanında T. B. M. Meclisinin ve hükümetinin 
ötedenberi takip edegelmekte olduğu âlî ve insanî siyasete mutabık olduğunu tesbit etmekle 
beraber bu iki kiymetli vesikanın aynı zamanda her iki komşu Devletin yüksek menfaatları 
temin edecek iyi münasebet ve ciddî bir samimiyet havasını ikameye vesile bahşolması yolun
daki yüksek isabeti de memnuniyyetle müşahede eylemiş ve binaenaleyh kanun lâyihasını 
muahedename ve merbutu protokol ile birlikte tasvip ederek Yüksek Meclisin tasdikına arza 
karar vermiştir. 

Hariciye En. Re. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Saffet Zeki Mesut Yakup Kadri N. Sadullah M. Sabri F. Ahmet 

Milli Müdafaa Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

M. M. Encümeni 
Karar M 13 3-2-1931 

Esas M 1/786 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türk - Yunan dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahedenamesile buna merbut ve her 
iki memleketin bahrî kuvvetlerinin tahdidine müteallik protokolün tasdikına dair kanun lâyihası 
Hükümetin esbabı mucibe ve Hariciye Encümeninin bu husustaki mazbatasile birlikte Encü-
menimizce tetkik ve mütalea olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesile Hariciye Encümeninin mazbatasındaki beyanat ve mütaleata 
encümenimiz tamamen iştirak ederek kanun lâyihası muahedename ve merbutu protokol ile 
birlikte Yüksek Meclisin tasdikına arzolunur. 
M. M. En. Reisi N. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 

İstanbul İstanbul Bitlis Kastamonu Diyarıbekir Tokat Gümüşhane 
İhsan İhsan Muhiddin Nami A. Rıza Kâzım B. Lûtfi Şevket 
Âza 
Kars 
Faik 
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Kanun lâyihası 

1 — Yunan Cumhuriyeti ile 30 teşrinievvel tarihinde Ankarada akit ve imza edilmiş olan 
dostluk , bitaraflık , Uzlaşma ve hakem muahedenamesi ve iki memleketin bahrî kuvvet ve 
teslihatına müteallik olup ayni tarihte imza edilen ve bu muahedenameye merbut bulunan 
protokol tasdik edilmiştir. 

2 — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 

3 — İşbu kanunun icrasına Hariciye Vekili memurdur. 
22-12-930 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal M. Abd'âlhalık İçtimadabulunmadı D. TevfikRüştü Hasta 
Mf. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Esat Zkâi Mustafa şeref İçtimada bulunmadı 

TÜRKIYE CÜMHURÎYETÎ ÎLE YUNANISTAN CUMHURÎYETÎ HÜKÜMETLERI ARASINDA 
IMZA EDILEN DOSTLUK, BITARAFLıK UZLAŞMA VE HAKEM MUAHEDESI 

Her hususta bir vifak siyaseti takip, umumî sulh işine yardım ve Türkiye ile Yunanistan ara
sında tahaddüs edecek ihtilâfları umumî hukuku düvelin en yüksek esaslarına göre halletmek emrin
deki arzularını ifade eylemek istiyen Türkiye Reisicumhuru Hazretleri ve Yunanistan Reisicumhuru 
Hazretleri bu müşterek niyetlerini bir muahedename ile tahakkuk ettirmeğe karar vermişler ve mu
rahhasları olarak. 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
Başvekil, Malatya Meb'usu ismet Paşayı, Hariciye Vekili, izmir Meb'usu Doktor Tevfik 

Rüştü Beyfendiyi, 
Yunanistan Reisicumhuru Hazretleri: 

Başvekil Müsyü Eleftherios K. Veniselos'u, Başvekil Vekili, Hariciye Nazırı Müsyü Andre 
Michalakopoulos'u tayin etmişler 

Ve murahhaslar bu baptaki salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ ile usul ve kaidesine muvafık 
bularak atideki hükümleri kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1 

Yüksek akitler tarafeyndan birinin aleyhine müteveccih hiç bir siyasî veya iktisadî itilâfa ve kom
binezona dahil olmamağı mütekabilen taahhüt ederler. 

Madde — 2 

Yüksek âkitlerden biri, sulhperverane tarzı hareketine rağmen bir veya bir kaç devlet tarafından 
taarruza uğradığıtakdirde diğer taraf muhasamanın bütün müddeti devamınca bitaraflığı muhafaza 
etmeği taahhüt eyler. 

Madde — 3 

Yüksek akitler aralarında ihtilâfı mucip olan ve alelâcte diplomasi usullerile halledilemiyen bil
cümle meseleleri zirdeki 8 - 1 9 uncu maddelerde derpiş edilen uzlaşma usulüne tabi tutmağı taahhüt 
ederler. Uzlaşma usulünde muvaffakiyet hasıl olmadığı takdirde, işbu muahedenamenin 20 - 23 üncü 
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maddelerine tevfikan, bir adlî tesviye çaresi araştırılacaktır, meğer ki akitler beynelmilel ihtilâfatın 
sulhan tesviyesi için aktolunan 18 teşrinievvel 1907 tarihli itilâfnamenin 55 inci ve müteakip madde
lerine yahut kendi aralarında mevcut herhangi biranlaşmaya tevfikan teşkil edilen bir hakem mahke
mesine müracaat hususunda mutabık kalmış olsunlar. 

Madde — 4 

Geçen maddedeki ahkâm, Yüksek akitler arasında mer'î muahedat mucibince, onlardan birinin sa
lâhiyetine dahil bulunan meselelere ne de hâkimiyet hakkına taallûk eden hususata tatbik olunmaz. 
Bir meselenin hakkı hâkimiyete taallûk edip etmediğini tahrirî bir beyanname ile tayin etmek her 
âkidin hakkıdır, itiraz vukuunda diğer âkit işbu mütekaddim meseleyi hallettirmek için hakeme veya 
Beynelmilel Adalet Divanına müracaat edebilir. 

Balâda mezkûr maddenin ahkâmı işbu muahedenameden mukaddem olan ve maziye ait bulunan 
hadisattan mütevellit ihtilâfata da tatbik edilmez. 

Madde — 5 

Trafeyn arasında mer'i diğer itilâf namelerle halleri için hususî bir usul derpiş edilmiş olan ih
tilâflar, işbu itilâf namelerin ahkâmına tevfikan hallolunacaktır. 

Madde — 6 

Eğer bir ihtilâfın mevzuu tarafeynden birinin dahilî kanunlarına nazaran adlî veya mülkî ma-
kamatın salâhiyetleri dahilinde bulunuyorsa, mezkûr taraf, salâhiyettar makam tarafından makul 
müddetler zarfında kat ' î bir hüküm verilmezden evvel ihtilâfın işbu muahedede derpiş edilen 
muhtelif usullere tabi tutulmasına muhalefet edebilecektir. 

Bu takdirde, işbu muahedede derpiş olunan usullere müracaat etmek istiyen tarafın, mezkûr 
karardan itibaren bir sene zarfında, arzusunu diğer tarafa iblâğ etmesi lâzımdır. 

Madde — 7 

Âkitlerden biri tarafından diğer Âkide yapılacak talep üzerine, işbu muahedenamenin tasdikname
lerinin teatisini takip eden altı ay zarfında, bir Daimî Uzlaşma Komisyonu teşkil edilecektir. 

Akitler hilâfına ittifak etmedikleri takdirde, Uzlaşma Komisyonu âtideki tarzda teşekkül ede
cektir : 

1 - Komisyonun 5 âzası olacaktır. Tarafeynden her biri kendi tebaası meyanından müntehap 
bir âza tayin edecektir. Diğer üç komiser üçüncü devletler tebaaları meyanından müttefikan inti
hap edileceklerdir. Bunların ayni tabiiyeti haiz bulunmamaları, ikâmetgâhlarının akitler ülke
sinde bulunmaması ve kendilerinin işbu akitler hizmetinde olmamaları lâzimdır. Âkitlerden 
komisyon reisini bunlar arasından seçecekler ve ihtilâf zuhurunda, işbu üç komiserden hangisinin 
reis olacağı kur 'a ile teayyün edecektir. 

2 - Komiserler üç sene için tayin olunacaklar ve tekrar intihap edilebileceklerdir. Müttefikan 
tayin edilmiş olan komiserler memuriyetleri esnasında tarafeynin ittifakile tebdil olunabilecekler
dir. Usul ve muameleye henüz iptidar edilmediği müddetçe tarafeynin her biri kendisince tayin 
edilmiş olan komiseri tebdil edebilecektir. 

