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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktolunarak azayi kiramdan 
bazı zevatm mezuniyetlerine dair tezkere ile inhisara 
tâbi kaçak maddelerin ihbariyelerine ait mazbata ve 
Londra posta kongresi mukarreratma müteallik kanun 
lâyihası müzakere ve kabul edildikten sonra pazartesi 

günü toplanılmak üzere celse tatil olundu. 
Reis vekili Kâtip Kâtip 

Yozgat Denizli 
Refet Avni Doğan Haydar Rüştü 

2 — SUALLER 

1 — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, istanbul 
hazinei evrakmda mevcut iken bir bulgara satılan tarihî 
bazı evrakın iadesi için müfettişlerce yapılan tahkikat 

raporunun ne safhaya dahil olduğuna dair şifahi 
takriri Maliye vekâletine havale edilmiştir. 

sual 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
I — Ankara şehri imar müdürlüğünün 1932 senesi 

bütçesi hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 
'2 — Askerî memurlar hakkındaki kanunun 2 inci 

maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası (Millî Müda
faa encümenine) 

3 — Askerlik mükellefiyeti hakkmdaki kanunun 2 
inci maddesinin tadili hakkmda kanun lâyihası (Millî 
Müdafaa ve Dahiliye encümenlerine) 

4 — Barut inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçesi 
hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

5 — Başvekâlet ve Şûrayi devlet 1931 senesi bütçe
lerinde 3 500 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

6 — Dahiliye memurlarının tahdidi sinlerine dair ka
nun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

7 — Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğünün 1932 senesi bütçesi hakkmda kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) & 

8 — Evkaf umum müdürlüğü 1932£enesi bütçesi 
hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

9 — İhtiyat zabitleri ve askerî memurları hakkın
daki kanunun 23 üncü maddesinin tadili hakkmda kanun 
lâyihası (Millî Müdafaa encümenine) 

10 — ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 
1932 senesi bütçesi hakkmda kanun lâyihası (Bütçe 
encümenine) 

I I — istanbul darülfünununun 1932 senesi bütçesi 
hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

12 — Konya ovası sulama idaresinin 1932 senesi 
bütçesi hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

13 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi bütçesinde 
5 000 liralık münakale yapılması hakkmda kanun lâyi
hası (Bütçe encümenine) 

14 — Seyrisefain idaresinin 1932 senesi bütçesi hak
kmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

15 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 1932 senesi 
bütçesi hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

16 — Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1932 senesi 
bütçesi hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

17 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçesi 
hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

18 — Yüksek mühendis mektebi 1932 senesi bütçesi 
hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Teklifler 
19 — idare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1981 se^ 

nesi bütçesine 325 000 liralık tahsisat konulmasma dair 
kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

20 — Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin, belediye 
bütçelerindeki maaş ve ücretlerle yetim maaşları yekûnu 
hakkmda kanun teklifi (Dahiliye encümenine) 

21 — Tekirdağ mebusu Celâl Nuri Beyin, gıdaî mevat 
satanlarm piyango tertip edememeleri ve ikramiye vere
memeleri hakkmda kanun teklifi (Dahiliye ve Adliye 
encümenlerine) 

Tezkereler 
22 — Afyon Karahisar mebusu Haydar, Manisa me

busu Dr. Saim ve sabık Manisa mebusu Bahri Beylerin 
ifadelerinin almması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ad
liye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümene) 

23 — İsparta mebusu İbrahim Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi (Ad
liye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümene) 

24 — Konya mebusu Kâzım Beyin ifadesinin almma
sı hakkmda Başvekâlet tezkeresi (Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümene) 

25 — Kütahya mebusu Hakkı Beyin ifadesinin alm
ması hakkmda Başvekâlet tezkeresi (Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümene) 

26 — Sabık Kars mebusu Ağaoğlu Ahmet Beyin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tez
keresi (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümene) 

27 — Siirt mebusu Mahmut Beyin teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi (Adliye 
ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit encümene) 

28 — Tokaf mebusu Bekir Lûtfi Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi (Ad
liye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümene) 

Mazbatalar 
29 — İhtiyat zabitleri ve askerî memurları hakkm

daki kanunun 4 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
1/224 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encü
meni mazbatası (Ruznameye) 



B Î B İ H Ö Î C E L S I 
Açılma saati: 14,10 

Reis — Hasan B. 

Kâtipler: Avni Doğan B. (YOZGAT), Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE .) 

Reis — Celseyi açıyorum. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 31 
inci maddesinin tefsiri hakkında 3/128 numarah 
Başvekalet tezkeresi ve Dahiliye encümeni mazba
tası [1] 

Reis — Buyurun Sırrı B . 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, usule 

ait söz istiyorum. 
( İzah edilsin sesleri ) 
Efendim, bu gibi meselelerin müzakeresi esna

sında ait olduğu vekillerin huzuru şarttır. Meselâ 
bu mesele ile Dahiliye vekili alâkadardır. 

Süleyman S u n B .(Yozgat) — Dahiliye vekili 
burada efendim. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Diğer mesailin 
ait olduğu diğer vekiller de buradalar mı efen
dim '? 

Reis — Evet efendim buradalar. 
S u n B .(Kocaeli) — Münakaşasına girişmek 

üzere bulunduğumuz meselenin mahiyeti hakkın
da ait olduğu encümen beyanı mütalea etmiş de
ğildir. 

Halbuki Hükümetten gelen her hangi bir lâ
yihanın doğrudan doğruya Heyeti umumiyede mü
zakere edilmiyerek encümenlere havale edilmesin
deki gaye, ihtiva ettiği bazı muğlâk cihetlerin tef
sir ve tenvirile münakaşasını kolaylaştırmaktır. 
Halbuki Dahiliye encümeni bu meselede noktai na
zarını beyan etmiş değildir. Yalnız Heyeti umumi-
yeye sevk ile iktifa etmiştir. Bu hususta Dahiliye 
encümeninin mütaleasım serdetnıesi lâzımdır. Ar
zu ederlerse noktai nazarlarını izah etsinler, sonra 
ben söyliyeyim. îzah etmiyeceklerse şimdiden söy-
liyeyim. 

Refik B. ( Konya ) — îzah etsinler ondan son
ra söylersiniz. 

Reis — Bir encümene tevdiini mi istiyorsunuz? 
Sırn B. ( Kocaeli ) — Hayır efendim. Encüme

nin noktai nazarmı izah etmesini istiyorum. 
Dahiliye encümeni namına Şükrü B. (Çanak

kale ) — Encümen namına söyliyeceğim. 
Efendim, Millî Müdafaa vekâleti doğrudan 

İli 66 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

doğruya müstahsil teşekküllerden hava kuvvetle
rinde kullanılmak üzere benzin alıyormuş ve bu 
yüzden büyük bir tasarruf temin olunduğu kendi 
tezkerelerinde beyan olunuyor. Ancak bu benzin
lerden gerek Eskişehire getirildikleri vakit, gerek 
oradan diğer merakize sevkolundukları zaman be
lediye vergi ve resimleri kanununun 31 inici mad
desine tevfikan duhuliye resmi talep ediliyormuş. 
Bu talep bu muamelâtı işkâl ettiğinden bahisle 
Hükümetçe mubayaa edilen eşya gibi gerek Eski
şehire getirilen ve gerek oradan diğer merakize nak
lolunan benzinlerin 31 inci madde ahkâmına tâbi 
tutulmıyarak eşhası hususiye tarafından getiril
miş olsa bile duhuliye resminden muaf tutulmasını 
tefsiren talep ediyor. Encümence gerek bu mad
de ve gerek kanunun buna ait diğer mevadı tetkik 
olunarak bu talebin tefsiren isafına imkân olma
dığı görüldü. Bu talebi nevama reddetmek demektir; 
Çünkü 31 inci maddede deniyor ki ( Bir şehire 
istihlâkâtı mahalliyede bulunmak üzere getirilen 
eşyadan merbut liste mucibince belediyece duhu
liye resmi alınabilir) ve Hükümet için eşhası hu
susiye marif etile getirilen her hangi bir maddeden 
duhuliye resmi alınmıyacağına dair muhtacı tef
sir hiç bir hüküm yoktur. Ancak Eskişehire ge
tirilen benzinler başka merakize naklolunmak 
üzere muvakkaten getiriliyorsa kanunun 35 inci 
maddesi mucibince Eskişehir belediyesinin resim 
almağa hakkı yoktur. Bunun şekli tatbiki ftıahal-
lince tayin olunmuştur. Ya depozito veya kefil a-
lınır. Biz bu talebin tefsir şeklinde olsun isafına 
imkân bulamadık; talebi reddettik demektir. En
cümence başka bir maddei kanuniye de yoktur ki 
tefsiren Müdafaai Milliye vekâletinin talebini is
af etmek cihetine gidebilelim. Yani muhtacı tefsir 
bir madde yoktur, kanun sarihtir. 

Bütçe En. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüsane) — 
Müsaade buyurulursa mazbata muharriri Beyden 
bir nokta soracağım. , 

Efendim, duhuliye resmi belediye hududu da
hilinde istihlâk edilecek mevada mahsustur. Ordu
nun kendi vesaiti için celbettiği benzin, gaz, her
hangi bir madde olursa olsun o şeyi dahildeki ve
saitinde kullanıyorsa, kamyonunda, otomobilinde 
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sarfediyorsa resimden müstesna olmaz, fakat depo 
ettiği ve her hangi bir zaman için havada uçan tay
yarelerin istihlâk edecekleri benzin Eskişehir be
lediye hududu dahilinde midir? Zannediyorum ki 
burada biraz zühul vardır. Asıl duhuliye resmi
nin vazındaki esas nazarı dikkate alınırsa tefsire 
de imkân vardır. Belediye resmi verilecek kısım 
verilmiyeeek kısım vardır. Bunu da tavzih etmek 
mümkündür. 

Şükrü B. (Çanakkale) — Zaten onu izah et
tik efendim. O benzini Eskişehirdeki hava kuvvet
leri kullanıyorsa duhuliye resmine tâbidir. (Değil
dir sesleri). Eşhası hususiye marif etile getirilmiş 
olsa da yine resme tâbidir. Başka yere nakledilmek 
için getirilmiş ise 35 inci madde mucibince resim 
almıya zaten belediyenin hakkı yoktur. Eğer ar-
zettiğim gibi başka mcrakizde kullamlmnk üzere 
orada depo edilmiş ise o vakit kanunun Ü5 inci 
maddesi ahkâmına tâbi olması lâzımdır. Kefaletle 
mi, yoksa depozito suretile mi geldiğini ayırırlar. 

Sı rn B. (Kocaeli) — Mazbata muharriri Be
yefendinin sarih beyanatından anlaşılmıştır ki 
mazbatanın esnayı tahririnde hakikaten gayet kı
sa bir mütalea ile iktifa edilmiştir. Şu suretle ve
rilen izahat gösteriyor ki oradaki gayrimuvazzah 
ibare ret manasını tazammun ediyormuş.. Bu ciheti 
takyit ve tesbit ettikten sonra söylemek isterim ki 
belediyenin bundan resim almak hakkı var mıdır; 
yok .mudur ? 

Bu mesele ancak buna takaddüm eden mülâha
zatın anlaşılmasından sonra tetkik edilebilir. O da 
nedir ? 

Elbette Müdafaai Milliye vekâleti bunu yn pa
zarlık suretile veya münakaşa suretile - zannede
rim ki münakaşa suretiledir - almıya teşebbüs etti
ği zaman elbette bir şartname tanzim etmiştir. O 
şartnamede bu malların mahalli teslimi Eskişehir 
diye gösterilmişse meselenin şekli başkadır. Hiç 
gösterilmem işse yine başkadır. Ezcümle bir 
mal meselâ bir limanda satılır; sif İstanbul 
olarak satıian bir mal satıcı tarafından ihtiyar 
olunacak bütün masraflar - gerek Hükü
mete ait olsun gerek belediyeye ait olsun - alıcıya 
ait olur ki satıcı o malı her hangi bir yere teslimi 
deruhde etmiş ise oraya teslim etmeğe mecburdur. 
Yani oraya kadar kendisine terettüp eden bütün 
külfeti kabul etmiş demektir. Eğer bu malın Eski-
şehirde teslimi şartolarak konulmuş ise bu mah 
yeren adamlar, belediyeye dahi kanunen lâzım 
olan rüsumu vermek mecburiyetindedirler. Eğer 
bu şart yoksa, şartnameye bu kayit konulmamışta, 
şimdi Devlet menfaati namına verilecek paranın 
miktarını azaltmak için belediye bu rüsumu almak
tan mahrum edilmek isteniyorsa Hükümetten bu 
salâhiyetini sormak isteriz. Kendisi gümrük resmini 
alsın da belediyeye ait olan para niçin verilmesin? 
Miktarı azaltmak matlup ise gümrük resminden 
tayyetsin; mademki gümrük resminden tayye
dilmiyor; o halde belediye resmini tayyetmeğe 
de hakkı olamaz. 