3 - ölüm, istifa veya her hangi bir mâni dolayısile vukubulacak münhaller, en kısa bir müddet 
zarfında, tayin usulüne tevfikan doldurulacaktır. 

Madde — 8 

Eğer bir ihtilâfın zuhurunda, akitler * tarafından tayin olunmuş bir Daimî Uzlaşma Komisyonu 
mevcut bulunmıyorsa, âkitlerden birinin diğerine yapacağı talepten itibaren üç aylık bir müddet 
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zarfında, işbu ihtilâfın tetkiki için bir Hususî Uzlaşma Komisyonu teşkil edilecektir. Akitler 
arasında hilâfına karar olmadıkça, tayinler yukarıdaki madde ahkâmına tevfikan yapılacaktır. 

Madde — 9 

Mûttefikan intihap edilecek azalar 10 ve 12 inci maddelerde tesbit olunan müddetler zarfında 
tayin olunmazlarsa, icap eden tayinlerin icrası tarafeynce mûttefikan intihap edilen bir üçüncü 
devlete havale olunacak ve bu hususta ittifak hasıl olmadığı takdirde^ âkitlerden her biri diğer bir 
devlet gösterecek ve bu tayinler iki devlet tarafından mûttefikan icra olunacaktır. Şayet üç aylık 
bir müddet zarfında işbu iki devlet mutabık kalamıyacak olurlarsa, bunlardan her biri tayin 
olunacak azaların miktannca namzet irae edecektir. Bu suretle teklif edilen namzetlerden han
gilerinin tayin olunacağı kur'a ile taayün edecektir. 

Madde — 10 

Uzlaşma Komisyonuna müracaat, mûttefikan hareket eden akitlerin beraberce, veya, ittifak 
olunmadığında, âkitlerden birinin veya diğerinin reise bir istida vermesi suretile olur. 

istida, İhtilâf mevzuunu muhtasaran anlattıktan sonra, komisyondan bir uzlaşmağa vardıracak 
her türlü tedabire müracaat eylemesi talebini ihtiva edecektir. 

İstida, âkitlerden yalnız biri tarafından verilmiş ise, müsted'i âkitçe işbu istida diğer âkite 
vakit fevtetmeden tebliğ edilecektir. 

Madde —11 

İhtilâfın âkitlerden biri tarafından komisyona arzı tarihinden itibaren on beş gün zarfında akit
lerin her biri, bu ihtilâfın tetkiki için, meselede salâhiyeti mahsusası bulunan bir kimseyi kendi aza
sının yerine ikame edebilecektir. Bu hakkı istimal eden âkit keyfiyeti derhal diğer âkide haber vere
cek bu takdirde diğer âkit te ihbarın kendisine vürudundan itibaren on beş gün zarfında ayni suretle 
hareket etmek salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde — 12 

Akitler hilâfına ittifak etmedikleri takdirde Uzlaşma Komisyonu, reisinin irae ettiği mahalde iç
tima eyliyecektir. 

Madde — 13 

Uzlaşma Komisyonunun vazifesi muhtelefünfih meseleleri tavzih etmek, bu uğurda faideli malû
matı toplamak ve akitleri uzlaştırmağa gayret eylemektir. 

Komisyon meseleyi tetkik ettikten sonra ihtilâfın halli için tekliflerini bir rapora dercedecektir. 

Madde — 14 

Uzlaşma Komisyonu behemehal murafaa şeklinde olması lâzım bulunan kendi mesai usulünü, mût
tefikan başka türlü bir karar vermemiş ise, beynelmilel ihtilâfların muslihane halline dair 18 teşrini
evvel 1907 La Haye mukavelenamesinin üçüncü faslı ahkâmını nazarı itibara alarak, bizzat tanzim ede
cektir. 

Madde — 15 

Uzlaşma Komisyonunun mesaisi ancak akitlerin muvafakatile komisyon tarafından ittihaz olunmuş 
bir karar üzerine alenî olaeaktır. 
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Madde 16 — 

Akitler Uzlaşma Komisyonu nezdinde kendilerile komisyon arasında mutavassıt hizmetini gören 
ajanlar tarafından temsil edileceklerdir; bundan maada, akitler kendileri tarafından bu husus için tayin 
edilen müşavir ve mütehassısların yardımına müracaat edebilecekler ve şehadetini faideli addettikleri 
bilcümle eşhasın komisyonca istimaını talep eyliy e bileceklerdir. 

Komisyon da her iki tarafın ajanlarile müşavir ve mütehassıslarından şifahî izahat talep etmek 
ve faideli göreceği herhangi bir şahsı hükümetinin muvafakatile celp ve istima eylemek salâhiyetini 
haiz olacaktır. 

Madde — 17 

Akitler uzlaşma komisyonunun -mesaisini kolaylaştırmağı ve alelhusus kendisine, mümkün olabil
diği kadar vasi mikyasta, bilcümle vesaiki ve faideli malûmatı vermeği ve kendi memleketleri dahilin
de ve kendi kanunlarına tevfikan komisyonun şahitler veya mütehassıslar celp ve istima eylemesini ve 
vak'a mahalline gitmesini temin için malik oldukları bütün vasıtaları kullanmağı taahhüt ederler. 

Madde 18 — 

Akitler müddetin temdidine karar vermedikçe, Uzlaşma Komisyonu ihtilâfın kendisine arzı gü
nünden itibaren dört ay zarfında raporunu tevdi edecektir. 

Âkitlerden her birine raporun bir nüshası verilecektir. Rapor, ne hadiselerin ifadesi ne de esbabı 
hükmiye ve netayiç itibarile, bir hakem kararı mahiyetinde olmıyacaktır. 

Madde — 19 

Uzlaşma Komisyonu, raporunda münderiç hal tekliflerine akitler tarafından verilecek cevap için 
bir müddet tayin edecektir, işbu müddet üç aydan fazla olmıyacaktır. 

Madde 20 — 

Müttefikan tayin olunan komiserlerden her biri mesainin filen devamı esnasında, miktarı akitler 
tarafından tesbit edilecek ve onlara müsavaten ita olunacak, bir tazminat alacaktır. Buna mukabil, 
her âkit kendi tarafından tayin olunan komisyon azasının tazminatını tesbit ve ita edecektir. 

Komisyonun faaliyetinden dolayı tahaddüs eden masraflar iki tarafça mütesaviyen ödenecektir. 

Madde — 21 

Komisyonun teklifleri tarafeynce kabul edilmez ise onlardan her biri komisyonun raporunda tayin 
olunan müddet zarfında, ihtilâfı Daimî Beynelmilel Adalet Divanına arzetmek salâhiyetini haiz 
bulunacaktır. 

Divanın reyine nazaran, ithilâf hukukî mahiyette olmadığı takdirde onun, hakkında bir hukuku 
düvel kaidesi tatbik edilemezse, Divanın hakkaniyet ve nısfet dairesinde halledilebileceği hususunda her 
iki taraf müttefiktir. 

Madde — 22 " 

Akitler, her meselede, ihtilâfın mevzuunu sarahaten tayin eden ve Daimî Beynelmilel Adalet Diva
nına verilebilecek hususî salâhiyetleri, ve kendi aralarında mukarrer sair bilcümle şeraiti tesbit eyliyen 
hususî bir tahkimname tanzim edeceklerdir. 

Tahkimname akitlerin hükümetleri arasında nota teatisi suretile yapılacak ve bunun her noktası 
Adalet Divanı tarafından tefsir edilecektir. Eğer âkitlerden birinin adlî tesviye talebini aldığı günden 
itibaren üç ay zarfında tahkimnamenin metni takarrür etmez ise tarafeynden her biri alelade bir istida 
ile Adalet Divanına müracaat edebilecektir. 
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Madde -—23 

Beynelmilel Daimî Adalet Divanı âkitlerden birinin adlî makamatı veya herhangi bir makamı 
tarafından verilen bir kararın hukuku düvele tamamen veya kısmen muhalif olduğunu tesbit eder 
ve bu âktin hukuku esasiyesi mevzubahs kararın netayicini izaleye müsait olmaz veya ancak kısmen 
izaleye müsait olursa mutazarrır olan taraf divan kararı ile munsifane bir tazminat verilmesi icap 
edeceğinde akitler mutabıktırlar. 

Madde — 24 

Beynelmilel Daimî Adalet Divanı tarafından verilen karar akitler tarafından hüsnüniyetler ten-
fiz edilecektir. 

Kararın tefsirinde tahaddüs edebilecek müşkilât her bir âkidin bu hususta alelade bir istida tari-
kile kendisine müracaat eyliyebilecek olduğu Adalet Divanı tarafından hallolunacaktır. 

Madde — 25 

Uzlaşma usul ve muamelâtının veya adlî tesviye usul ve muamelâtının devam ettiği müddetçe akit
ler, uzlaşma komisyonu tekliflerinin kabulüne veya Beynelmilel Daimî Adalet Divanı kararının icra
sına halel getirebilecek mahiyette olan herhangi bir tedbiri ittihazdan tevakki edeceklerdir. 

Madde — 26 

Eğer işbu muahedenamenin inkizasında muallâk bir uzlaşma veya adlî tesviye muamelesi mevcut 
bulunuyor ise işbu muamele bu muahedenamenin ahkâmına yahut akitlerin onun yerine ikamesinde mu
tabık kaldıkları her hangi bir diğer mukavelename ahkâmına tevfikan devam edecektir. 

Madde — 27 

İşbu muahedenin gerek tefsirinde gerek icrasında tahaddüs edebilecek ihtilâflar, nizalarm tavsifine 
taallûk edenler de dahil olduğu halde, Beynelmilel Daimî Adalet Divanına doğrudan doğruya alelade 
istida ile arzolunacaktır. 

Madde — 28 

îşbu muahedename en kısa bir müddet zarfında tasdik olunacak ve tasdiknameleri teati edilir 
edilmez mer'iyete girecektir. Muahedename mer'iyete girdiğinden itibaren beş sene müddetle mute
ber olacaktır. Bu müddetin hitamında altı ay evvel mefsuhiyeti ilân edilmezse ikinci bir beş senelik 
müddet için temdit edilmiş addolunacak ve bu tarzda devam edilecektir. 

Balâdaki mevadı tasdikan, isimleri yukarıda zikredilen murahhaslar işbu muahedeyi imza 
etmişlerdir. * Ankara, 30 teşrinievvel 1930 

îsmet E. K. Veniselos 
Dr. Tevfik Rüştü A. Michalakopoulos 



- 8 - ~ 
PROTOKOL 

Bu günkü tarih ile imza edilen Dostluk ve Hakem Misakmm imzasına saik olan prensipler ile mütehalli 
bulunan ve bahrî teslihat masraflarının beyhude artmasının önüne geçmek ve her bir tarafın haiz 
olduğu şeraiti mahsusayı nazarı itibare alarak, mütekabil kuvvetlerin mütevazi tarzda tahdidi yolunda 
mütesaviyen ilerlemek arzusunu besliyen yüksek akitler bahrî teslihat yarışının, her iki tarafça, hu-
lûsutam dairesinde dostane bir fikir ve izahat teatisi suretile, önünü alabilmek fırsatını iki hükümete 
bahşeylemek için, altı ay evciden diğer âkide haber vermeden hiç bir harp gemisinin veya teslihatımn 
siparişi, iktisabı veya inşası cihetine gitmemeği taahhüt ederler. 

Ankara, 30 teşrinievvel 1930 
İsmet E. K. Venizelos 
Dr. Tevfik Rüştü A. Michalakopoulos 



Sıra No 62 
24 mayıs 1928 tarih ve 1291 numaralı kanunun I inci mad
desine merbut 2 numaralı cetvelin tadiline ve 4 numaralı 
haşiyesinin 3 üncü fıkrasının tayyına dair 1/794 numaralı 

kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 4 - /' - 1931 
Sayı: 6/5 

B. M. M. Yüksek Reisl iğine 

24 mayıs ig 28 tarih ve 1291 numaralı kamunun birioci maddesine merbut 2 numaralı 
cetvelin tadiline ve 4 numaralı haşiyesinin 3 üncü .fıkrasının tayyına dair Maliye Vtktfetifflee 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 31/12/930 tarihli içtimamda Yüksek Meclise ara karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyuralmasım rica ederim efendim, 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Ordu müfettişliği için mubayaa edilecek otomobiller 24 mayıs 1928 tarih ve 1296 numa
ralı kanunun birinci maddesine merbut 2 numareh cetvele ithal edilmiş isede , memkktin 
müdafaa kuvvetlerinin en mühim rüknünü teşkil eden ordu müfettişlerinin her mevsimde devir 
teftişde bulunmaları hasebile emirlerine tahsis kılınan nakil vasıtalarının daima arızasız ve 
muntazaman işlemesi için kendilerine metin ve tanınmış firmalardan otomobil verilmesi daha 
menfaatli görülmüştür. 

Binaenaleyh memleketin askerî teşkilâtında ehemmiyeti bulunan ordu müfettişlerini bir 
numaralı cetvele ithali zarurî görülmüş ve bu sebeple birinci madde kaleme alınmıştır. 

14 haziran 1930 tarih ve 1716 numaralı kamunun birinci maddesile, otomobil istimaline 
selâhiyetli daire ve makamlar için umumî veya mülhak bütçeden mubayaa edilecek otomepÜİe-
rin İcra Vekilleri Heyeti kararile Maliye Vekâletince muayyen firmalardan taahhüt ve mubayaa 
olunacağı gösterilmiş isede mezkûr 1296 numaralı kanunun birinci maddesine merbut 2 numaralı 
cetvelin 4 numarah haşiyesinin son fıkrasında, bu sınıf otomobillerin açık olması şart kılınmış 
olduğundan 1716 numaralı kanunun İcra Vekilleri Heyetine bahşettiği selâhiyetin bakkile istima
line imkân kalmamakta ve tayin edilen firmalar arasında ihtiyaca daha elvirişli kapalı otomobil 
bulunduğu halde bizzarur mubayaa edilmemektedir. Buna binaen, mevzubahs 4 numaralı haşi
yenin 3 üncü fıkrasının tayyile bu kısım makamat için mubayaa edileck otomobillerin açık 
olması hususunun takyit edilmemesi daha menfaatli görülmüş olduğundan merbut kanun lâyihası 
takdim kılınmıştır. 
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Maliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye Encümeni 
Karar M 17 17-1-1931 
Esas N° 1/794 

Yüksek Reisliğe 

24 mayıs 1928 tarih ve 1296 numaralı kanunun birinci maddesine merbut 2 numaralı 
cetvelin tadiline ve 4 numaralı haşiyesinin 3 üncü fıkrasının • tayyına dair Maliye Vekâletince 
hazırlanıp Başvekâleti Celilenin 4 kânunusani 1931 tarih ve 6/5 numaralı tezkeresile Yüksek 
Reisliğe gönderilen kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Maliye Vekili Beyefendi ve Millî Müdafaa 
Vekâletinden gönderilen memur hazır oldukları halde mütalea ve tetkik olundu: 

14 haziran tarihli ve 1716 numaralı kanunun birinci maddesinde: « otomobil istimaline 
salahiyetli daire ve makamlar için umumî veya mülhak bütçede mubayaa edilecek otomobiller 
İcra Vekilleri Heyeti kararile Maliye Vekâletince muayyen firmalardan teahhüt ve mubayaa olunur.» 
denilmektedir. 

1 — 1296 numaralı kanunun birinci maddesine merbut 2 numaralı cetvelin 4 numaralı 
haşiyesinin son fıkrasında: « Bu sınıf otomobillerin açık olması şarttır. » diye yazılıdır. Bundan 
dolayı 1716 numaralı kanunun İcra Vekilleri Heyetine bahşettiği salâhiyetin hakkile istimaline 
imkân kalmamaktadır. Halbuki tayin edilen firmalar arasında daha elverişli kapalı otomobiller 
bulunduğu halde bizzarure mubayaa edilememekte olduğu anlaşılmıştır. 

2 — Memleketin müdafaa kuvvetlerinin en mühim rüknünü teşkil eden ordu müfettişlerinin 
her mevsimde devir ve teftişte bulunmaları hasebile kendilerine tahsis edilecek otomobillerin 
arızasız ve muntazam işlemesini temin için en metin ve tanınmış firmalardan olması zaruridir. 

Bu sebeplere binaen mubayaa edilecek otomobillerin açık olması kaydını kaldırmak maksadile 
mezkûr (4) numaralı haşiyenin tayedilmesi \fe ordu müfettişlerine daha metin otomobil tedariki
ni temin için de mezkûr birinci maddeye merbut iki unmaralı cetvelden çıkarılıp bir numaralı 
cetvele mevzu otomobiller meyanına ithali talep edilmektedir. 

Maliye Vekili Beyefendi: Umumî müfettişler de ordu müfettişleri gibi her* mevsimde devir 
ve teftişte bulunacaklarından mezkûr lâyihai kanuniyenin umumî müfettişlikler için mubayaa 
edilecek otomobillere de teşmilini müzakere esnasında teklif etmişlerdir. 