Bir mütalea daha; müteahhidin elbette bir ra-
kibi veya bir kaç rakibi vardı, onlar buna bir be
del vermek için hatta şu noktaya kadar malı tes
lim edeceğiz ve bunun için şu, şu resimleri verece
ğiz, mütaleasile peylerini ona göre vermişlerdir. 
şimdi bu münakaşayı müteahhit lehine kabul ve 
tatbik edecek olursak evvelki rakip bihak-
kin diyecektir ki; efendiler; bu şartı siz 

| bidayeten ilân etmiş ve bana da bildirmiş 
olsaydınız ben de bir kaç kuruş tenkis 
ederdim. Binaenaleyh benim üzerime almadığım 
külfeti bunlar almışlarsa, taahhütlerinden dolayı 
icap eden külfeti de onlar üzerlerine almalıdırlar 
der. Yoksa şartnamede tadilât asla caiz olamaz. 
Şartnamenin tetkiki lâzımgelir. Bunun için bende
niz bir takrir veriyorum. Arzu buyurulursa ya 
Hükümet, bu şartnameyi tetkik için istirdat eder, 
yahut Dahiliye encümeni tetkik için geri alır. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, mazba
tanın lüzumu kadar sarih olmadığı yolundaki mü-
taleaya bendeniz de iştirak eder ve bu noktai na
zarıma ilâveten şunları arzetmek isterim. Alelitlâk 
Meclise arzedilen keyfiyetlerin sarahati nizamna
memiz iktizasındandır. Bu vesile ile de bütün en
cümen arkadaşlarımızdan, tereddüdü mucip, Heye
ti umumiyeyi uzun boylu işgal ve uzun müzakera-
ta mecbur etmiyecek, sarih mazbatalar yazılması
nı rica ederim. Mazbata muharriri beyin izahatı, 
bu teklifin reddini mutazammın olmak noktai na
zarından kanuna çok muvafıktır. Bir defa ben
deniz Hükümetin bu kadar küçük bir para için 
belediyeleri muayyen bir kanunla malik oldukları 
haktan istisnaî yola sokmak hususundaki teklifle
rini gayrimantıkî bulurum. Esbabı mucibe şudur: 
Hava kuvvetleri için benzin sarfiyatı bin tondur. 
Bin ton bir milyon kilo eder. Tarifeyi biliyoruz. 
Zannediyorum ki, duhuliye resmi, tarifede beher 
kilo başına 20 para veyahut azamî bir kuruştur. 
- .maalesef bulamadım - 20 para olursa (5,000) lira 
kadar bir yekûn tutar ki bütün Türkiyedeki ha
va kuvvetlerine sarfedilecek benzinin yekûnu 5,000 
liralık olursa bilmem ki bundan Eskişehire isabet 
edecek miktar ne kadar küçülmüş olur. Bu takdir
de, esaslı bir kıymet değildir. 

İkincisi, bu hususa ait olan belediye vergi ve re
simleri kanunu gayrisarihtir. Bu benzin şimdiki 
halde elbette ecnebi memleketlerden geliyor. 35 
inci maddenin son fıkrasında (duhuliye resmine tâbi 
bir şehirde imal ve istihsal olunup harice nakledi
len eşya o şehirde resme tâbi değildir) deniyor. Bi
naenaleyh bu benzinler hakkında Türkiyeye geldi
ğinde duhuliye resmi alındığına dair vesika ibraz 
edilmişse yeniden bir şey alınamaz. Şu halde Eski
şehir belediyesinin hava kuvvetlerinden bu vesika
dan sonra yeniden bir duhuliye resmi istemek hak
kı da olamaz. Onun içindir ki belediyelerin kendi 
mıntakalarına dahil olupta muvakkaten girdiğine 
işaret edilmiyen bu gibi mevadı istihlâkiyeden ver
gi almak hakkı kanunileri gayet sarihtir. Kanaa
timce burada tefsir yoktur, ancak ordu için istis-
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şatının tevhit ve teadülü hakkında 1/79, Ankara 
şehri tmar müdürlüğü memurları ücretlerinin tev
hit ve teadülü hakkında 1/93, Konya ovası sulama 
idaresi memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü 
hakkında 1/98, İspirto ve ispirtolu içkiler in
hisarı umum müdürlüğü memurları ücretlerinin 
tevhit ve teadülü hakkında 1/105 ve Tütün in
hisarı umum müdürlüğü memurları ücretlerinin 
tevhit ve teadülü hakkında 1/108 numaralı kanun 
lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası [lj 

İ : 2 6 2 9 - 2 

naî bir talep vardır; bu da yalnız bir kanunla o-
lur. Demek ki meselenin tefsire tahammülü olma
dığı yolundaki gerek mazbata metni ve gerek maz
bata muharririnin şifahî beyanatı kanuna muva
fıktır ve zannederim ki bu, Heyeti Muhtereme-
nin de kabulüne lâyiktir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli ) — Efendim, evvelâ 
şunu arzedeyim ki Refik Şevket Beyefendinin, bu 
az paradır, bundan belediyeleri mahrum etmek doğ
ru değildir tarzındaki ifadelerini kabul edemem. Bu 
mesele, paranın azlığı, çokluğu veya belediyeye 
irat bulalım meselesi değil, kanun meselesidir (Bra
vo sesleri). Kanun karşısında az veya çok mevzu-
bahs olmaz. Her şeyden evvel kanunun kendisini 
göz önüne almak lâzımdır. Saniyen görüyoruz ki 
kanun, vergi kasaba ve şehirlerdeki istihlâkâtı 
mahalliye ve dahiliyeye mahsus eşyadan alınır di
yor. Şimdi tayyare için gelen benzin bu tarifatı 
kanuniyeye dahil midir? Yani kasaba ve şehirlerde 
istihlâkâtı mahalliyeye mi mahsustur f Ancak böy
le olmalıdır ki, belediye resim alabilsin. Saniyen 
başka bir mesele vardır. Bilmem ki Müdafaai Mil
liye vekili bunu niçin buraya getirmiştir. Bir ke
re Eskişehirdeki tayyare mahalli şehir hududu 
haricindedir. Belediyenin bundan resim almağa ne 
hakkı vardır? Şehir hududu haricinde bulunan 
bir yerdeki eşyadan ve bilhassa istihlâkâtı dahili
yeden olmıyan eşyadan resim alınması doğru değil
dir. Bunun mahalli sarfı, efendiler, bütün Türkiye 
havasıdır. Tayyareler yalnız Eskişehir havasında 
uçmıyorlar ki... Bütün Türkiye üzerinde uçan tayya
relerden her yerde resim mi almalıdır? Binaen
aleyh bunun tefsire katiyen ihtiyacı yoktur. Bun
dan dolayı encümenin fikrine iştirak etmiyorum. 
Bence tefsire muhtaç olan nokta şudur: acaba 
kasaba ve şehirlerde istihlâkâtı mahalliyeye mah
sus bütün eşyadan belediyece resim alınır mı alın
maz mı? Bunun için bendenizce ne ayrıca kanun 
yapmağa ihtiyaç vardır ve ne de bu para behemehal 
verilecektir diye iddiaya mahal vardır. Kanun sa
rihtir: kasabalar ve şehirler dahilindeki istihlâkâta 
mahsus eşyadan resim alınır. 

S i m B. (Kocaeli) — Şartnameler manzuru âli
niz oldu mu Beyefendi? 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Orada iken so-
raydınız. Pek geç kaldınız. Sırrı Bey hep geç kalır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Şifahen izah ettiğim sebeplerden dolayı bu lâ

yihanın tetkiki için Dahiliye encümenine veyahut 
Hükümete havalesini teklif ederim. 

Kocaeli 
Sırrı 

Reis — Sırrı Beyin takriri mazbatanın Dahili
ye encümenine iadesi talebinden ibarettir. Takriri 
reye arzediyorum 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

2 — Evkaf umum 7nüdürlüğü memurları maa-

- ı 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Bir sual efendim. 
Muhatabım müdürü umumî olacaktır. Burada mı
dır? 

Reis — Buradadır efendim. Sualinizi sorunuz. 
Refik Şevket B. (Manisa ) — Efendim, Evkaf 

bütçesinin müzakeresi esnasında bendeniz 6 sene 
evvel çıkarılan kanunu medeninin tatbikinin bil
mem hangi maddesinin, ne zaman tatbik edilece
ğini Evkaf umum müdüründen sormuş ve Önümüz
deki içtimada yani teşrinisanide getirileceği vadi 
verilmişti. 

Evkafın umumî amalini tesbit eden vaziyete da
ir olan kanun lâyihasının ne zaman geleceğini sor
muş ve böyle bir cevap vermişlerdi. Şimdi okunan 
Bütçe encümeni mazbatası ayni ihtiyacı ifade edi
yor. Bu memurları bareme tatbik edemeyiz diyor. 
Çünkü vaziyeti umumiyeyi tesbit edecek olan bu 
lâyiha henüz gelmemiştir diyor. Teşrinisanide ge
leceği mevut olan bu kanun lâyihası acaba ne va
kit gelebilir? 

Evkaf umum müdürü Rüştü B. — Efendim, 
lâyiha Şûrayı devlete tevdi edilmişti, Şûrayi dev
letten çıktı ve Hükümete tevdi edildi. Hükümet 
kabinede tahavvül vuku bulduğu için yeni gelecek 
Vekil Beyefendilerin mütalealarmı almak için lâ
yihayı bekletti. Yeni Vekil Beyler gelince müta-
lealarına arzedildi mütalealarmı beyan ettiler, mü
düriyeti umumiyeye verdiler. Müdüriyeti umumi
ye de Başvekâlete takdim etti efendim. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — O halde yakında 
gelecek? 

Evkaf umum müdürü Rüştü B. — Evet efendim 
gelecektir. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Bütçe encü
meninin mazbatasını reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir 

Bu lâyihalar da iade olunuyor. 

3 — Teşviki sanayi kanununun 7 inci maddesi
nin C fıkrasının tefsiri hakkında 3/35 numaralı 
Başvekalet tezkeresi ve İktisat ve Bütçe encümen
leri mazbataları f2l 

Reis — Söz istiyen var mı? 
iktisat encümeni namına îsmail B. (Şebin Ka-

[ij 64 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

[2] 65 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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rahisar) — Efendim, Hükümet bu mesele hakkın
da Meclisi Âliden bir karar istiyor. Bütçe encümeni 
buna karşı mütaleasında diyor ki, bu kanun heyeti 
içtknaiyenin zararmadır, vaziyeti hazırayı, cihan 
buhranını ve hali hazır buhranı nazarı dikkate 
alarak iktisadî mesailin yeniden tetkiki icap eder, 
buyuruyor; binaenaleyh bu geri alınsın, yeniden 
kanun getirilsin deniliyor. Yani daha doğmamış 
çocuğa don biçiyor. Ortada hazırlanmış teşviki sa
nayi kanunu yok. Sanayicilerle Hükümet arasında 
bir mesele vardır. Binaenaleyh İktisat encümeni 
bunu müzakere etmiş ve bir karara raptetmiştir. 
Heyeti Celile bunu ya kabul eder, ya reddeder. Or
ta yerde bir mesele vardır. Hükümet bunu halledin 
diyor. Evvelâ bunun halli lâzımdır. Bu muafiyet
lerin yeniden tetkik edilmesi lâzımgelir. Binaena
leyh bendeniz Heyeti Celileden İktisat encümeninin 
mazbatasının müzakeresini rica ediyorum. 

Rüştü B. (Bursa) — Bendeniz biliyorsunuz ki 
fabrikacıyım. Fakat bu vergi ile alâkam yoktur. 
Mağazamda her cins mal satarım. Ben bu vergiyi 
veriyorum. Binaenaleyh bendeniz bitarafane ve bu 
işi bilen bir adam sıfatile meseleyi teşrih etmeğe 
çalışacağım (Handeler). 

Hükümet tefsir istiyor. Fabrikacılardan bazı
ları vergi vermiş, bazıları vermemiş, versin mi, ver
mesin mi? menfi veya ınüsbct bir karar istiyor. 
İsmail Bey arkadaşımızın dediği gibi bizim böyle 
müsbet veya menfi bir karar vermemiz icap eder
ken Bütçe encümenimiz (kanun gelsin, geldiği za
man velevki aleyhinde bir karar vermiş olsak bile 
o zaman düşünürüz ) diyor. Halbuki mesele, eski 
zaman işi ne olacaktır, şeklindedir. Farzedelim ki 
kanun üç ay sonra çıkacaktır, kanun neşri tarihin
den muteber olacağına göre bir sene, iki sene, üç 
sene evvel tahaddüs etmiş ihtilâf at - ki Hükümet 
bunların Meclise arzına lüzum görmüş - ne suretle 
halledilecektir? Bittabi ve her halde bir karar veril
mesi lâzımgelir.Bendeniz de İktisat encümeni kara
lının kabulünü rica ediyor ve bu hususta bir takrir 
takdim ediyorum. 

Reis — Efendim, İktisat encümeninin mazbatası 
bu maddeye yeni bir fıkra ilâvesi şeklindedir. Hal
buki elimize gelen mazbata bu şekilde değildir. Eğer 
İktisat encümeninin teklifini müzakere etmek la
zımsa bunun için encümene iade etmek icap eder. 

Bütçe encümen reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Teşviki sanayi kanunu 340 veya 341 tari
hinde neşredilmiş olacak. Bu güne kadar verdik 
vermedik gibi bir vaziyet yoktur. Satış mağazala
rından bu resim alınmaktadır. Haliçte bulunan bir 
fabrikanın mallarını satan Beyoğlundaki bir mağa
za elbette bu vergiyi verecektir ve vermelidir. Hü
kümetin istediği tefsir bunların teşviki sanayi ka
nununun muafiyet hakkındaki maddenin mefhu
muna dahil olup olmamasıdır. 10 sene sonra böyle 
bir tefsir istiyor. 