Bu otomobillerin mubayaası usulü hakkında ahiren İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen 
karar ahkâmına nazaran kanunda icrası teklif edilen bu tadilâtın fazla masrafı istilzam etmiyece-
ğini de müşarünileyhe beyan ve izah eylemişlerdir. 

Yukarıda serdedilen esbaba binaen encümenimiz mezkûr lâyihai kanuniyeyi esas itibarile 
kabul ettiği gibi Vekil Beyefendinin şifahî tekliflerini de muvafık görmüştür. 

Binaenaleyh lâyihanın birinci manddesinde «Ordu müfettişliği» tabiri «Ordu müfettişliği ile 
umumî müfettişler suretinde tashih edilmiştir. 

Evrakı mazımre havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe 
arzoluriur. 

Maliye En. Rs. Kâtip Âza Âza Âza Âza Âza 
Samsun İstanbul Ankara Konya İzmir İçel Kayseri 

Ali Rana M. Ziya Sami Fuat Kâmil Emin A, Hilmi 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M: M. y 
Bütçe Encümeni î-U-İ93t 

M 42 M. 
Esas Mi 1794 

Yüksek Reisliğe 
1296 numaralı vesaiti nakliye hakkındaki kanunun birinci maddesine merbut 2 numaralı 

cetvelde tadilât yapılmasına dair 4 kânunusani 1931 tarih ve 6/5 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ile Yüksek Reisliğe gönderilen lâyiha ve Maliye Encümeni mazbatası Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Millî Müdafaa Vekâleti ve Maliye Encümeni taraflarından serdedilen mütalealar encümeni-
mizce de ımuvafık görülmüştür. Maliye Vekili-Beyden alınan izahata nazaran 1296 numaralı 
kanuna merbut 2 numaralı cetvelde umumî müfettişlik için yazılı olan 3 adet vesaiti nakliyeden 
yalnız bir adedinin l numaralı cetvele geçirilmek ve bedelden bahseden rakkamların da tezyit 
edilmek istenildiği anlaşılmış ve lâyiha bu dairede tadilen kabul edilmiştir. Umumî Heyete 
arzolunur. 

Reis Rs. V. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
İstanbul Burdur Gaziantap Giresun Balıkesir Bursa Erzurum 

Fuat Salih Vahit Remzi Kâzım A. Şuurl Muhlis Aziz 
Âza Âza Âza Âza 

Elâziz İsparta Sivas Yozgat 
H. Tahsin Mükerrem M. Remzi S. SırrS 
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HÜKÛMETİN TEKLİPİ 

24 mayıs 1928 tarih ve 1296 numaralı ka
nunun birinci maddesine merbut 2 numaralı 
cetvelin tadiline ve 4 numaralı haşiyesinin 
üçüncü fıkrasının tayyına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 24 mayıs 1928 tarihH ve 
1296 numarli kanunun birinci maddesine 
merbut iki numaralı cetveldeki ordu müfettiş
liği bir numaralı cetvele nakledilmiştir.. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun birinci 
maddesine merbut 2 numaralı cetvelin 4 nu
maralı haşiyesinin üçüncü fıkrası tayyedilmiştir 

MADDE 3 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 4 —Bu kanunun ahkâmını icra 
ya İcra Vekilleri heyeti memurdur. 

31/12/1930 
Baş. V. Ad/V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İçtimada bulunmadı Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. İk. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

MAÜVE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
24 mayıs 1928 tarih ve 1296 numaralı kanu
nun birinci maddesine merbut 2 numaralı cet
velin tadiline ve 4 numaralı haşiyenin 3 üncü 

fıkrasının tayyına dair kanan lâyihası 
Madde 1—24 mayıs 928 tarihli ve 1296 

numaralı kamımın birinci maddesise merbut 
iki numaralı cetveldeki ordu müfettişliği ile 
urmımî müfettişlik bir numaran cetvele nak
ledilmiştir. 

Madde 2 — Mezkûr kanunun birinci mad
desine merbut 2 numaralı cetvelin 4 numaralı 
haşiyesinin 3 üncü fıkrası tayyedilmiştir. 

Madde 3 — 
muteberdir. 

Bu kafilin neşri tarihinden 

Madde 4 — Bu kanunun ahkâmını İcraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1296 numaralı nakliye vasıtaları hakkındaki 
kanuna merbut cetvellerin tadiline dair kanun 

lâyihası 

Madde ı — Resmî devair ve müessesat ile 
Devlete ait idare ve şirketlerde ve menafii 
umumiyeye hadim müesseselerde bulundurula
bilecek vesaiti nakliye hakkındaki 1296 numa
ralı kanunun birinci maddesine merbut 2 nu
maralı cetvelden aşağıda yazılı makamlara ait 
nakliye vasıtaları karşılarında gösterilen bedel
leri le beraber l numaralı cetvele nakledilmiş
tir. 

Müddeti 
Lira Adet istimal 

Umumî müfettişlik 6 000 1 3 
Ordu müfettişleri 6 000 1 3 
Madde 2 — İki numaralı cetvelin 4 nu

maralı haşiyesinden ( bu sınıf otomobillerin 
açık olması şarttır ) kaydı tay olunmuştur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



• 



Sıra ta 63 
Kara deniz boğazı Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve vazaifi 
hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin tadiline dair 1/792 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encü

menleri mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 4-1-1931 
Sayı: 6j6 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve vazaifi hakkındaki 1445 numaralı kanunun 3 üncü maddesinin 

tadiline dair İktisat Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 31 -12-930 tarihli içti-
maında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasına rica ederim efendim 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 
Bilumum yabancı ve bilhassa komşu hükümetlerde olduğu gibi ecnebilerin memleketimizi 

ziyaret etmelerini temin için Hükümet daireleri tarafından gösterilmekte olan kolaylıklar nazarı 
dikkata alınarak limanlarımıza gelecek seyyah gemilerile hususî yatların tahlisiye resminden 
istisnası ve esasen hiç bir muamelei ticariyede bulunmadıkları cihetle vergi ve rüsumdan mu
af bulunan her nevi harp ve devlet gemilerinin filî veziyetlerinin kanunî bir şekle ircaı ve 
memleketimiz sahil ve açık denizlerinde mebzulen mevcut balık ve sünger saydım teşvik için 
tertibatı mahsusayı haiz balık ve sünger ve saire saydına mahsus gemilerden de tahlisiye resmi 
alınmaması zımnında tahlisiye idaresinin teşkilât ve vazaifi hakkındaki kanunun üçüncü maddesi 
bu suretle tadil edilmiştir. 

İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 

Karar K* Vlli 18-1- 1931 
Esas j$ 1/792 

Yüksek Reisliğe 
Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve vazaifi hakkındaki kanunun üçüncü mad

desinin tadiline dair olan kanun lâyihası Ticaret Umum Müdürü dahi bulunduğu halde tetkik 
ve müzakere edildi. 
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Memleketimize seyyahların celbine, ve fennî balıkçılık ve süngerciliğin tamim ve teşvikine 

matuf olan bu lâyiha esas itibarile encümenimizce de muvafık görülmüş olduğundan yalnız 
birinci maddesinde berayı tavzih ve şekle ait tadilât icrasından sonra kabulüne karar 
verilmişir. > 

Havalesi veçhile Maliye Encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

İktisat En. Rs. Mazbata M. Kâtip Âza Âza Âza 
İzmir Mardin Afyon Karahisar Adana Adana Manisa 

M. Rahmi Ali Riza Kemal Zamir Yaşar 

Âza 

Rağıp 

Âza 
Zonguldak 

Hüsnü 

Âza 
Yozgat 
Tahsin 

Âza 

E. Arslan 

Âza 

İsmail 

Âza 

Emin 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar M 18 
Esas M 1/792 

27-1-1931 

Yüksek Reisliğe 

Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve vazaifi hakkındaki 1445 numaralı kanunun üçüncü madde
sinin tadiline dair İktisat Vekâletince hazırlanıp Başvekâleti Celilenin 6/6 numaralı ve 4 
kânunusani 1931 tarihli tezkeresile Yüksek Reisliğe göderilen kanun lâyihası ve esbabı 
mucibesile İktisat Encümeninden bu bapta yazılan mazbata ve mezkûr lâyihayı tadilen kaleme 
alınan kanun lâyihası encümenimize tevdi kılınmakla İktisat Vekâletimden gönderilen memur 
hazır olduğu halde mütalea ve tetkik edildi: 

Mezkûr 1445 numaralı kanunun üçüncü maddesinde icrası talep edilen tadilât: Memlekete 
seyyah celbi ve fennî balıkçılık ve süngerciliğin inkişafı için bir takım bahrî merakip ile 
ticarî muamelelerde bulunmıyan harp ve Devlet sefinelerinden ve ilmî işlerde kullamjan 
gemilerden tahlisiye resminin alınmamasına matuftur. 

Tadilâtı vakıayı tasviben İktisat Encümenince serdedilen mütaleaya ve mezkûr kanun 
lâyihasında, şekil ve vuzuh noktasından icra kılınan tadilâta encümenimiz de tamamile iştirak 
etmiştir. 

Ancak tahlisiye resmini verdikten sonra Karadeniz Boğazından çıkupta her hangi bir 
mücbir sebep ilcasile yoluna devam edemiyerek boğaz dahiline avdet edecek ve o zaruretin 
zevalini müteakip yoluna devam etmek üzere tekrar boğazdan çıkacak olan ve fakat limanda 
kaldıkları müddetçe ticarî muamelede bulunmıyan sefinelerden ikinci defa tahlisiye resminin 
alınması da doğru görülmemiş ve buna dair mezkûr kanun lâyihasına bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Evrakı mezkûre havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi buyrulmak üzere keyfiyet 
Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Mal. En. Rs. M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Kâ. 
İstanbul 
M. Ziya 

Aza 
Kocaeli 

Reşit Saffet 

Âza 
Malatya 

M. Nedim 

Aza 
Ankara 
Sami 

Âza 
Kayseri 

A. Hilmi 
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BiUçe Encümeni mazbatası 

T. B. Af. M. 
Bütçe Encümeni 4-1-1931 

X° 43M. 
Esas M 1/792 

Yüksek Riyasete 
Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve vazaifi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin tadiline dair 

olup İktisat ve Maliye Encümenlerinin mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi kılınan kanun 
lâyihası mezkûr idare Müdiri Umumisi Necmettin B. hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu: 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vazaifi hakkındaki 1445 numaralı kanunun üçüncü maddesi 
mucibince Karadenize çıkan bilumum sefainin beher rüsum tonilatosudan beş kuruş resim 
alınmakta ve beş tonilatoya kadar olanlar bu resimden muaf tutulmaktadır. Teklif olunan lâyiha 
ile istenilen tadilâtın esbabı mucibesi Encümenimizce de musip görülmüş ve kanun lâyihası 
Maliye Encümeni tarafından tesbit edilen şekilde kabul edilmiştir . Umumî Heyetin tasvibine 
arzolunur. 

Reis Reis V. M. Muharriri Kâtip 
İstanbul Burdur Oaziantep Girson Erzurum İsparta 
Fuat Vahit Remzi Kâzım Aziz Mükerrem 
Sivas Tokat Aydın 

M, Remzi A. Şevki Mühendis 
Mltat 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tuhlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkın
daki 1445 numaralı kanunun üçüncü madde

sinin tadiline dair kanun lâyihasıdır 

MADDE 1 — Tahlisiye idaresinin teşkilât 
ve vezaifi hakkındaki 1445 numaralı kanu
nun 3 üncü maddesi aşağıda yazıldığı veçhile 
tadil edilmiştir. 

İkinci madde de yazılı vazifeleri ifa için 
Karadenize çıkan bilûmum sefainin beher rü
sum tonilatosundan beş kuruş resim istifa 
olunur. Beş tonilatoya kadar (beş hariç ) 
olanlarla hususî yat4ardan, münhasıran seyyah 
nakledip bundan başka ticarî muamelede bu-
lunmıyan seyyah gemilerinden, harp gemilerile 
ticarî muamelelerde bulunmiyan devletlere 
ait gemilerden ve balık tutmağa mahsus ağ 
veya havuz gibi tertibatı mahsusayı haiz olan 
balık veya sünger saydine mahsus millî gemi
lerden bu işte kullanıldıkları müddetçe tahli
siye resmi alınmaz. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İktisat Vekili memurdur. 

31/12/1930 
Bş. V. Ad. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Içtimada bulunmadı D. Tefik Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. İk. V. 
Esat Hilmi Mustafa şeref 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve vezaifi hakkında
ki 1445 numaralı kanunun üçüncü maddesinin 

tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tahlisiye idaresinin teşkilât 
ve vazaifi hakkındaki 1445 numaralı kanunun 
3 üncü maddesi aşağıda yazılı veçhile tadil 
olunmuştur: 

İikinci maddede yazılı vazifeleri ifa için 
Karadenize çıkan bilûmum sefainin beher rü
sum tonilatosundan (5) kuruş resim istifa 
olunur. 

Aşağıda yazılı gemiler bu rüsumdau mu
aftır. 

1 - (5) tonilatoya kadar (5 hariç) gemiler 
2 - Hususî yatlar: 
3 - Münhasıran seyyah nakledip başka tica

rî muamelelerde bulunmiyan seyyah gemileri; 
4 - Bilûmum harp gemileri; 
5 - Ticarî mahiyette olmayıp münhasıran 

Devlet hidematı resmiyesine tahsis edilmiş 
olan Devlet gemileri; 

6 - ilmî hususatta kullanılan gemiler; 
7 - Balıkçılık veya süngercilikte veyahut 

her nevi deniz mahsulâtı saydında kullanıl
dıkları müddetçe ağ veya havuz gibi tertibatı 
mahsusayı haiz millî balık ve sünger gemileri; 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 



MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkın-
daki 1445numaralı kanunun 3 üncü maddesinin 

tadiline dair kanun lâyıkası 
MADDE 1 — İktisat Encümeninin teklifi 

aynen kabul edilmiştir 
(1) numaradan ( 7) numaraya kadar aynen 

kabul edilmiştir. 
8 - Karadenize çıkıpta mücbir sebepler 

ilcasile yoluna devam edemiyerek avdet eden 
ve o zaruretin zevalini müteakip tekrar kara 
denize çıkan ve fakat limanda kaldıkları 
müddetçe ticarî muamelede bulunmıyan 
gemiler 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 





Sıra N» 67 
Manisa Mebusu Yaşar ve Kani Beylerin, üzümleri kurutmakta 
ziraatte hastalık ve haşerata karşı kullanılan kimyevî mad
delerin gümrük ve istîhlâk resimlerinden muafiyetine dair 
2/138 numaralı kanun teklifi ve İktisat, Maliye ve Bütçe En

cümenleri mazbataları 

14-11-1930 
Yüksek Reisl iğe 

Üzüm kurutma ile hastalık ve haşerata karşı kullanılan bir takım kimyevî maddelerin gümrük 
ve istihlâk resimlerinden muafiyetine dair teklifi kanunî leffen takdim kılınmıştır. İcabının ifasına 
müsaade buyrulmasını rica ederim Efendim Hazretleri. 

Manisa Manisa Mebusu 
Kemal Kani Yaşar 

Üzüm kurutma ile haşarat ve hastalıklara karşı kullanılan potasa, göztaşı ve kükürt gibi mad
delerin gümrük ve istihlâk resimlerinden muafiyeti hakkında teklifi kanunî 

ve esbabı mucibesi 

Tütünden sonra memleketimize en çok para getiren ihracat mahsulümüzden olan çekirdeksiz 
kuru üzümün hele son senelerde aynı mahsulü çıkaran memleketlerle daha şiddetli rekabet 
sahasına, geçmesi bağcılığımızın istikbali için bir takım esaslı tetbirler almayı icap ettirmektedir. 

Bunlar arasında en kuvvetlisi istihsal masrafını azaltmaktır. Bu günün bağcılığında istihsal 
masrafı yalnız arazinin işlenmesi ve hasılatın toplanıp kurutulmasından ibaret değildir. Bağlara 
musallat olan bir takım haşereler ve hele Koşilis, Ödemiş namlarındaki üzüm güveleri, külle-
me ile mildiyo hastalıkları gibi hastalıklarla bağcının uğraşması ve bunlar için çok yüksek ilâç 
paraları vermek mecburiyetinde kalması istihsal masrafının ehemmiyetli bir surette kabarmasına 
sebep olmaktadır. 

Her bağcının külleme ve mildiyo hastalıkları için kükürt, köztaşı ve üzüm kurutmak içinde 
karboniyeti potas (potasa) kullanması lâzımdır. 