İktisat encümeni bunu tef siren kabili hal görse 
idi, yani muaftır demek imkânını maddede bulsa 
idi derhal tefsir ederdi. Bu imkânı mevcut madde

lerde görmeyince tadilen, yani muafiyeti tevsi sure
ti le bir fıkra ilâvesi şeklini kabul etmiştir. Hükü
met tefsir istiyor, iktisat encümeni tadil yapıyor. 
Bunu encümenler yapamaz değildir, yapabilirler, 
İktisat encümeni de böyle bir lüzum görmüş (Hü
kümetçe tefsir istenmiş bu mesele tefsire müteham
mil değildir, bu maksadı maddeyi tadil ile veya mad
deye bir zeyil, fıkra ilâvesile yapıyorum) diyebilir. 

Asıl burada nazarı dikkate alınacak nokta İkti
sat encümenile, Bütçe encümeninin mevcut kanu
nun tefsiri suretile satış mahallerine muafiyetin 
teşmiline müsait olmadığında ittifak etmeleridir. 
İktisat encümeni tadilen bunu tayin edelim diyor. 
Bütçe encümeni diyor ki biz buna iştirak etmeyiz 
ve bunu doğru bulmayız. Asıl tefsir tezkeresine 
ait olan kısım burada bitiyor. Bunun hakikî manası 
iki encümenin de tefsire maddenin mütehammil 
olmadığında ittifak etmesidir. İktisat encümeninin 
tadilen bu muafiyeti bahşetmeği teklif etmesi; Büt
çe encümeninin bu tadil teklifini reddetmesidir. 
Bunu Hükümete iade ediyor. Tabiri umumisile bu 
retti r. 

Ayrıca bir temennide bulunuyor ve bu münase
betle diyor ki, teşviki sanayi kanununu yeniden 
tanzim etsinde göndersin. Bununla da Bütçe encü
meni her hangi bir kanunu Hükümet yapsın, gön
dersin şeklinde açık bir temennide bulunmıyor. 

Geçen sene muamele vergisi, kazanç vergisi do-
layısile, bütçe müzakereleri münasebetile, muhtelif 
vesilelerle Heyeti Celileniz muvacehesinde teşviki 
sanayi kanununun yeni esaslara göre tanzimi 
hakkında bir çok münakaşalar cereyan etti. Hatta 
yerli maddei iptidaiyelerimizin menfaatini koruya
cak şekilde yeni bir teşviki sanayi kanunu yapıl
ması için de bir temennide bulunuldu. Bu vesile ile 
bunu bir daha hatırlatıyoruz. Bu ikinci kısım doğ
rudan doğruya bize aittir. Heyeti Celile buna 
iştirak eder veya etmez. Asıl satış mağazalarının 
muafiyeti hakkındaki ahkâmın kabili tefsir olma
dığında iki encümen ittifak etmiş bulunuyor. İkti
sat encümeni tadil teklif ediyor, Bütçe encümeni 
bunu reddediyor. 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Bütçe encüme
ninden bir sual. Bir tahrir hatasının tashihini 
hatırlatmak istiyorum. Bütçe encümeni Yüksek 
Meclise takdimini Hükümetten ehemmiyetle te
menni etmektedir diyor. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Oümü-
şane ) — Encümen temenni ediyor. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Gerek encümen 
gerek meclis temennide bulunmaz, Hükümete em
reder. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( GKimü-
şane) — Encümen Hükümetin nazarı dikkatim 
celbediyor. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Yaşasın ümera
lar ,Hükûmete emreder. 

Reis — Müsaade ederseniz bir teklif vardır, 
İktisat encümeninin bu teklifinin reye konulması 
hakkındadır. Fakat tekliften evvel srivlemek iste-
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rim ki İktisat encümeni mazbatası bir fıkrai tefsiri-
ye değildir. Yedinci maddeye bir fıkra ilavesidir. 
Bu bir tadil de değildir. Malûmu âliniz tadil, mev
cut bir hükmü kanuninin başka şekle konmasıdır. 
Zeyil; bir kanunda, mevcut olnuyan hükmün 
yeniden tesisidir. İktisat encümeni yedinci madde
ye yeni fıkra ilâvesini istediği için kanunda yazılı 
olmryan bir şekli tesis ediyor demektir. Binaenaleyh 
bir zeyli kanunî yapıyor. Şu halde İktisat encüme
ninin teklifini bir teklifi kanunî şeklinde telâkki 
etmek mecburiyetindeyiz. Fakat encümenin tek
lifi bu şekilde yazılmış değildir. Bu itibarla bunun 
müzakeresine imkân olmadığı kanaatindeyim. 

Remzi B. (Sivas) — Söz istiyorum efendim . 
Reis — Takriri okutayım ondan sonra lüzum 

görürsem söz veririm. 
Rüştü B. (Bursa) — Efendim, takririmi okutu

nuz izahat vereyim. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Teklifin okunup 

okunmıyacağı hakkmda Heyeti umumiye karar 
versin, ladesi kabul edilirse o vakit iade edilsin. 

Remzi B. (Srvas) — Reis Beyefendi olabilir ki 
bendenizin mülâhazatım teklifin üzerine müessir 
olur. 

Reis — İzahat vermek takrir sahibine aittir. 
Refik Şevket B. — Efendim, usul hakkında 

söz istiyorum. 
Müzakerenin kifayeti, Heyeti umumiyenin ka

rarına iktiran etmeden takriri okutamazsmız. Ev
velâ Heyeti umumiyenin kararını alınız. 

Reis — Söz istiyen olsa idi... 
Remzi B. (Srvas) — Bendeniz söz istedim. 
Reis — Takrir hakkında söz istiyorsunuz. 
Remzi B. (Srvas) — Hayır, esas hakkmda söz 

istiyorum. Efendim, bu meselenin esası hakkında
ki fikrimi hulasaten arzetmek istiyorum. Bendeniz 
ne İktisat encümeninin vasi bir şekilde fabrikaların 
mağazalarda satılan eşyasının kazanç vergisinden 
istisnası fikrine ne de Bütçe encümeninde müzake
resinde hazır bulunmadığım ve imzam bulunmıyan 
mazbatasındaki mütaleasına iştirak ediyorum. Ben
denize göre, bu istisna kısmen lâzım, kısmen değildir. 

Asıl lâzım olan istisna, ne gibi şeyler için lâ
zımdır, arzedeyhn; meselâ Kartaldaki, Beykoz-
daki çimento fabrikaları veya Hasköydeki değirmen, 
mamulâtını şehir dahilinde bürolarında mal 
teşhir etmeksizin vaki olan talepleri isaf etmek 
suretile muamele yaparlar. Şimdi, teşviki sana
yi kanunu demiştir k i : fabrikalar kazanç vergi
sinden muaftır. Fakat ayni zamanda bu fabrika
ların işgal ettiği arazinin hududu dahilinde muaf
tır denilmiştir. Şu halde arzettiğim fabrikalar, 
bu muafiyetten istifade edemiyeceklerdir. Çünkü 
şehirden saatlerce uzak bir mesafede olanlar şehir j 
dahilinde mamulâtmı satamazlar. Bunlar muaf 
olacaklar mı ? yani teşviki sanayi kanununun istih- J 
daf ettiği maksat bu mu idi î Bunları istisna etme
mek mi idi ? Yalnız bu gibi fabrikaların, şehir da
hilinde yaptıkları, muameleler vergiden muaf ol
sun. Hem fabrikalarında hem mağazalarında ma

mulâtını satabilenler müstesna olmasın. 
İsmail B. (Şebin Karahisar) — Efendim, haki

katen usul hakkında Reis Bey bir noktaya işaret 
buyurdular ki, çok haklıdırlar. Kanunun tadili 
müzakere edilecek bir şekilde yani taamül ve ni
zamnameye muvafık bir şekilde yazılıp gelmemiş
tir. Bendeniz de bu hatayı itiraf ediyorum. Bu 
mesele, Meclisin tatilinden evvel encümende mü
zakere edilmiş ve çıkmıştı. Müsaade buyurulursa -
zaten Reis Bey de bu noktayı işaret ettiler - mazbata 
encümene iade edilsin ve nizamnameye muvafık bir 
şekilde tanzim edilerek Heyeti umumiyeye sevko-
lunsun. 

Süleyman Snrı B. (Yozgat) — Bütçe encüme
ninin mazbatası, tezkerenin Hükümete iadesi 
şeklindedir. İktisat encümeni mazbatası ise, ka
nuna bir zeyil mahiyetindedir. Her iki encümen 
de noktai nazarını izah etmiştir. Bütçe encüme
ninin noktai nazarı reddedildikten sonradır ki 
İktisat encümeninin noktai nazarına teveccüh et
mek lâzımgelir. 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-

şane) — Mademki İktisat encümeni mazbatasını 
geri istiyor, usulen hiç bir karara, arzedilmeksi-
zin geri verilmesi icap eder (Gürültüler). 

Süleyman Srm B. (Yozgat) — Reis Beyefendi, 
mevzuu müzakere, Bütçe encümeninin mazbatası-
dır. Bu reddedilmedikten sonra İktisat encümeni
nin mazbatası, encümene verilemez. 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — Beyefendiler, bura
da söz almış olmama sebep; bir noktayı izah et
mektir. Teşviki sanayi kanunu erbabı sanayi ve 
ticarete, sanayiin teşviki maksadile 15 sene müd
detle verilmiş bir haktır. Bu, Devletin bir taah
hüdüdür. Eğer tadil sözleri böylece deveran et
mekte devam ederse o kanunun mahiyetine müna-
f i olur. Bu taahhüde istinaden bir çok vatandaş
lar milyonlarca liralık fabrikalar kurmuşlardır. 
Şimdi burada tadil mevzubahs olunca erbabı sana
yiin emniyeti kalkabilir. Düşününüz ki bir çok 
ecnebi sermayeleri bu kanunun kuvvetile müte
şebbislerimize kredi temin ediyor. Eğer söz söyle-
necekse bu söz kanunun umumî mahiyetine ta
allûk etmelidir. Yoksa tadil mevzubahs olursa, 
bu, büsbütün ecnebi sermayelerinin gelmemelerini 
mucip olacaktır. 

Zamir B. ( Adana ) — Muhterem arkadaşlar, 
muhterem encümenimiz teşviki sanayi kanununun 
tadilinden bahsetmiş. Bu mesele hakikaten çok 
mühimdir ve hatta kanunun tadili de çok lâzım
dır. Arkadaşlar, vaziyet öyle bir şekle girmiştir 
ki bu gün her şeyden evvel Devletin büyük iktisadî 
vaziyeti mevzubahstir. Bu gün dahilî kumaşları
mızı, dahilde imâl edilmiştir diye, seve seve 
göğsümüz gürliye gürliye giyiyoruz. Fakat mese
lenin iç yüzü öyle değildir. Makineler hariçten ge
liyor, hatta iplik bile boyanmış olarak hariçten 
gelmektedir. Asıl yerli malı olan yapağı, tiftik 
ve pamuğumuz pek ucuz olarak harice gidiyor 
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ve oradan boyanmış iplik halinde memleketimize 
geliyor. İşte böyle hariçten gelen eşyayı resimden 
muaf tutmak hiçte doğru değildir. Onun için 
arkadaşlar bu kanunun tadili lâzımdır. 

Bütçe En. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Bravo Zamir Bey, bravo Zamir Bey! 

Zamir B. ( Devamla ) — Arkadaşlar, alâkadar
lar bu meseleyi memleketin heyeti umumiyesi nok
tasından tetkikle meşguldür, binaenaleyh bu işi 
tetkikatın ikmaline bırakalım. Bunlar tetkikatmı 
ikmal etsinler, bu mesele üzerinde söylenecek çok 
sözlerimiz vardır. Bu hususta her halde Bütçe en
cümeninin ııoktai nazarı kabul olunmalıdır. Çün
kü memleketin menfaati bundadır. (Bravo sesleri). 

Rüştü B. ( Bursa ) — Teşviki sanayi kanunu 
diyor ki, sınaî müesseselerle bunların bulundukla
rı arazi ve bunların müştemilâtı müsakkafat, ka
zanç, ve sair vergilerden muaftır. Bütçe encüme
ni reisi Bey, izahatında bu müessesatın kazanç ver
gisinden muaf olduklarını söyledi. Hakikaten ka
nunen bunlar kazanç vergisinden muaftır ve bir 
yeni kanun çıkıncıya kadar bu hüküm bakidir. 
İktisat encümeni tetkik ederken diyor ki ; vergiden 
istisna kaydi hiç şüphesiz bu muafiyetten istifade 
eden fabrikalara aittir; satış mahallerine ait de
ğildir. Demek ki bir şehir civarındaki bir arazide 
bulunan bir fabrikanın malı fabrikada satılırsa 
resme tâbi olmıyacaktır. Fakat bu mal başkası ta
rafından şehir dahilinde satılırken resimden muaf 
olmıyacaktır. Bu da adalete muvafık değildir. İş
te İktisat encümeni, vazu kanun bunu kastetmiş
tir diye bu fıkranın tadilini teklif ediyor. 

Kâzım Pş. ( Diyarbekir ) — O da fabrikada 
satsın. 