^ Bunların şimdiki ftatları eskisine göre iki kattır ve hatta bunu da geçmektedir. Bu ilâçların 
atılmasında kullanılan tulumbaların tedarik bedellerile atılma masrafları istihsal masrafım 
yükselten başlıca sebeplerdir. Bunların ağırlığıdır ki bazı bağcıları kullanmamaya kadar 
götürmekte ve bu yüzden memleket serveti de zedelenmektedir. Geçirdiğimiz senenin vaziyeti 
gözümüzün önündedir. Bîr kısım bağcıların göz taşı ve kükürdü hakkile kullanmamaları 
veya vaktinde tedarik edememeleri üzüm rekoltesinin düşmesine sebep olmuştur. Hastalık ve 
haşerelerin önünü almak hususunda bir takım ilâçların hükümetçe parasız olarak çiftçilerimize 
verildiği düşünülürse bağcılarımızın kullandıkları bu ilâçların doğrudan gümrük ve istihlâk 
resimlerinden muaf tutulmaları lüzumu kendiliğinden anlaşılır. Bîr takım şekillerden geçtikten 
ve bağcılar tarafından beyanname ve mazbatalar yapıldıktan ve bir çok "makamları dolaştıktan 
sonra bu ilâçların gümrük ve istihlâk resimleri İktisat Vekâletindeki tahsisattan verilmektedir, 
fakat parayı ahneaya kadar mazbataları geçirdiği merasim o derece uzundur ki bir çok 
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bağcıları bu muafiyetten istifadesine imkân bırakmamaktadır. Potasa namile tanılan karboniyeti 
potasın münhasıran üzüm kurutmada istimali olmakla beraber bunun saf olmıyan kısmı kimyevî 
gübrelerden bulunduğundan muafiyete dahildir. 

İmalâtı harbiyede kullanılan kükürdün ise ilâç ve dezenfekte hususlarından başka yeri 
yoktur. --Göztaşı da esasen sanayide muaf mevaddı iptidai sırasına girdiği gibi bu uğurda 
sarfedilen kısmı da çok mahduttur. Bu sebepten bunların kayit ve şarta muallak olmamak 
suretile muafiyete tabi tutulmaları memleket iktisadiyatı noktai nazarından çok faideli olaca
ğından aşağıdaki teklifi kanuninin kabulünü rica ederiz. 

Manisa Manisa 
Yaşar Kani 

İktisat Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

İktisat Encümeni 
Karar K° 4 10-XII-1930 

Esas" M 2/138 
Yüksek Reisliğe 

Üzüm kurutulması ve hastalık ve haşaratla mücadele için kullanılan kimyevî maddelerin 
gümrük ve istihlâk resimlerinden muaf tutulmalarına dair olupta Manisa Mebusu Yaşar Bey ve 
refikleri tarafından takdim olunan ve encümenimize havale buyrulan teklifi kanunî tetkik ve 
müzakere edildi. 

Üzümlerimizin kurutulması ve nebatat hastalıklarının mücadelesi için icap eden ilâçların 
münhasıran bu işlerde kullanılmak şartile gömrük ve diğer alınmakta olan resimlerden muafi
yetini 22 şubat 1926 tarihli kanun temin etmekte idi. Yalnız bu kanunda bahşedilen muafiyet 
mutlak bir tarzda olmayup yukarıda arzolunduğu veçhile yalnız ziraat işlerinde kullanılmak . 
kaydına bağlı bulunduğundan bunun tahaıtkuku için de bir takım kayit ve şartların yapılmış 
olmasını istilzam ettiriyordu ki o' da aşağıda yazılı olanlardır. 

Bir bağcı veya bağçıvan veya çiftçi kendi bağ veya baçesinde veya tarlasındaki hastalıklara 
karşı kullanacağı kükürt veza göztaşını veyahutta üzümünü bandıracağı potasasım resimsiz 
olarak alabilmesi için evvelemirde senevî ihtiyacatım müşir bir beyanname hazırlar, bu beyanna
me ziraat odasınca tasdik edildikten sonra mahallî mevaddı müşteile komisyonuna verilir. 
Komisyon bu ihtiyacatı muvafık gördüğü takdirde sarfolunacak ilâç veya kimyevî maddelerin 
resimlerini muhtevi kuruşlu bir mazbatanın tanzimini kararlaştırır. İki nüsha olarak yazılan bu 
mazbatanın birisi I527numaralı ve lo haziran 1929 tarihli kanuna tevfikan İktisat vekâletine 
gönderilir. 

Vekâleti Müşarüleyhaca bu mazbata tetkik edilîpte tasdik olunursa ikinci nüshanın beyan
name sahibine verilmesi emir ve tebliğ edilir. Mazbatayı bu muamelelerden sonra eline geçi
rebilen çiftçi her hangi bir tüccara giderek alacağı malın asıl değeri için parayı ve resimleri 
için de elindeki mazbatayı verir. Tüccar da bu malları gümrekten geçireceği zaman peşinen gömrük 
resmini vermeğe mecburdur. Malını sattıkça ve eline kuruşlu mazbatalar topladıkça mahallî 
malsandjğına giderek mazbataların muhteviyatı olan miktarları tüccar geri alır. Şu izahata 
nazaran meselenin esasında uzun sürebilen muameleler ve alâkadaranı yoran ve binaenaleyh 
vazgeçiren kayit ve şartlar vardır. Bu kayit ve şartlar sanayide kullanıldıklarından dolayı esasen 
muaf olan ve kısmen de ziraatten başka bir yerde istimali mutat bulunmıyan mevada münhasır 
olduğundan encümenimizce de fuzulî addedilerek Manisa Meb'usu Yaşar Beyle iki refikinin 
teklifi kanunileri esas "iti bar ile muvafık görülmüştür. 

Yalnız gerek ziraat ve gerek müdafaai memleket noktai nazarından ehemmiyeti derkâr olan 
ve Umumî harptede lüzum derecçsi pek barız bulunan kükürt istihsal ve tasfiyesi sanayiinin 
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bir an evvel memleketimizde de terakki ve inkişafının temini ve dünyanın en zengin bakırına 
malik olan memleketimizde göztaşı dahi yapılmasının teşviki için teklifi kanuniye bir madde 
konulmasının memleketin iktisadiyatı noktai nazarından lüzumlu olduğuna da karar verilmiş ve 
alâtı ziraiyenin mutlak bir surette gümrük resminden muafiyetine dair ahkâm mevcut olduğundan 
teklifi kanuniden cc alet »-kelimesinin de çıkarılması münasip görülmüştür. 

Havalesi mucibince Maliye Encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Mardin Afyon Karahisar Trabzon Manisa Konya Mardin 

Ali Rıza Daniş M. Kani fiamdi Nuri 
Âza Âza Âza 

Ş. Karahisar Yozgat Adana 
İsmail Tahsin Kemal 

Maliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye Encümeni 25 -XII-1930 

Karar $7 
Esas M 2/138 

Yüksek Reisliğe 
Üzüm kurutulmasında ve nebatata arız olan haşaratla hastalıklarda kullanılan kimyevî mad

delerin ve alâtı ziraiyenin gümrük ve istihlâk resimlerinden muaf tutulmasına dair Manisa 
Mebusu Yaşar B. ile refikleri tarafından takdim edilip encümenimize havale buyrulan teklifi 
kanunî ile İktisat Encümeninin bu baptaki mazbatasr Maliye ve İktisat Vekâletlerinden davet 
edilen memurlar hazır oldukları halde mütalea ve tetkik ve icabı müzakere olundu. 

İktisat Encümeninin mazbatasında serdedilen mütalea encümenimizin de noktai nazarına teva
fuk ettiği cihetle bu mütaleaya aynen iştirak edilmiştir. Şukadar ki: 

İktisat Encümenince, teklifi kanuniden «aletlerle» kelimesi çıkarılmış 'olduğu halde, serlâv-
hada bırakılmış olduğundan serlavhayı metnine tevfik etmek üzere encümenimiz bu kelimeyi 
oradan da çıkarmıştır. 

Kükürt istihsal ve tasfiyesi sanayiinin bir an evvel memleketimizde inkişafını temin etmek 
üzere mezkûr Encümenin lâyihai kanuniyeye ilâve ettiği ikinci madde yalnız İktisat Vekâletini 
değil aynı zamanda Maliye Vekâletini de alâkadar etmektedir. Binaenaleyh mezkûr madde 
«İktisat Vekâletince» tabirinin yerine «Hükümetçe» yazılmasını encümenimiz daha muvafık 
görmüştür. * 

Bu suretle yeniden yazılan lâyihai kanuniye evrakı mezkûre ile birlikte Bütçe Encümenine 
tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. , 

Maliye En. Rs. M. M. Kâtip Âza Âza 
Samsun Beyazıt İstanbul Kayseri Ankara 

Ali Rana İhsan M. Ziya A. Hilmi Sami 

İk. En. Reisi 
İzmir 

M. Rahmi 
Âza 

Manisa 
Yaşar 



Bütçe Eıtcünıeiii mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
...~$ 51 M. 
Esas M 2/138 

8-11-1431 

Yüksek Reisliğe 
Üzüm kurutma ile hastalık ve haşarata karşı kullanılan bir takım kimyevî maddelerin 

gümrük ve istihlâk resimlerinden affine dair olup İktisat ve Maliye Encümenlerince tetkik 
edildikten sonra encümenimize tevdi kılınan Manisa Mebusu Yaşar Beyin kanunî teklifi Maliye 
ve İktisat Vekilleri Beylerin huzurlarile tetkik olundu. 