Mahmut Rasim B. (Tekirdağ) — Arkadaşlar, 
teşviki sanayi kanunu, her memlekette hariçten 
gelen mallara karşı dahildeki tüccar ve sanayi er
babının ayakta durabilmesini temin ve bundan 
sonra millî bir sanayi esasını teşkil etmek için
dir. Biz bir kontenjan yaptık. Binaenaleyh ha
riçten gelen malların bir kısmını tahdit ettik. Bu
na göre dahilde teşekkül etmek üzere bulunan 
sanayiin karşısına artık kuvvetli bir rakip çıkamı
yor demektir. Halkın ne mecburiyeti vardır ki, 
kendi kazancından, kendi sayinden arttırdığı 
parasını vergi suretile o fabrikanın kazancı he
sabına versin. Varidatımız gittikçe azalıyor. Da
hilde yetişen mallar da pek ucuz değildir. Halk 
bunları azamî bir fiatla alıyor. Buna mukabil bu 
malları fabrikasyon yapanlar, azamî bir kazanç 
alıyorlar. Sonra fabrikasyonla satışı ayır
mak lâzımdır. Fabrika sahibinin kazancile 
satış sahibinin kazancı arasında çok fark 
vardır. Eğer teşviki sanayi kanununu tama-
mile tatbik etmek icap ediyorsa yalnız fabrikas
yonu kabul etmeliyiz. Satışı değil. Satıştan Hü
kümet vergi almalıdır. Bu böyle giderse hiç bir 
vakit bütçemizi tevzin edemeyiz ve memleket ya
rı yolda kalır. 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim V (Ha-
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j yır sesleri). İktisat encümeni namına söz söyliyen îs-
' mail Bey lâyihanın usulsüz ve şekilsiz olduğundan 
dolayı geri verilmesini' istiyor. Bütçe encümeninin 
noktai nazarı ise bunun büsbütün Hükümete ia
desidir. Yani Hükümetin tefsir talebini reddedi
yor. Bütçe encümeninin noktai nazarı daha vâsi 
olduğu için evvelâ onu reyinize arzedeceğim. En 
katî, en son tadil budur. Nizamnamei dahilî mu
cibince evvelâ bunu reye koyacağım. Kabul e-
dilmezse İktisat encümeninin teklifini reye ko
yacağım. Bütçe encümeninin noktai nazarını ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
O halde tefsir talebi reddedilmiştir. 

i — Türkiyede hizmet eden ecnebilerle aileleri
ne muhassas maaşların iadeten tahsisi hakkında 
1/156 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası fil. 

Celâl Nuri B. (Tekirdağ ) — Muhterem efendi
ler , Hükümet bu kanunu gönderiyor, kanunun hulâ
sası şudur: orduda ve donanmada hizmet etmiş bazı 
ecnebi zabitaıı vardır. Bilhassa Alman. Bunlardan 
bazıları bamukavele orduda ve donanmada çalış
mışlar, nasıl ki orduda çalışan zabitaıı tekaüt hak
kına istihkak kesbeder, eytam ve eramiline de maaş 
intikal ederse bunlara da mukaveleleri mucibince 
hayatlarında kendilerine tekaüt maaşı ve vefatla
rı halinde eytam ve eramiline maaş verilecektir. 
Bu ahkâm, elyevm caridir. Bunlar da çok bir şey 
değildir. Bir iki kişiden ibarettir. Fakat 1336 
kanununda her nasılsa bu zabitaıı nazarı dikkate 
alınmamış ve maaşları kesilmiştir. Hükümet şimdi 
fevkalâde doğru bir noktai nazarla hareket ederek 
bunların maaşlarının Almanyada tesviyesini teklif 
ediyor. Bundan doğru bir şey tasavvur edemem. 
Çünkü mukaveleleri vardır. Bunlar bir kaç kişiden 
ibaretmiş. Türkiyede hizmet etmiş. Yon Hofe Paşa 
ile. diğer üç paşanın zevceleri. Esasen mesele de kü
çük bir şeydir. Hükümet bu lâyihayi maaş tahsis 
içingöndermiyor, kezalik mukavelelerinin teyidi için 
de göudernıiyor. Buna Bütçe encümeni ne diyor? 
r'iyor ki: ( Meselenin lüzum veya ademi lüzumu 
üzerinde tevakkuf etmeksizin hali hazırdaki buhra
nın tevlit eylediği azamî tasarruf zaruretlerini 
nazarı dikkate alarak.... ) Zannederim ki encümenin 
bu hususta böyle bir mütaleaya hakkı yoktur, tevak
kuf etmesi vazifesi idi. Sonra mazbatasında diyor 
ki ( Siai maliyemizin daha müsait olacağı bir zaman
da o zamanın tayin edeceği icaplara göre yeniden 
hazırlanmak üzere lâyihanın Hükümete iadesinin 
muvafık olacağı....) Burada iki mesele vardır. Birisi, 
teşkilâta ve nizamnameye ait meseledir. 

İkincisi, zatı maddedir. Bir meseleyi bir encü
men nizamname mucibince mutlak bir karara 
raptetmekle mükelleftir. Bu encümenlerin vazife
sidir. Hatta başka bir encümene verilse şu kadar 
vakitte intaç, ve iade eder. Nizamnamenin sarahati 

fil 63 numaralı matbaa zaptın sonuna merbut
tur. 
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mucibince bu böyledir. Encümen böyle bir şey 
yapmamış, bir takım sebepler bulmuş, atıvermiş, 
baştan savmış. Bunun iyin biraz tetkikat yaptım. 
Umumî Kâtip Beyin odasında (Ojen Piyer ) i ka
rıştırdım. (Merhum mudur sesleri) Ojen Piyer 
bu hususta irapta mahalli olan bir adamdır. Kat
iyetle intaç etmekle mükelleftir ) diyor ( ya evet, 
ya hayır ) diyecektir. ( Encümen hayır diyor ses
leri ) . Hayır dememiştir. Zaten bu ciheti redde
demez. Mukaveleler kanunların fevkindedir. 

Süleyman S u n B. ( Yozgat ) — Reis B. ni
zamname ojen Piyer midir1? 

Celâl Nuri B. ( Devamla ) — Efendim, nizam
nameden bahsettiğim gibi nizamnameyi teyit ede
cek akvalden de bahsettim. Netekim mehakimde 
kanunu ceza veya kanunu medeninin filânmcı 
maddesine temas ediyor denildiği gibi, Fransız, 
ingiliz, Alman, Danimarkalı, Türk, Arap, Müslü
man. . . (Handeler ) bir çok ulemanın sözlerile 
de bu teyit olunur. Binaenaleyh bendeniz de Ojen 
Piyerden bahsettim ve bu bahsetmem yerindedir. 
isterseniz başkalarından da bahsederim. Nizamna
me de bir ilimdir o ilmin bir takım mehazları, 
kaynakları vardır. Onlardan birisi ve başlıcası Öjcn 
Piyerdir. ( Hükümete bir lâyiha ancak ikmal 
edilmek üzere iade edilebilir. Başka bir şekilde 
iade edilemez ) diyor. Encümen başka bir şekle 
ifrağ ile o suretle savsaklasa idi bu noktai nazarı 
o zaman söylemezdim. 

İkincisi; asıl meseleye geliyorum. Bunun se
bebi ne imiş, buhranmrş. Bu buhran efratla ak-
tedilmiş mukavelelerde cari midir? O halde buh
ran bir sebep mi teşkil eder? Eğer bu mesele mec
lise gelmeyipte mehakime veya Devlet devairine 
gele idi, buhran meselesi mevzubahs olabilir midi ? 
Büyük prensipleri; sigara parçalarından, izma
ritten tasarruf, kahveden, telveden feda edersek 
tasarruf için feda edersek pek çok büyük pren
sipler yıkarız. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gümü-
şane ) — Söz isterim. 

Celâl Nuri B. ( Devamla ) — Söz verdiler. Ha
san Beyefendi, lütfen dinleyiniz, sabırsızlık gös-
termeyiniz. 

Efendim, bilhassa encümenin pek muhterem ve 
pek aziz olan Reisi Hasan Fehmi Beyefendiden 
soruyorum: eğer her hususta böyle ferden akte-
dilmiş mukavelelerin aleyhine gidecek olursak bu
nun neticesi neye varır? 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Zati âlinize cevabı kürsüden veririm. 

Celâl Nuri B. (Devamla) — Ben de orada ce
vap vermeniz için sormadım. Müsaade buyurunuz, 
kürsüyü kulunuz bir kaç dakika işgal edeceğim. 

Eğer bu mukaveleyi imza eden Hükümet değil 
de bir fert olsaydı o fert te Hükümete müracaat 
etseydi netice ne olurdu? Bunun neticesi de or
dumuza, donanmamıza hidematta bulunmuş üç 
kişinin eytam ve eramil maaşı ve bir kişinin istih

kakıdır. Bundan dolayı Hükümetin ibraz ettiği 
hakkaniyete encümenin de mukabele etmesini ve 
lâyihayı geri almasını çok rica ediyorum, bu bap
ta bir de takrir veriyorum. 

Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim, muhterem arkadaşımın bu gün 
sehası tutmuş, masraf cihetini biraz daha geniş 
tutmak hususunda oldukça istifadeli mütalea-
larda -bulundular. Kendilerine hatırlatırım ki 
1340 senesinde gene tasarruf üzerinde Mecliste 
bir müzakere cereyan ederken Bütçe encümenine, 
cimrilik tabirini kullanarak, cimrilik yapmasın, 
biraz daha tahsisat versin, diye hitap etmişti.. 
Keşke 1340 da o tavsiyeleri olmasaydı da Bütçe 
encümeni biraz daha ihtiyatkâr bulunsaydı her 
halde daha çok hayırlı bir iş olurdu. 

Esas meseleye geliyorum. Mevzubahs olan me
sele ne ismi, ne adedi, ne de miktarı maaşları 
hakkında bir fikrim, malûmatım olmıyan bir kaç 
ecnebinin eskiden kalmış hizmetlerinden mütevel
lit tekaüt maaşlarının itasını tazammun eder bir 
kanun lâyihasıdır. 

Şükrü B. (Bolu) — Arada mukavele vardır.. 
Hasan Fehmi B. (Devamla) — Rica ederim 

dinleyiniz. Mukavele esasen bu işin mihveri ol
duğu için telâş buyurmayınız, izah edeceğim. Cum
huriyeti idare, imparatorluk mukavelelerinin icap 
edenlerini kabul etti, icap edenlerini tadil etti 
ve icap edenlerini de hiç kabul etmedi. Tekaüt me
selesi hakkında iki kanunumuz vardır. Birisi 1339 
senesinde îstanbula verilen tahsisat kanunundaki 
maddelerdir. Bunda Türkiye tabiiyetinde ve mil
lî hudut dahilinde ikamet edenlere tekaüt maaşı 
verilir, mütebakisi kesilir diye mevcut bir hü
küm vardır. Bu kanunla millî hudut haricinde ka
lan ecnebi tebaasının umumî bir prensiple maaşatı-
nı kesmiş oluyordunuz. Bir de 1930 senesinde 
yeni bir tekaüt kanunu ve tahsisler yapıldı. Bu te
kaüt kanununda imparatorluk hizmetinde bulunan 
ecnebilerin tekaüt maaşlarının yeniden tahsisine 
dair hiç bir hüküm mevcut değildir. Eğer böyle 
bir hüküm mevcut olsaydı yeniden bir kanun tekli
fine hiç te lüzum kalmazdı, imparatorluk zama
nında aktedilen mukavelâtın heyeti mecmuasına 
Cumhuriyet idaresinde aktedilen mukaveleler gibi, 
Türk milletinin tamamen bağlı olması kanaatini ka
tiyen taşımıyorum. 

Bendenizce bunları bir mukavele, bir ahdi huku
kî diye telâkki edip bunun üzerine mütalea yürüt
mek doğru değildir. Bunun içinde imali iktiza eden
ler, etmiy enler, ayrı ayrı müstakil mevzulardır. An-
karada Cumhuriyet idaresinin teessüsünden itiba
ren bu güne kadar bu ve emsali ecnebi mütekaitlere 
maaş verilmemiştir. Yeni tekaüt kanunu da bunları 
çerçevesi içerisine almamıştır. Vaktile imparatorluk 
zamanında şu veya bu suretle hizmet ettiklerinden 
dolayı yeni tahsis, yeni bir atıfet karşısındayız. Büt
çe encümeni bunu böyle telâkki ediyor. Çünkü bu, 
dün kesilmiş, bu gün veriliyor değildir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti işe başladığı gün-
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den itibaren böyle bir maaş tanımamıştır, mevzua
tımızda da yeri yoktur. Biz şimdi yeni bir tahsis 
karşısındayız. Bu tahsisin manası yardım ve atıfet 
olur. Ecnebi tabiiyetinde kalanların tekaüdiyesi ta
nınmamıştır. Osmanlı İmparatorluğuna ait memur
lar tabiiyet esasına göre tasfiye edilmiştir. Bunlar 
ecnebi olarak işe girdikleri iyin kanunla
rımız kendilerine maaş tahsisini reddet
miştir. iki sene evvel kabul ettiğimiz te
kaüt kanununda dahi bunlar için hiç bir hü
küm kabul edilmemiştir. Eğer bu gün buhranı 
umumî dolayısile şimdiden fazla bir para sarfı 
mümkün değildir denmişse, bunu Cumhuriyet için 
bir borç telâkki ettiğimizden değil, bir yardım, bir 
atıfet telâkki ettiğinden Bütçe encümeni böyle söy
lemiştir. Eğer Cumhuriyet için bir borçtur denmek 
lâzımgelirse bunu salâhiyetimiz dahilinde görme
yiz. Çünkü bu, geniş bir salâhiyet çerçevesi ifade 
eder ki içinden çıkamayız. bu gibi tahsis muamele
leri değil, ecnebiler, kendi memleketlerindeki istih
kakları o buhranı vesile ittihaz ederek gayet geniş 
tadilleri, retleri her gün tatbik etmekte değiller mi 
d ir? Biz daha müsait bir zamanda mütalea ederiz, 
demekle daha kibarca bunu reddetmiş oluyoruz. 
Açıkça manası budur. Binaenaleyh encümene gelen 
bütün işlerde encümen nihaî bir karar vermek lâ
zımdı. Nihaî kararını vermiştir. Ben bu tahsisin ta
raftarı değilim. Çünkü tekaüt kanunu bir buçuk 
sene evvel çıkmıştı. Eğer bir hüküm icap etseydi, o 
vakit gerek encümen, gerek Meclis, gerek Hükümet 
bunları bir istihkak halinde kabul ederek, bunları 
imparatorluk zamanından kalmış mukavelâtın ka
bulünü muhtevi bir borç gibi telâkki eyliyerek onları 
o vakit bir maddede tasrih etmesi lâzımgelirdi. O 
zaman bunu bilmiyorduk, denilecek. Halbuki hepi
miz de biliyorduk. Arkadaşlar, yeni bir tahsis ile 
eski mukaveleler üzerinden yeni bir takım külfetlere 
katlanmak yoluna encümenimiz asla taraftar olma
mıştır. (Bravo sesleri). 

Celâl Nuri B. (Tekirdağ) — Muhterem efendi
lerim, Hasan Beyefendi sözlerinde bir parça aşağı
da söylenilmesi lâzım gelen i yukarıda söylediler. Bu, 
usul ve prensip meselesidir ki ben onu ikiye ayır
mıştım : Birisi usule yani encümenin vazifesine ait
ti, diğeri zatî meseleye taallûk ediyordu. Bunları 
biraz karıştırdılar. Müsaadenizle keyfiyeti silsile 
dahilinde izah edeyim: Encümen nihaî kararını 
vermiştir buyurdular. Encümen, kararını vermişse 
bizzat siai maliyemizin taallûk ettiği bir zamanda 
şöyle yapalım, böyle yapalım derler mi?Açıkça ve 
insaflı olarak söyliyelim. Encümen bu cevabı vere-
miyecektir. Usul noktai nazarından Hasan Beyefen
dinin söyledikleri baştan aşağı sakattır. 

İkincisi; hudut haricinde kalmış meselesinde iki 
türlü iş vardır. Vakıa tasarruftan bahsediyoruz. 
Burada bir cihet vardır ki biz mağlûp dahi olsak 
bazı mukavelelerin hükmüne riayeti borç saymamız 
icap eder. Hudut haricinde kalmış demek Arabis-
tanda, şurada burada kalmış demektir. Bunların 
haklan ahde istinat eder. Halbuki bilâhare Türki-

3 eye ecnebi olarak girmiş, ecnebi olarak tekaüt olmuş 
ve ölmüş olanlar bize mukavelelerle bağlıdırlar. 
Bu mukaveleler haricinde bir şey yapılamaz. Çünkü 
o mukaveleler kanunun da fevkindedirler. Bu; atı
fet olacak, bir tahsis olacakmış. Ben böyle bir atıfet 
bilmiyorum. Atıfet keseden verilir. Fakat aktedil-
miş bir mukavele mucibince, isteğin mucibince 
verilmiş bir şeyi (isteğin ne? sesleri) ıstılahtır, da
ha bunun gibi neler var! 

Bir taraftan Hükümet, diğer taraftan filân pa
şa arasında aktedilmiş bir mukavele vardır. 

Rüştü B. ( Bursa ) — Hangi Hükümet? 
Celâl Nuri B. ( Devamla ) — Efendim, Osmanlı 

Hükümetinin bir çok hukuku bize geçti. Biz de 
o sıfatla bir çok hukuk arıyoruz. Hükümet böyle 
bir mukavele aktetmiştir. Binaenaleyh bu katiyen 
bir mukaveledir ve iki tarafı bağlar ve atıfet ol
maktan pek uzaktır; bir haktır. 

Hasan Fehmi Beyefendinin ifadesinden anlaşı
lıyor ki buhran olmasaydı başka türlü olacaktı. 
Acaba bir meselei hukukiye buhran varsa şöyle, 
yoksa böyle olur diye halledilir mi? 

Hulâsai kelâm, Bütçe encümeni Hükümetin 
noktai nazarına taban tabana zıt bir neticeye var
mıştır, veya hiç varamamıştır. Binaenaleyh Hükü
metin bu baptaki mütaleası nedir. Bunu öğrenmek 
lâzımdır? 

Süleyman Sırrı B.4, Yozgat ) — Hükümet tek
lifinde mütaleasmı bildirmiştir. 

A. ihsan B. ( Ordu ) — Mesele güzel bir edebi
yat saflıasına döküldü, fakat edebiyatla halledilen 
maddiyatın kıymeti yoktur. Eski devirde yapılan 
mukavelelerden bahsediyorlar. Ben biliyorum ki 
alman sigorta şirketlerile sigorta mukavelelerine 
girişen türklerin çocukları sıfır aldılar. O 
da bir mukavele idi, o da bir madde idi. 
Binaenaleyh encümen kararının kabulünü 
ve bu meselenin bırakılmasını teklif ediyorum. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bir Dev
letin kendisine hürmet ve muhabbeti cezbeden en 
kuvvetli alâmeti farika sözünün eri olmasıdır. 

Bu gün Devlet ve milleti, bu gün yaptığı mu
kaveleyi yarın bozan, vazifesine lakayt bulunan va
zife naşinas bir batakçı vaziyetinde ifade etmemek 
vazifesile mükellef olan bizler, verilecek karan fi
lân ve filân paşaya verilecek para noktasından de
ğil, deruhde ve temsil ettiğimiz millet noktai naza
rından tesbit etmekle mükellefiz. 

Ahmet İhsan Bey hocamızın misal olarak, filân, 
filân Türklere filân, filân sigorta kumpanyalarının 
yaptığı muameleyi söylemesini, bendeniz türk dev
leti namına misal olmağa lâyik görmem. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Alman Devlet sigor
tası. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Alman devleti
nin bile Türklere olan sigorta borçlarım vermemesi 
yolunda bir kanunu bile olsa bizim şeref ve haysi
yetimiz namına yapacağımız iş, bunun aksini yap
maktır. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, bendeniz bu mesele münasebet ile 
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kursuya çıkacak değildim. Fakat Celâl Nuri Beyin 
izah ettiği esbabı bir vesile ittihaz ederek çıktım. 
Mücerret cebimizden üç beş kuruş veya üç beş lira 
çıkmasın diye verilecek bir karardan bizim için cid
den mucibi azap bir vaziyet hadis olabilir. 

Arkadaşlar, yalnız çok şayanı dikkat bir şey var
dır. Hasan Fehmi Bey encümen namına söz söyler
ken bu şekilde mukaveleli mütekaitlerin adedini 
ve bunlara verilecek paraların miktarını bilmedik
lerini söylediler. Hükümetten soruyorum. Gayet 
kuvvetli esbabı mucibe ile dermeyan ettikleri gibi 
hükmü cari olan mukavelelerin tatbiki ahkâmı hu-
kukiyeye tâbi ve zarurî kaldığı yolunda hakikaten 
mevcut ve lâzimüttatbik bir prensip üzerinde ısrar 
ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Noktai nazarlarını bir 
Hükümet mümessili ve bizim gibi bir mebus sıfati-
le bildirmeleri lâzımdır. Onun için birinci sualim: 
bu şekilde mukaveleye tâbi ecnebi zevatın kendile
rine ve ailelerine maaş tahsis edileceklerin adedi 
kaçtır, yekûnu nedir ve bunlara tatbik edilecek 
tekaüt kanunu hangisidir? Eski tekaüt kanununa 
göre mi veyahut yeni kanuna göre mi tahsisi lâ-
zımgeliyor? Bunlar tenevvür etmeli. Bundan sonra 
vereceğimiz esbabı mucibe, hiç bir zaman Bütçe 
encümeninin dermeyan ettiği esbabı mucibe gibi 
olmamalıdır. Bendeniz bu fikirdeyim ve Bütçe en
cümeninin dermeyan ettiği fikrin aleyhindeyim. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Efendiler, me
seleyi biri birinden ayırmakla söze başlıyacağım : 
Türkiye Cumhuriyeti; imzasını, sözünü, kanununu, 
ahdini hayatile karşılıyan namuskâr bir heyeti iç
timaiyedir. İmparatorluğun şu veya bu sebeple 
kanunlu kanunsuz, usullü, usulsüz, ahdini, muka
velesini, muahedesini, prensibini tanımıyan bir he
yeti içtimaiyedir. 

Bir ecnebi ile mukavele aktederken, sana ölün
ceye kadar tekaüt maaşı, öldükten sonra da ailene 
maaş tahsis edeceğiz, salâhiyetini o imparatorluk 
memurları nereden almıştır? Refik Şevket Bey, so
ruyorum, bu salâhiyeti kimden almıştır? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Sizden almıştır. 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — O zamanın 

kanunu esasisi, bilûmum mukavelâtın Meclisten 
tasdiki icap eder, kaydini ihtiva ediyordu. Bu mu
kavele fasittir, batıldır. Madem ki, malî taahhüt var
dır ve o zaman Meclisi Mebusandan geçmemiştir. Bu
nun bir kıymeti hukukiyesi yoktur. ( Alkışlar ) . 

Binaenaleyh burada hissiyata hitap ederken 
mazinin bütün seyyiatını, ortaya alıpta bu günkü 
neslin, bu günkü cemiyeti siyasiyenin, şerefine, 
haysiyetine taallûk edecek bir mevzu yapamayız. 
( Bravo sesleri, alkışlar ) . 

Bütçe encümeni işin prensibi üzerinde durur. 
Eğer onu imal edecek imkânı görseydi onu son 
santimine kadar dahi hesap eder, Heyeti Celileni-
ze arzederdi. Bütçe encümeni diyor ki; impara
torluğun bu nevi mukavelâtı az çok malî taahhüdü 
mutazammındır, o zaman dahi Millet Meclisinden 
geçmesi lâzımdı. Binaenaleyh imparatorluğun böy
le bulaşık bir takım işleri üzerine tekrar rücu ede

cek değiliz. Yalnız Lozan muahedesi düyunu umu
miye üzerinde bir kayit bırakmıştır. Onun da 
miktarını tediye imkânlarını, tediye akçesinin cins 
ve nevini alâkadarların kararlaştırması şart ve 
kaydile onun haricinde imparatorluğun mukave
lâtı bizim için ne şeref, ne de onur, ne de bir hak ve 
hukuk meselesidir. Encümenimiz noktai nazarı
nı izah etmiştir. Takdir sizindir. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Efendim, müsaade buyurursanız bu kanun ne 
için ve nasıl sevkedilmiştir, biraz izah edeyim de 
belki Heyeti Celile tenevvür eder ve kararını on
dan sonra verir . 

Gerek istibdat, gerek meşrutiyet zamanında bi
ze gelen ecnebi muallimler bizim zabitimiz, bizim 
memurumuz olarak geliyordu ve bizim memurlar 
gibi bizim kanunlara tâbi idi. 25 - 30 seneyi ik
mal ettikten sonra tekaüt oluyordu. Bu zevat ta 
bunlardandır. Bunlardan on bir kişi vardır. Te
lefonla isimlerini sordum. Tehir buyurursanız arze-
derim. Bu gün maaş alanlar vardır, gerek eytam 
ve gerek tekaüt. Şimdi mevzubahs olanlara ne için 
verilmemiştir? Burada kanunlarımız ve bütçeler 
geçtiği zaman bunların nerelerden verildiği bu
lunmamıştır. Bunlar müracaat ettiler, biz de a-
lıyorduk dediler, tetkik ettik, nereden aldıklarını 
bulamadık. 

Dört beş kişi beş senedenberi uğraşıyor. Efendim, 
diğerlerine verdiniz, eskiden biz de alıyorduk, di
yorlar. Senetlerini gösterdiler, baktık rüsumat
tan veriliyormuş, bankadan veriliyormuş, onun 
için bizim kayitlerimizde yoktur. Bu gün alanlar 
vardır. Yeni tekaüt kanununa gelince, yeni te
kaüt kanununda ve Cumhuriyet devrinde gelen 
mütehassıslar memur olarak gelmiyor. Biz bun
ları doğrudan doğruya kanunlarımıza tâbi memur 
sıfatile istihdam etmiyoruz. Hususî mukaveleler
le ve ücretle doğrudan doğruya mütehassıs olarak 
istihdam ediyoruz. Memurin kanununun memurları
mıza bahşettiği hakları bunlara vermiyoruz. Yeni ka
nunda ecnebilere maaş verilecek veya verilmiye-
cek diye bir kayit koymadık. Esasen bizim usulü
müzde ecnebilere türk memuru hakkını vermek 
imkânı yoktur. Memurin kanunu da tasrih et
miştir ki memur olmak için evvelâ Türk olmak 
lâzımdır. Hatta ecnebilerle evlenmiş bulunmamak 
şartı mevcuttur. 

Bunlar arzettiğim gibi unutulmuş değildir. 
Bunların kayitleri bulunmadığından maaş tahsis 
edilememiştir. Bir kanun takdim ettik ki eski
den ne veriliyorsa gene o verilecektir. Meselenin 
tevazzuhu için maruzatta bulundum, karar He
yeti Celileye aittir. 