Gerek esbabı mucibelerin mütaleasından ve gerekse alâkadarlardan alınan izahattan 
anlaşıldığına göre üzüm mahsulümüzün maliyetini ucuzlatarak ticaret aleminde sürümünü temin 
etmek üzere istihsal masrafları arasında mühim bir mevki tutan ve bağların hastalıklardan 
kurtarılması için zarurî olan kükürt, potas ve göztaşı gibi maddelerin resimden muafiyeti 
kabul olunmuştur. Bununla beraber kanun mucibince tajdp edilmesi lâzımgelen şartlar ve 
muafiyet için icap eden mazbata istihsali ve sair merasim bir çok müşkülâtı intaç ettikten başka 
muafiyetten beklenen menfaatları tüccarlar hesabına geçirmekten başka bir işe yaramamaktadır. 

Bu sebeple potas, kükürt ve göztaşının mutlak muafiyeti hususundaki İktisat ve Maliye 
Encümenlerinin fikirlerine encümenimizce de iştirak edilmiştir. Ancak bu maddelerin « üzüm 
kurutulmasında kullanılan » ve oc ziraatte hastalık ve haşarata istimal edilen » kayıtları dahilinde 
muafiyeti yine bir çok tetkikler ve merasimi icap ettireceği ve bunun neticesi aranılan maksat 
hasıl ölamıyacağı mütaleasile birinci maddeden bu kayıtlar kaldırılmıştır. 

Bundan başka ziraatte kullanılan ilâç ve kimyevî maddelerin resimden muafiyeti hususunun 
Maliye ve İktisat Vekâletlerince birlikte tespit olunacak cetvele terketmek meseleyi millî ve 
umumî iktisat noktasından Büyük Meclisin tetkikatından uzaklaştırmak gibi bir mahzuru 
davet etmektedir. 

Diğer cihetten bu suretle hazırlanacak cetveldeki maddeler hakkında yine kayit ve merasim 
aranacağı ve bunun neticesi yukarıda zikredilen mahzurlar hasıl olacağı düşünülmüş ve cetveMn 
kanuna raptı ile bu .cetvele dahil maddelerin mutlak muafiyetten istifadesi cihati tercih olun
muştur. Buna mukabil muafiyete dahil olması lâzım gelen yeni maddelerin sene içerisinde 
tesbit olunarak Büyük Meclise arzı mümkündür. 

Üçüncü maddede zikredilen 1710 numaralı kanunda bu kanuna muhalif hükümlere tesadüf 
edilemediğinden metinden bu kısım çıkarılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
İstanbul* Mebusu 

Fuat 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Kütahya 

Niyazi Asım 

Reis Vekili M. M. Kâtip Âza Âza 
Burdur Gaziantep Giresun Aydın Erzurum 
Vahit Remzi Kâzım Mühendis Mitat Aziz 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Sivas Yozgat Tokat Diyarbekir Elaziz 

Rasim S. Sırrı A. Şevki Rüştü H. Tahsin 

t 
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MANİSA MEBUSU YAŞAR VE KANİ 

BEYLERİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Üzüm kurutmada kullanılan 
karboniyeti potas ^ potasa ) ziraatta hastalık 
ve haşarata karşı tatbik edilen göztaşı ve kü
kürt ve, bunların müstahzaratı ile isimleri İk
tisat ve Maliye Vekâletlerince birlikte tayin 
ve lüzumunda tebdil edilecek kimyevî ve 
müstahzer maddeler ve aletleri mutlak surette 
gümrük ve istihlâk resimlerinden muaftır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Nebatat hastalıklarına karşı kullanılan ilâç ve 
aletlerle üzüm kurutmasına mahsus potasanın 
gümrük resminden muaf iyeti hakkında kanun 

lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Üzüm kurutmasında 
kullanılan ( Karboniyeti potas ) ve ziraatte 
hastalık ve haşerata karşı istimal edilen göztaşı 
ve kükürtle isimleri İktisat ve Maliye Vekâlet
lerince birlikte tesbit ve lüzumunda tebdil 
edilecek olan ve ziraatte kullanılan ilâç ve kim
yevî maddeler gümrük resminden muaftırlar. 

İKİNCİ MADDE — Memleketimizde ziraî 
ihtiyacı tatmin edecek musaffa kükürt ve göz-
taşımn istihsaline başlandığı zaman gümrük 
resmi muafiyetinin kaldırılması için İktisat 
Vekâleti tarafından Meclise bir kanun lâyihası 
getirilir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 22 şubat 1926 ta
rih ve 752 numaralı ziraat makinelerinde ve 
ziraatte istimal olunan mevaddı müştaile ve 
muharrike ile müstahzaratı kimyeviyenin rüsu
mu hakkındaki kanunla buna müzeyyel olan 
10 haziran 1929 tarihli ve 1527 numaralı 
kanunla 16 haziran 1930 tarih ve 1710 nu
maralı kanunun bu kanuna muhalif olan hü-
kaldırılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri 
kümleri tarihinden muteberdir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun ahkâ
mını icraya Maliye ve İktisat Vekilleri memur
dur. 
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MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Nebatat hastalıklarına karşı kullanılan ilâçlarla 
üzüm kurutulmasına mahsus potasanın gümrük, 
resminden muafiyeti hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Üzüm kurutulmasında kul
lanılan potasa ( karboniyeti potas ), ziraatte 
hastalık ve haşerata karşı istimal edilen göztaşı 
ve kükürt ile isimleri İktisat ve Maliye Vekâ-
letlerince birlikte tesbit ve lüzumunda tebdil 
edilecek olan ve ziraatte kullanılan ilâç ve 
kimyevî maddeler, gümrük resminden muaf
tırlar. 

MAADDE 2 — Memleketimizde ziraî ih
tiyacı tatmin edecek musaffa kükürt ve göz-
taşının istihsaline başlanıldığı zaman gümrük 
resmi muafiyetinin kaldırılması için İktisat 
Vekâleti tarafından Meclise bir kanun lâyihası 
getirilir. 

MADDE 3 — 22 şubat 1926 tarih ve 
752 numaralı ziraat makinelerinde ve ziraatte 
istimal olunan mevadı müştaile ve muharrike 
ile müstahzaratı kimyeviyenin rüsumu hakkın
daki kanuna müzeyyel olan 10 haziran 1929 
tarih ve 1527 numaralı ve. 16 haziran 1930 
tarih ve 1710 numaralı kanunların bu kanuna 
muhalif olan hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ziraatta kullanılan bazı maddelerin gümrük 
resminden muafiyeti hakkında kanuû lâyihası 

MADDE 1 — potas (karboniyeti potas ) 
kükürt ve göztaşı ile bu kanuna merbut cet
velde gösterilen maddeler mutlak surette güm
rük resminden muaftır. 

• MADDE 2 — Memleketimizde, ziraî ihti
yacı tatmin edecek musaffa kükürt ve göz 
taşının istihsaline başlandığı zaman gümrük 
muafiyetinin kaldırılması için hükümetçe bir 
kanun lâyihası getirilir. 