Reis — Efendim, bir takrir vardır, okunacak. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Türkiyede hizmet eden ecnebilerin ailelerine 

mahsus maaşın iadeten tahsisi hakkındaki Bütçe 
encümeni mazbatasının ikmal edilmek üzere ayni 

25 
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encümene iadesini teklif ederim. 
Tekirdağ 

Celâl Nuri 
Reis — Takriri reyinize arzediyorum. Lâyiha

nın tetkikatı ikmal edilmek üzere encümene iade
sini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Encümene ia
desi kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşa-
ne) — Reis Bey, müsaade buyurur musunuz. 1339 
senesindeki kanun henüz tadil edilmediği için di
ğerlerine de ne suretle verilir? Ben de bunu Maliye 
vekili Beyefendiden soracağım (Handeler). 

5 — Belediy kanununun 83 üncü maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında 1/222 numaralı kanun 
lâyihası ve dahiliye encümeni mazbatası fil 

Reis — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? Maddelere geçilmesini reye 
arzediyorum. Kabul edenler. . . Etmiyenler . . . Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1580 numaralı belediye kanununun 83 üncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — Belediye kanununun 83 üncü 

fi 1 62 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

1 9 3 2 C : 1 
maddesine ati-deki fıkra ilâve edilmiştir: 

İşbu vazifelerden maada belediye kanununda 
musarrah olmayıp ta muhtelif hususî kanunlarla 
belediye meclislerine verilen vazifeler meclisler 
toplu bulunmadığı zaman belediye encümenleri 
tarafından tetkik ve karara raptolunur. 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute-
teberdir. 

Reis — ikinci maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Üçüncü madde kabul olunmuştur. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka maddo 
yoktur. Cumartesi günü saat 14 te içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15, 45 

6 



Sıra No 66 
Belediye vergi ve resimleri kanununun 31 inci maddesinin 

tefsiri hakkında 3/128 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 28-X/I-1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 614451 

lî. M. M. Yüksek Reisl iğine 
423 numaralı belediye kanununun 31 inci maddesinin tefsirine dair M. M. Vekâletinden 

yazılan 26-XII-1931 tarihli tezkerenin sureti leffen takdim olunmuştur. 
Muktazasının ifasına müsaade buyurultnasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâlete 

Hava kuvvetlerindeki benzin sarfiyatı senede bin tondur ve du miktar zaman ile çoğal
mak istidadındadır. Şimdiye kadar mubayaa edilen benzinler mütevassıtlar marifetile satın 
alınmakta idi. Mütevassıtlar ise tabiatile maliyet fiatına zammederek satış yapıyorlardı. Keyfiyet 
nazarı dikkati celbettiğinden doğrudan doğruya müstahsil müesseselerle temas edilerek 
bilvasıta mubayaata tevessül edilmiş ve bu suretle senede Devlet Hazinesi lehine (300 000) 
lira kadar bir tasarruf temin edilmiştir. Fakat bazı mahallî belediyeler ezcümle Eskişehir 
belediyesi 423 numaralı belediye kanununun 31 inci maddesindeki (mahalli istihlâkât ) 
kaydini askerî malzeme ve mevada da teşmil ederek hava kuvvetleri namına mubayaa 
edilip Eskişehire sevkolunan ve Eskişehirden de diğer merkezlere sevkedilmekte bulunan 
benzinlerden okturva resmi istemekte ve bu maksat ile ( Standart Oil ) kumpanyasının 
Eskişehirdeki depolarına haciz vazetmiş bulunmaktadır. Bu vaziyet benzin fiatlarının yüksel
mesini mucip olacağı gibi bir çok mesai neticesinde müstahsil teşkillerle antant kalındığı 
halde belediyelerin kanunu başka suretle anlamaları ve anlayışlarına göre tatbika kalkışmaları 
Hazinenin de binnetice zararını mucip olacaktır. 

Binaenaleyh bu şekildeki askerî mubayaatın 423 numaralı belediye kanununun 31 inci 
maddesinin şümulü dahilinde olmıyacağının B. M. Meclisince tefsir olunmasını 'teklifen arz ve 
istirham eylerim efendim. 

M. M. V. 
Zekâi 
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Dahiliye encümeni ırıa/lmtnsı 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 231/1)1932 

Karar M 11 
Esas & 3/128 

Yüksek Reisliğe 

423 numaralı belediye vergi ve resimleri kanununun 31 inci maddesinin tefsirine dair 
M. M. Vekâletinden yazılan 26-XH-lQ31 tarihli tezkere suretinin leffen gönderildiğini mübey-
yin Başvekâleti Celilenin 28-XII-193l tarih ve 6-4451 numaralı encümenimize muhavvel 
tezkeresi mütalea ve keyfiyet tetkik olundu. 

M. M. Vekâletinin tezkeresinde tayyarelerde kullanılmak üzere Devletçe ehemmiyetli tasar
rufu mucip şartlarla müstahsil müesseselerden doğrudan doğruya mubayaa olunup Eskişehire 
nakil ve oradan da diğer merkezlere sevkolunan benzinlerden belediyelerce duhuliye resmi 
aranmakta olduğu ve Eskişehir Belediyesinin bu sebeple ( Standard oil ) kumpanyasının depo
larına haciz vazettiği beyan edilmekte ve bu gibi askerî mubayaatın 423 numaralı belediye 
vergi ve resimleri kanununun 31 inci maddesinin şümulü dahilinde olmıyacağının tefsiri talep 
olunmaktadır. 

Kanunun zikrolunan maddesinde kasaba ve şehirlerde istihlâkâtı mahalliyeye mahsus eşya
dan belediyelerce duhuliye resmi alınabileceği sarahaten ifade edildiği gibi duhuliye resmi 
alınan bir şehire bilâ tevakkuf veya müddeti muayyene zarfında harice nakledilmek üzere 
ithal olunan eşyadan resim alınmıyacağı 35 inci maddede tasrih olunduğundan ve Hükümetçe 
mubayaa edilecek eşyanın duhuliye resminden muafiyetine dair mucibi tefsir bir kaydi kanuni 
de bulunmadığından keyfiyetin Heyeti Celileye arzına karar verildi. 

En. Rs. Rs. V. M. M. namına Kâ. Aza Aza 
Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale Muş Bursa Rize 

Cemil Şükrü Emin Fikri Atıf 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Çorum Rize Zonguldak Kars Elâziz Ordu 

/. Ktmal Esat Rifat Baha Tali Hüseyin İsmail 



Sıra Ns 64 
Evkaf U. müdürlüyü memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındal/79, 
Ankara şehri İmar müdürlüğü memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü 
hakkında 1/93, Konya ovası sulama idaresi memurları ücretlerinin fetfkit 
ve teadülü hakkında 1/98, İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdür
lüyü memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkında 1/105 ve Tütün 
inhisarı umum müdürlüyü memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü hak

kında 1/108 numaralı kantin lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 

Evkaf U. M. memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkında 1/79 
numaralı kanun lâyihası 

25-V-931 

B. M. M. Yüksek Beisliyine 
Evkaf memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkında mezkûr müdürlükçe hazırlanan ve İcra 

Vekilleri Heyetinin 24/V/931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucîbesile birlikte takdim olunmuştur. • 

Muktazaşımn ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Evkaf umum müdürlüğü memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

Evkaf umum müdürlüğü memurları maaşatının tevhit ve teadülü için tanzim edilen kanun 
lâyihası ile tesbit edilen dereceleri gösterir cetvel leffen arz ve takdim kılınmıştır. 

Evkaf hakkında yapılacak olan tatbikat kanunu henüz çıkmadığı cihetle işbu kanunun 
kabul ve tatbîkında icabına göre teşkilât ve tadilât yapılmak üzere bir kaç memurunun 
derecesile kanunun sarahatine göre yapılan tadilâttan maada teşkilât değiştirilmiyerek hali 
hazır kadrosu muhafaza edilmiş ve derecelerin tesbîtinde de 1929 senesi için Meclisi Âlice 
kabul buyrulmuş olan maaşatın miktarı esas ittihaz edilmiştir. 

Evkaf memurları maaşatının da 1931 senesinden itibaren 1452 numaralı kanun esasatı 
dairesinde tevhit ve teadülü mecburî olduğuna göre işbu mecburiyeti kanuniye üzerine arz 
ve teklif edilen merbut kanun lâyihasının birinci ve ikinci maddeleri hakkında başkaca 
izahat arzına lüzum görülememiştir. 

Umum müdürlük tarafından Ankarada mevcut olan mesken buhranının izalesine bir 
yardım olmak üzere tahsisen inşa ettirilmiş olan evlerde Evkaf memurları ikamet etmektedir. 
Ancak bu evlerde oturan memurlardan alınan kiralar ecrimisil olarak takdir ve tesbit 
edildiği cihetle iki veya üç odadan ibaret bulunanlardan aylık olarak en aşağı 15 ve 18 
20 ve daha fazla kira alınmaktadır, Kiraiann takdirinde takip ediien esasa göre tvkaî 
memurlarının idareye ait mebaniden ecrimisil dûnundan istifade etmemelerine binaen 1452 
numaralı kanunun 18 inci maddesi mucibince verilmesi lâzım gelen mesken tazminatım 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/1434 
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almaları zarurî görülmüş ve buna binaen 3 üncü madde arz ve teklif kılınmıştır. 

Kiralar daha esaslı bir ecrimisle istinat ettirilmiş olmak için kanunda iradı gayrısafî 
üzerinden kira alınacağı tasrih edilmiş olduğundan bu maddenin aynen kabul buyurulması 
bilhassa istirham olunur. 

4 üncü ve 5 inci maddeler usulen vazı lâzımgelen mevattan bulunduğu cihetle bu bapta 
izahat itasına lüzum olmadığı tabiidir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Evkaf memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair kanım lâyihası 

Madde l — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair kanun ve müzeyyelâtının 
dairei şümulüne Evkaf müdüriyeti umumiyesi memurları dahi ithal edilmiştir. 

Madde 2 — Mezkûr umum müdürlük rnemurlarile dereceleri merbut cetvelde gösterilmiştir. 
Madde 3 — Bu kanun l haziran 1931 tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun icrasına Başvekil memurdur. 

24/V/1931 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Derecesi Memuriyetin nevi Adet Lira 

2 Umum müdür 1 125 

MUHASEBAT MÜDÜRLÜĞÜ 

T etkili i hesabat ve bütçe şubesi 

Bş. V. 
İsmet 
Mf. V. 
Esat 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâ i 

İk. V. 
M. Şeref 

r-
i 

9 

7 
11 
13 
15 
14 
14 

Müdür 
Kalem âmiri 

Bütçe kalemi 
Müdür 
Mümeyyiz 
Tahsisat mukayyidi 
Kâtip 

» 
Evrak memuru 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

55 
40 

55 
30 
22 
17,5 
20 
20 

Tetkiki kesabat 
10 Mümeyyiz , 2 35 
12 Tetkik memuru 
İ4 » » 
1() Kâtip 

5 
3 
1 

25 
20 
16 
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Derecesi Memuriyetin nevi 

Muamelât 
7 Müdür 
9 Muavin 

11 Mümeyyiz , 
12 Tetkik memuru 
14 Kâtip 
16 » 
16 Evrak memuru 

Vezne kalemi 

10 Muhasibi mesul 
13 Defteri kebir memuru 
14 Kâtip 
12 Veznedar 

Yazı ve evrak müdürlüğü 
9 Müdür 

10 Mümeyyiz 
14 Kâtip 
14 Encümeni idare kâtibi 

Evrak kalemi 
11 Mümeyyiz 
12 Dosya memuru 
14 Dosya memur refiki 
15 Kâtip 3 17,5 

Teftiş heyeti 
6 Reis 

11 Tetkik memuru (birinci sınıf) 
12 Tetkik memuru (ikinci sınıf) 
1.6 Kâtip 
7 Müfettiş 
9 Müfettiş 

10 Müfettiş muavini 

Hukuk müşavirliği 

6 Müşavir 
7 Avukat ve müşavir muavini 

11 Mümeyyiz 
14 Kât ip ' * 
15 Kâtip 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Lira 

55 
40 
30 
25 
20 
16 
16 

35 
22 
20 
25 

40 
35 
20 
20 

30 
25 
20 

1 
1 rH

 

1 
2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

70 
30 
25 
16 
55 
40 
35 

70 
55 
30 
20 
17,5 
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Derecesi Memuriyetin nevi Adet Lira 

Zat işleri müdürlüğü 
9 Müdür 

11 Memurin 'mümeyyizi 
12 Maaş ve sicil mümeyyizi 
12 Maasatı zatiye tahsis memuru 
14 Katip 
15 Kâtip 

İnşaat ve tamirat müdürlüğü 
6 Müdür (Başmimar ve mühendis) 
7 Mühendis ve mimar 
8 Mimar 

12 Mutemet (sürveyan) 
11 Mümevviz 
14 Katip* " 

Vakıf akarlar m üdüi'lüğü 
7 Müdür 

10 Mümeyyiz (birinci sınıf) 
12 Tetkik memuru (ikinci sınıf) 
14 Kâtip 
15 Kâtip 
16 Kâtip 

Mülhak vakıflar müdürlüğü 
8 Müdür 

12 Mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
15 Kâtip 
6 » 

[1] 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
3 
2 

1 
2 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

40 
30 
25 
25 
20 
17,5 

70 
55 
45 
25 
30 
20 

55 
35 
25 
20 
17,5 
16 

45 
25 
25 
17,5 
16 

Vakıf orman ve arazi müdürlüğü 
7 Müdür 1 55 
9 Orman ve arazi müfettişi 1 40 

11 Fen memuru 1 30 
14 Kâtip 1 20 

Vakıf kayıtlar müdürlüğü 
8 Müdür 1 45 

12 Mümeyyiz 1 25 
12 Mütercim 1 25 

[l] Lüzum görüldükçe viîâıjata i sam edilecek, sair saman
larda merkezde -ifayı vazife edeceklerdir. 