MADDE 3 — 22 şubat 1926 tarih ve 
752 numaralı ziraat makinelerinde ve ziraatte 
istimal olunan mevadı müştaile ve muharrike 
ile müstahzaratı kimyeviyenin rüsumu hakkın
daki kanun ile bu kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve mezkûr kanuna bazı maddeler tez-
yiline dair olan 1527 numaralı kanunun işbu 
kanuna muhalif hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihiden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 



Gümrük resminden muaf alarak geçirilecek 
maddelere ait cetvel 

Siklon B. 
Uranya 
Arsenikiyeti sodyom 
Hamızı arseniki 
Haşarata karşı bağlarda müstamel .macunlar 
Arsenikiyeti kils 
Gayrı saf kiyanosupotasyum 
Ospülün univesal 
Seketan 
Germizan 
Abavit B. 
Tillantin 
Gayri saf kibritiyeti istiriknik 
Fare itlafında kullanılan fişekler ve mümasil 

mevat 
Zabulon 
Sülfat de nikotin 
Pridin 
Ratan 
Sftizya (arsenik mürekkebatı) 
Semesan 
Granosan 
Tutan 
Agfa 
MerHol 
K&pfer mentol 
VitrîoHne sehltösing 
Porzol 
Suliarol 
Arzola , 
Gelyo 
Gelyo pasta 
OHvastan 
FJeor natrium 



Sıra No 69 
Seyyar küçük sıhhat memurlarının zatî binek hayvanlarına 
yem bedeli verilmesi hakkında 1/711 No. kanun lâyihası ve 

Sîhhat ve İçtimaî Muavenet ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 

T. C. " " '/> 
Başvekâlet 

'Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1745 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Seyyar küçük sıhhat memurlarının zatî binek hayvanlarına yem bedeli itası hakkında Sıhhat ve 
içtimaî Muavent Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 22 - V -1930 tarihli içtimaında 
tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olun
muştur. 

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

Esbabı mucibe 

Memleketimizin ihtiyaeatı sıhhiyesine benimsîyecek derecede etibba adedinin azlığı ve Hükümet taba
betleri vazaifİnin (sıhhî, içtimaî, adlî, askerî, maarif, rüsumat gibi) çok ağır ve azim mesuliyet tahmil 
edici olması ve buna mukabil az maaş verilmesi ve emsali sebeplerle mevcut etibbaya resmî vazaifi-
ne rağbet etmediklerinden dolayı bir çok kazalarda resmî etibba bulundurulamadığıdnan sıhhî vaza-
ifin mühmel kalmaması için küçük sıhhat memurları istihdamına mecburiyet hasıl olmuş ve bu mec
buriyet elyevm berdevam bulunmuştur. 

işbu küçük sıhhat memurları her kazada bir adet olup kendi paralarile tedarik ettikleri zatî 
binek hayvanlarile her ayın yirmi gününü kaza köylerinde seyyar bir halde geçirmekte olduklarından 
harcirah kararnamesine tevfikan harcirah verildiği takdirde ehemmiyetli bir yekûn teşkil edeceği ve 
bütçeye azim bîr bar olacağı düşünülerek muayyen bir miktar hayvan yem bedeli itası 338 senesi büt
çesine vaz ve bütçe kanunile Meclisi Âlice kabul buyrulmuş ve 338 senesindeıiberi de müteakip sene
ler bütçelerine hayvan yem bedeli namile ayrı bir fasıl, madde kabul edilmiştir. 

339 senesinde 39 600 ve 340 senesinde 400 süvavari küçük sıhhat memuruna şehrî vasatî 10 lira 
hesabile 48 000 lira ve 341 senesinde adedi tezyit olunarak 500 küçük sıhhat memuruna şehrî vasatî 
12 lira hesabile 72 000 lira, 926 senesinde 70 000 lira, 927 senesinde 540 sıhhat memuru için vasatî 
rayici mahalliye göre 70 000, 928 ve 929 senelerinde de ayni miktar tahsisat kabul edilmiştir. 

1930 senesi bütçesinin encümende hini müzakeresinde küçük sıhhat memurları hayvanlarına veril
mekte olan taamiyenin diğer dairelerde olduğu gibi hususî bir kanunla teyidi muvafık olacağı takar
rür ettirilmiş, işbu kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Sıhhat ve tçtimaî M. Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Sıhhiye Encümeni 29 - V - 1930 
Esas No: 1/711 '" ' r " : : , ; V ' v : : ••••"• 

Y ü k s e k R e i s l i ğ e >; ••>• ••• • ; • , •••-

Seyyar küçük sıhhat memurlarının zatî binek hayvanlarının yem bedeli hakkında .Silikat ve iç
timaî Muavenet Vekâleti tarafından hazırlanmış ve Başvekâleti Celilenin 25 - V - 1930 tarih ve 
6/1745 numaralı tezkeresile gönderilip encümenimize havale buyrulmuş olan kanun lâyihası ve 
esbabı mucibesi tetkik ve müzakere olundu. 

Bütçe kanunu mucibince süvari küçük sıhhat memurlarına verilecek hayvan yem bedellerinin 
bunların bulundukları mahallerin rayicine göre tediyesi encümenimizce muvafık görülerek hükü
metin teklif ettiği kanun lâyihasının kabulüne karar verildi. 

S. ve I. M. En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Erzurum Bursa Manisa Çorum 

Dr. Ahmet Fikri M. Dr. Refik Dr. Saim Mustafa Dr. Kâzım Dr. Cemal 

Âza Âza Âza Âza 
Tokat Bolu 

II. Hüsnü Dr. Hilmi Dr. Bürhanettin Emin Cemal , , 

Bütçe Encümeni mazbatası 

• 8 - II - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Seyyar küçük sıhhat memurlarının zatî binek hayvanlarına yem bedeli verilmesi hakkında olup 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeninin mazbatasile birlikte Encümenimize tevdi kılınmış olan ka-
unn lâyihası Vekil Dr. Refik Bey hazır olduğu halde tetkik olundu. 

Vazifeleri lâyihaya merbut esbabı mucibede izah olunan bu memurlara beslemeğe mecbur olduk
ları hayvanları için her sene bütçelerile kabul edilen azamî miktarı tecavüz etmemek ye mahallî 
rayiçlere göre hesap olunmak üzere muhtelif nisbetlerde yem bedeli verilmekte idi. Rayice göre he
sap usulünün badi olduğu müşkülâtı izale ve yem bedelinin maktu bir şekle raptı maksadile sevkedil-
miş olan mezkûr lâyiha üzerine cereyan eden müzakere neticesinde: 

Gümrük süvari mıntaka ve muhafaza memurlarının hayvan yem bedelleri hakkındaki 1615 numara
lı kanun hükümlerinin seyyar küçük sıhhat memurlarına da teşmili encümenimizce daha muvafık gö
rülmüştür. 

Bu sebeple küçük sıhhat memurlarına şehrî maktuan 10 lira verilmesi kabul olunmuş ve mezun 
bulunanlarla hayvanlarını elden çıkaranlar hakkında lâyihaya ya yukarıda numarası yazılı kanundaki 
hüküm ilâve edilmek suretile hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Rs, V. M. M. Kâ. 
istanbul Burdur Gazi Antep Giresun Erzurum Elâziz İsparta Kütahya 
Fuat Vahit Remzi Kâzım Aziz II. Tahsin Mükeremm Niyazi Asım 

Sivas Tokat Yozgat 
Rasim A. Şevki S. Sırrı v 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

52 M. 
Esas No 1/711 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ SIHHAT VE I. M. ENCÜMENİNİN TADÎLl 

Seyyar küçük sıhhat memurlarının zatî binek hay
vanlarına yem bedeli itasına dair kanun lâyihası 

1 — Seyyar küçük sıhhat memurlarının zatî 
binek hayvanları için rayici mahalliyeye göre yem 
bedeli verilir vebir gûna tevkifata tabi tutulmaz. 

2 — Bu kanun 1 haziran 1930 tarihinden mute
berdir. 

3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye, Sıh
hat ve içtimaî Muavenet Vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

Ad. V. 
M. Esat 
Ha. V. 

Dr. T. Rüştü 
Na. V. Ik. V 

22 - V - 1930 
M. M. V. 

M. Abdülhalik 
Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu 
S. I. M. ' 

Cemal Hüsnü Recep Şakir Dr, Refik 

Madde 1 — Süvari küçük sıhhat memurlarının 
zatî binek hayvanları için mahallî rayıca göre yem 
bedeli verilir ve bir gûna tevkifata tabi tutulmaz. 

Madde 2 — Bu kanun 1 haziran 930 tarihinden 
muteberdir. 

Made 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye, Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekilleri 
memurdur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Seyyar küçük sıhhat memurlarına yem bedeli 
verilmesine dair kanun lâyihası 

Madde 1 — Seyyar küçük sıhhat memurlarının 
vazifeleri icabı tedarikine mecbur bulundukları hay
vanları için ayda maktu olarak on lira yem bedeli 
verilir. 

Mezun bulunanlara mezuniyetlerinin üç aydan 
fazlası için ve hayvanını elden çıkaranlara yenisini 
tedarik edinciye kadar yem bedeli verilmez. 

Madde 2 — Birinci ırtadde mucibince verilecek 
yem bedeli vergi ve tevkifata tabi değildir. 

Madde 3 — Bu kanun 1 haziran 1931 tarihinden 
muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilleri 
memurdur. 