Derecesi Memuriyetin nevi Adet Lira 

U Başkâtip 2 20: 
16. Kâtip 4 16 

Levazım ve mebanii hayriye müdürlüğü 
8 Müdür , 1 45 

Levazım kalemi 
12 Mümeyyiz (ayniyat muhasibi) 1 25 
15 Kâtip 1 17,5 

Mebanii hayriye kalemi 
12 Mümeyyiz 1 25 
15 Kâtip 1 17,5 
16 » 2 16 

İstanbul evkaf müdürlüğü' 
6 Müdür 1! 70 
7 Varidat müdürü 1 55 
7 Masraf ve muamelât müdürü 1 55 
8 Muhasebeci (muhasibi mesul) 1 45 

Varidat ktsnü 
Müeccele ve mukataa kalemi 

11 
12 
14 

17 
18 
19 
17 
14 
17 
12 
12 
14 

17 
17 
18 
19 
17 
16 
14 
17 

Merkez tahsilat müfettişi 
Merkez tetkik ve tahsil memuru 
Merkez tahakkuk ve tahsil m^mur • mu
avini 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Takip memuru 
icra memuru 
îcra memuru 

Beyoğlu tahsilat müfettişi 
Beyoğlu tahsil ve tahakkuk memuru 
Beyoğlu tahsil ve tahakkuk memur mu
avini 
Beyoğlu vazife kâtibi 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Vazife kâtibi 
Veznedar 
îcra memuru 
Takip memuru _ ^ ^ 

1 
1 

1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

30 
25 

20 
14 
12 
10 
14 
20 
14 
25 
25 

20 
14 
14 
12 
10 
14 
16 
20' 
14 
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Derecesi Memuriyetin nevi Adet Lira 

12 Üsküdar tahsilat müfettişi 
14 Üsküdar tahakkuk ve tahsil memuru 
16 Üsküdar tahakkuk ve tahsil memur 

muavini 
17 Üsküdar vazife kâtibi 
17 Vazife kâtibi 
18 Kâtip 
19 » 
17 Veznedar 
17 îc ra memuru 
17 Takip » 

Akarat ve arası halemi 
11 Mümeyyiz 
12 Başkâtip 
11 Orman ve arazi fen memuru 
14 Tahsil ve tahakkuk memuru 
17 Tahsil ve tahakkuk memur refiki 
17 Orman ve arazii vakfiye kâtibi 
15 Kontrato memuru (seyyar) 
14 İcra takip memuru 

Mahlûlât halemi 
11 Mümeyyiz 
17 Kâtip ' 
18 » 
19 » 
i 5 Akarat ve mahlûlât vergi memuru 

(seyyar) 
12 Akarat ve mahlûlât ecri misil memuru 

(seyyar) 
17 Akarat ve mahlûlât evıak dosya memuru 

Mülhak vakıflar kalemi 
12 Mümeyyiz 
12 Hesap memuru 
14 Hesap memuru 
15 Hesap memuru 
16 Hesap memuru 
17 Kâtip 
18 » 

MASRAF KISMI 

Levasını ve mebani kalemi 
11 Mümeyyiz (ayniyat muhasibi) 1 30 
12 Mümeyyiz (ayniyat muhasibi) 1 25 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

25 
20 
16 
14 
14 
12 
10 
14 
14 
14 

30 
25 
30 
20 
14 
14 
17,5 
20 

30 
14 
12 
10 
17,5 

25 
14 

25 
25 
20 
17,5 
16 
14 
12 
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Derecesi Memuriyetin nevi 

14 Levazım ambar memuru 
14 Teberrükât ambar memuru 
17 Mutemet 
17 Kâtip 
18 » 
12 Hayrat hademeleri murakibi 
14 Hayrat hadmeeleri murakibi 
17 Hayrat hademeleri murakibi 
18 Lâleli ve Üsküdar imaretleri memuru 

Makasebe kalem i 
10 Mümeyyiz 1 35 

Varidat ve masraf masası 

Adet 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
2 

Lira 

20 
20 
14 
14 
12 
25 
20 
14 
12 

17 
17 
18 

12 
15 
17 
18 

12 
17 

12 
17 
18 
18 
18 

12 
17 

11 
15 
18 

Varidat tahakkuk kâtibi 
Masraf tahakkuk kâtibi 

Kâtip 

Mümeyyiz 
Kâtip 

» 
» 

Mümeyyiz 
Kâtip 

Mümeyyiz 
Kâtip 

» 

Maaşatı zatiye kalemi 

Vazife kalemi 

Evrak kalemi 

Mahzen memuru 
Dosya 

Başkâtip 
Kâtip 

Mümeyyiz 

» 

İhale ve teffis kalemi 

Vezne kalemi 

Defteri kebir kâtibi 
» » » refiki 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

14 
14 
12 

25 
17,5 
14 
12 

25 
14 

25 
14 
12 
12 
12 

25 
14 

30 
17,5 
12 



Derecesi Memuriyetin nevi Adet Lira 

17 
18 

17 
18 
14 
16 

7 
8 
9 

11 
12 
14 
18 
19 

7 
8 
9 

10 
17 
17 

12 
12 
14 
17 

Muavine masası 
Kâtip 

» 

Emanet masası 
Kâtip 
Kâtip 
Veznedar 

» 

İstanbul evkaf müdürlüğü muhakemat 
Müdür 
Avukat 

» 
» 

Mümeyyiz 
Takip icra memuru 
Takip memuru ve kâtip 
Takip memuru ve kâtip 

müdüri 

1 
2 

1 
1 
1 
1 

üğü 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
5 
2 

İstanbul mıntakası inşaat ve tamirat idareci 
Başmimar ve mühendis [1] 
Mühendis [2] 
Mimar » 
Mimar » 
Kâtip 
Dosya ve evrakı fanniye muhafaza 
mum 
Muhasebe memuru 
Mutemet 

» 
» 

me-

1 
İ 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

14 
12 

14 
12 
20 
16 

55 
45 
40 
30 
25 
20 
12 
10 

55 
45 
40 
35 
14 

14 
25 
25 
20 
14 

(ruraba hastanesi 

7 Dahiliye mütehassısı ve operatör 2 55 
9 Cilt, göz, kulak ve idrar yollan müte

hassısı 4 40 
7 Mütenevvi dahiliye ve hariciye müte

hassısları 2 55 

[l] İşbu hizmete ait maaşın tutan olan (165) lira ücret 
olarak ta verilebilir. 

[2] Merkezden lüzum görüldükçe vilâgta izam edilecek 
ve sair zamanlarda Istanbulda ifayı vazife edeceklerdir. 
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Derecesi Memuriyetin nevi 

9 

11 
14 
11 
14 

17 
17 
14 
19 

8 
9 

10 
11 
12 

Baktriyoloji ve emrazı entaniye mü
tehassısı 
Eczacı başı 

» 
îdare memuru 
Depo ve ambar memuru (Ayniyat mu
hasibi) 
îaşe ve mubayaa memuru 
Kâtip 
Makinist ve etüv memuru 
Hemşire 

Vilâyet evkaf müdürleri 
Müdür 

» 
» 
» 
» 

Evkaf memurları [l] 
14 Memur 
15 » 
16 » 
17 » 
18 » 
19 » 

[1] 

Mümeyyiz ve başkâtipler 
11 Mümeyyiz 
12 » 
14 Başkâtip 
15 » 
16 » 
17 » 
14 Esas kâtipleri tahakkuk ve tahsil me

murları tetkiki hesap memurları 
14 Esas kâtipleri tahakkuk ve tahsil me

murları tetkiki hesap memurları 
17 Esas kâtipleri tahakkuk ve tahsil me

murları tetkiki hesap memurları 
18 Esas kâtipleri tahakkuk ve tahsil me

murları tetkiki hesap memurları 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lira 

40 
30 
20 
30 
20 
14 
14 
20 

10 10 

3 
3 
4 
14 
11 

12 
8 
15 
15 
25 
22 

2 
2 
4 

45 
40 
35 
30 
25 

20 
17,5 
16 
14 
12 
10 

30 
25 
20 

10 17,5 
7 16 
8 14 

8 20 

10 16 

13 14 

21 12 

[l] Münhal Evkaf memurluklarına muhassas maaşın üçte 
ikisine kadar ücret verilmek sur etile muvazzaf memurlardan 
veya hariçten vekil tayin edilebilir. Bu ücretler maaş terti
binden verilir. 
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Derecesi Memuriyetin nevi Adet Lira 

19 Esas kâtipleri tahakkuk ve tahsil me
murları tetkiki hesap memurları 21 10 

Veznedarlar 
14 
16 
17 
18 
19 

17 
18 
19 
19 

9 
14 
18 

14 
17 
18 . 
19 
19 

7 
10 
12 
16 
18 
14 
14 
16 
19 
12 

Veznedar 
» 
» 
» 
» 

Kâtip ve veznedarlar 
Kâtip ve veznedar 

» » 
» » 

Ambar memuru 

Zeytinlıkler müdürlüğü 
Müdür 
Fen memuru 
Kâtip 

Ormanlar 
Muamelât memuru 

» » 
Maaş cibayet muamelât memuru 
Cibayet memuru 
Cibayet memuru 

Vakıf paralar müdürlüğü 
Müdür 
Muhasibi mesul 
Hesap memuru 
Kâtip 

» 
Seyyar tahkik ve tebliğ memuru 

Veznedar 
Veznedar muavini ve tahsildar 
Tahsildar 
Muhammin 

2 
2 
2 

10 
7 

5 
15 
27 

2 

1 
3 
1 

1 
1 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
16 
14 
12 
10 

14 
12 
10 
10 

40 
20 
12 

20 
14 
12 
10 
10 

55 
35 
25 
16 
12 
20 
20 
16 
10 
25 



11 -
Ankara şehri îmar müdürlüğü memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkında 1/93 nu

maralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1487 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ankara şehri İmar müdürlüğü memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkında Maliye vekâle
tince hazırlanan ve icra vekilleri Heyetinin 27/V/1931 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 17 inci mad
desinde mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan devairin dahi memurlarını bu kanun esasları da
iresinde bir sene zarfında tasnife tâbi tutmak mecburiyetinde oldukları ve bunlardan bütçeleri B, 
M. M. inden tasdik olunanların 1930 bütçeleri ile birlikte memurların tasnifine ait kanun lâyiha
ları da takdim edileceği yazılıdır. Bazı zaruretler dolayısile geçen sene bütçesile birlikte takdime 
imkân olmıyan Ankara şehri İmar müdürlüğü memurları ücretlerinin tasnife ait cetvelleri bu sene 
tanzimine imkân hasıl olmuş ve merbut kanun lâyihası bu esası temin etmek üzere tanzim edil
miştir. 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 134 numaralı kararnamesi suretidir 

Hazinece barem esasatına göre tanzim ve raptedilen kadro cetveli tetkik edildi. Ankara şehri 
İmar müdürlüğünün 929 malî senesi iptidasında yapılan teşkilâtında maslahatın icap ve ehemmi
yetine göre atiyen tevsi edilmek üzere müdüriyet kadrosu asgari mertebede tayin edilmiş ve bü
rolar bu esasa göre birer, ikişer memurun idaresine bırakılmıştır. Onun için bu günkü memurlar 
asıl vazifelerinden başka lüzum ve icaba göre ayrıca büro teşkilini mucip bir çok vazaifi de 
ilâveten görmektedirler. Ücretlerin tayininde ise büsbütün barem esasatına mugayir kalınmış ol
mayıp her kısım memuriyet için ancak getirilecek memurun evsaf ve şeraiti nazarı itibare alınmak 
suretile yine barem esasatına tevfik edilmiştir. Meselâ: îmar müdürü olacak zatın mülhak bir 
bütçe dahilinde müstakil ve teknik bir işi ifa ve idareye liyakat gösterecek tanınmış şahsiyet
lerden olması lüzumuna kail olduğundan Hudut ve Sahiller Sıhhat U. müdürlüğü ve Evkaf umum 
müdürlüğü baremde emsal olarak kabul olunmuş ve fakat bu dairede bulunacak zatın memurin 
hukukunu haiz olmıyan ücretli memurlardan olacağı cihetle emsaline yüzde yirmi beş zammile 
ücreti beş yüz olarak tesbit edilmiştir. Mühendislerin ücretine gelince bunlarda Nafıa vekâletinin 
muhtelif bürolarında ücretle çalıştırılan ve azamî 450 liraya kadar ücret verilen mühendisler emsal 
kabul edilmiştir. Çünki İmar müdürİ3retinin teknik işleri her halde bir meslekî memuriyet olan 
mühendislerden değil her hangi bir suretle bulunabilen ehliyetli kimselerden tayin etmek zarureti 
vardır. Bu sebeple bürolardan birinin şefine 350, diğerinin şefine 300 lira ücret tayin edilmiş, 
plân mühendislerile diğer fen memurlarına da bu esaslar dahilinde lâyik görülen ücretler takdir 
olunmuştur. Kâtip ve tercüman olarak istihdam edilen memur Hazinenin yaptığı cetvelde göste
rilen emsaller gibi yalnız tercümanlık işi ile muvazzaf olmayıp heyeti fenniye şefliğini ifa eden ec
nebi mütehassıs nezdinde bütün evrakı varidenin kayit ve tahrir kısmını da ifa, bu sebeple 200 lira 
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olarak tayin edilen ücreti yine barem esasatına takrip edilen muvafık bir miktardır. Müdüriyetin bir 
yazı işleri bürosu bir de umumî dosya teşkilâtı vardır. Lâyihaya merbut C cetvelinde görüleceği 
üzere yazı işleri kadrosunda bir daktilodan başka memur yoktur. Halbuki idarenin bütün muhabere 
işlerile idare heyetinin kâtiplik işi bu büroya ayrılmıştır. Evrak memuru olarak istihdam edilen 
memur ayni zamanda yazı işlerinin de şefliğini ve bu sebeple bu büroya ait vezaifi görmekte 
olduğundan yüz elli lira olarak tayin ve tesbit edibn ücreti muvafık görülmektedir. Binaenaleyh 
müdüriyet kadrosunda mevcut memurlar mahiyet ve derece itibarile bu esaslara göre tensik ve 
tadil edilmiş olduğundan teklif edilen ve 930 senesinde Meclisi Âliden geçerek kanuniyet iktisap 
eden kadroya aynen mutabık olan (C) cetvelinin kabulü hususunun mutaleaten arzı heyetimizce 
muvafık görülmüştür. 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Ankara şehri imar müdürlüğü memurları ücretlerinin tevhit ve teadülüne dair kanun lâyihası 

Birinci madde — Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nun hükmüne tevfikan tanzim olunan Ankara şehri îmar müdürlüğü memurlarının derece ve üc
retlerini gösteren cetvel bu kanuna bağlıdır. 

İkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Üçüncü madde — Bu kanunun hükmünü icraya Dahiliye vekili memurdur. 

27 - V - 1931 
Bş V. Ad. V. M. M. V. Da.V. Ha. V. V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 8. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. 1. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 
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îmar müdürlüğü kadrosu 

Memuriyet Adet Aylık Ücret 

Müdür [1] 
Kâtip ve tercüman 
Almanca daktilo 

İnşaat kısmı 
Şef mühendis 
Ressam 
Kondoktör 

Şef mühendis 
Plân mühendisi 
Kartograf 

Plân ve harita kısmı 

Hesap işleri 
Müdür 
Mukayyit kâtip 
Veznedar 
Tahrirat, muamelât ve evrak müdürü 
Daktilo 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
200 
100 

350 
150 
150 

300 
300 
150 

250 
80 
100 
150 
80 

0 
150 
100 

300 
130 
130 

300 
300 
130 

210 
80 
90 
150 
75 

[l] Vekâleten idare edileceğinden tahsisat konulmamıştır. 
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Konya ovası sulama idaresi memurlan ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkında 1/98 numaralı kanun 

lâyihası 

T. G. 
Başvekâlet 30 - V - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : 6/1507 ' '' • 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Konya sulama idaresi memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkında Maliye vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28 - V - 1931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurıılması rica olunur efendim. 
: " I * Başvekil 

* ' ; • . . ' . ' : . . . ' < îsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunim 17 inci 
maddesinde mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan devairin dahi memurlarını bu kanun esasları 
dairesinde bir sene zarfında tasnife tâbi tutmak mecburiyetinde oldukları ve bunlardan bütçeleri 
Büyük Millet Meclisinde tasdik olunanların 1930 bütçeleri ile birlikte memurlarının tasnifine ait 
kanun lâyihaları da takdim edileceği yazılıdır. Bazı mazeretler dolayısile geçen sene bütçesile bir
likte takdimine imkân olmıyan Konya sulama idaresi memurları ücretlerinin tasnifine ait cetvelle
rin bu sene tanzimine imkân hasıl olmuş ve merbut kanun lâyihası bu esası temin etmek üzere 
tanzim edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Konya sulama idaresi memurlan ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkında kamın lâyihası 

Birinci madde — Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı 
kanun hükmüne tevfikan tanzim olunan Konya sulama idaresi memurlarının derece ve ücretlerini 
gösteren cetvel bu kanuna bağlıdır. 

İkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Üçüncü madde — Bu kanunun hükmünü icraya Nafıa vekili memurdur. 

28 - V - 1931 
Da.V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Bş V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Esat Hilmi M. Şeref 
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Konya sulama idaresi memurlarının tasnif cetveli 

Derecesi - Unvanı memuriyet 

1 Sulama umum müdürü 
2 Sulama umum müdür muavini ve merkez 

mühendisi 

Müdürlük kalemi 
8 Mümeyyiz 
9 Kâtip ve evrak memuru 

11 Merkez muhabere memuru 
8 Telefon fen memuru 

10 

• > 

5 
8 

4 
7 

Ambar memuru 

Mühendis 
Fen memuru 
Ressam 

Muhasebeci 
Veznedar 

Fen heyeti 

Hesap heyeti 

9 Kâtip ve hesap memuru 

Mıntaka heyetleri 
3 Mühendis 
4 » 
5 Fen ve mesaha memuru 
6 Fen memuru 

10 Muhabere ve ambar memuru 

Adet 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
2 
3 
2 
1 

Şehrî 
Ücret 

300 

250 

80 
65 
50 
80 
60 

200 
125 
80 

150 
90 
65 

200 
150 
125 
100 
60 
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îspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğü memurları ücretlerinin tevhit ve tea

dülü hakkında 1/105 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 31 - V - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1524 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğü memurları hakkında Maliye vekâletince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 30 - V - 1931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
teadül kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğü memurini için tanzim kılınan teadül 
kanunu lâyihasile merbut kadro cetveli leffen takdim kılınmıştır. 

Yüksek Meclise şevkini arzeylerim efendim. 
Maliye vekili 

M. Abdülhalik 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisar idaresi memurları maaşatının tevhit ve teadülüne ait kanun lâyihası 

Madde 1 — İnhisar idaresi memurları derece ve maaşları merbut cetvelde gösterilmiştir. 
Madde 2 — Birinci maddede yazılı cetvel idare için yerine bir teşkilât kanunu yapılmcıya kadar 

teşkilât kanunu mahiyetindedir. 
Madde 3 — Bu cetvelde yazılı maaşlara göre elyevm fazla maaş alanların almakta oldukları 

tahsisatla şimdiki maaşlarının ita miktarları arasındaki fark iki seneye kadar müktesep hak olarak 
tesviye olunur. 

Ancak bu müddet zarfında terfi ederek alacakları yeni maaş miktarı farkı izale ettiği veya 
memuriyetten infikâk gibi bir fasıla vukua geldiği surette hakkı müktesep kalmaz. 

Hakkı müktesep olarak verilecek farklarda lira kesirleri yarım liradan az ise yarım liraya, fazla 
ise bir liraya iblâğ edilir. 

Madde 4 — İnhisar memuriyetlerine bidayeten girmek istiyenler 60 liraya alınabilir. Ve yüksek 
tahsil görenler 80 liralık derecelere alınabilir. Garp lisanlarından birine vâkıf olanlar birer 
derece daha yükseğe alınabilir. Yüksek tahsil görmiyenler 260 lira maaşlı dereceyi tecavüz edemez. 
Fen memurları müstesnadır. Bu evsafı haiz olmıyanların elyevm bulundukları derecedeki hakkı 
müktesepleri mahfuzdur. 

Madde 5 — Mafevk dereceye terfi için en az üç sene bir derecede bulunmak şarttır. Ancak 
yüksek tahsil görenler en az iki sene sonra yüksek dereceye terfileri caizdir. 

Madde 6 — Mafevki olmıyan ilmî, fennî, meslekî bir ihtisasa ihtiyaç gösteren veya uzun müddet 
şalisi tebeddül etmemesi menfaatli görülen memurlara her terfi müddeti geçtikçe bütçelere 
konacak tahsisat dairesinde bir zam verilir. Bu zammın esas ve şartları bütçe kanunlarında gös
terilir. 
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Madde 7 — inhisar idarelerinde memur ve müstahdem olanlar hariçte hiç bir vazife deruhte 

edemez. 
Madde 8 — Teselsülü derece sırası takip etmiyen vazifelerde azamî üç derece mafevk terfi 

caizdir. Muayyen terfi müddetini ikmale kadar eski maaşını muayyen terfi müddetini ikmal ettik
ten sonra iki derece mafevk maaşı tesviye olunur. Bir terfi müddetini daha doldurduktan sonra 
derecesi maaşı verilir. 

Madde 9 — Bu kanun neşri tarihini takip eden aydan itibaren muteberdir. 
Madde 10 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye vekili memurdur. 

3 0 - V - 9 3 1 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. I. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

600 
350 
300 
275 
260 
250 
230 
225 
200 
175 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

150 
125 
120 
100 
90 
80 
75 
70 
60 
50 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Tütün inhisarı umum müdürlüğü memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkında 1/108 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet \ 31 - V - 1931 

Muamelât müdürlüğü ' " 
Sayı: 6/1522 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30 - V - 1931 tarihinde Yüksek Mec 
lise arzı kararlaştırılan Tütün inhisarı umum müdürlüğü memurları teadül kanunu lâyihası esbabı 
mucibe ve merbutu kadroları ile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

: İsmet 

Maliye vekâleti muhasebat U. M. bütçe 30 - V - 1931 tarihli tezkeresi sureti 

Tütün inhisarı umum müdürlüğü memurini için tanzim kılman teadül kanunu lâyihasile mer
but kadro cetveli leffen takdim kılınmıştır. 

Yüksek Meclise arzına müsaade buyurulmasını arzeylerim efendim. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tütün inhisarı idaresi memurları maaşaUnm tevhit ve teadülüne ait kanun lâyihası 

Madde 1 — İnhisar idaresi memurları derece ve maaşları merbut cetvelde gösterilmiştir. 
Madde 2 — Birinci maddede yazılı cetvel, idare için yeni bir teşkilât kanunu yapılmcıya kadar, 

teşkilât kanunu mahiyetindedir. 
Madde 3 — Bu cetvelde yazılı maaşlara göre elyevm fazla maaş alanların almakta oldukları 

tahsisatla şimdilik maaşlarının ita miktarları arasındaki fark iki seneye kadar müktesep hak 
olarak tesviye olunur. Ancak bu müddet zarfında terfi ederek alacakları yeni maaş miktarı farkı 
izale ettiği veya memuriyetten infikâk gibi bir fasıla vukua geldiği surette hakkı müktesep kalmaz. 

Hakkı müktesep olarak verilecek farklarda lira kesirleri yarım liradan az ise yarım liraya, fazla 
ise bir liraya iblâğ edilir. 

Madde 4 — İnhisar memuriyetlerine bidayeten girmek istiyenler 60 liraya alınabilirler ve yüksek 
tahsil görenler 80 liralık derecelere alınabilir. Garp lisanlarından birine vâkıf olanlar birer derece 
daha yükseğe alınabilir. 

Yüksek tahsil görmiyenler 260 lira maaşlı dereceyi tecavüz edemez. Fen memurları müstesna
dır. Bu evsafı haiz olmıyanların elyevm bulundukları derecedeki hakkı müktesepleri mahfuzdur. 

Madde 5 — Mafevk dereceye terfi için en az üç sene bir derecede kalmak şarttır. Ancak yük
sek tahsil görenlerle eksperler, manipülatörler, harmancılar, istifçiler en az iki sene sonra yüksek 
dereceye terfi ederler. 

Madde 6 — Mafevki olmıyan ilmî, fennî, meslekî ve ihtisasa ihtiyaç gösteren veya uzun müddet 
şahsı tebeddül etmemesi menfaatlı görülen memurlara her terfi müddeti geçtikçe bütçelere kona
cak tahsisat dairesinde bir zam verilir. Bu zammın esas ve şartları bütçe kanunlarında göste
rilir. 

Madde 7 — İnhisar idarelerinde memur ve müstahdem olanlar hariçte hiç bir vazife deruhte 
edemez. 

Madde 8 — Teselsülü derece sırası takip etmiyen vazifelerde azamî üç derece mafevka terfi caizdir. 
Muayyen terfi müddetini ikmale kadar eski maaşını, muayyen terfi müddetini ikmal ettikten "sonra iki 
derece mafevk maaşı tesviye olunur. Bir terfi müddetini daha doldurduktan sonra derecesi ma
aşı verilir. 

Madde 9 — Bu kanun neşri tarihini takip eden aydan itibaren muteberdir. 
Madde 10 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye vekili memurdur. 

30 - V - 1931 

Bş V. Ad. V. M. M. V. Da.V. Ha. V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Küstü M. Ahdülhalik 

Mf. V. Na, V. lk. V. 8. İ. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 
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C CETVELİ 

Nevi memuriyet 

Umum müdür 
Muavini 

Mu rakiplik h e yeti 
Baş murakıp 
Murakıp 
Murakıpler kalemi şefi 
Tetkik memuru 

» » 
Daktilo 

Reis 
Müfettiş 

» 
» 
» 

Müfettiş muavini 
Masa âmiri 
Muamele memuru 
Kâtip 

Müşavir 
Muavin 
Masa âmiri 
Muamele memuru 

» » 
Kâtip 

Teftiş heyeti 

Haltuk müşavirliği 

Muhasebe! umumiye 
Müdür 
Muavini (biri muhasibi mesul) 
Hesap murakıpları 

» » 
Kısım âmirleri 
Masa âmirleri 
Masa âmirleri 
Tetkik ve muamele memuru 

» » » » 
Muamele memuru 
Kâtip 

Adet 

1 
1 

1 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
5 
5 
5 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
2 
4, 
8 
7 
19 
17 
5 
4 

Ücret 
Lira 

550 
350 

400 
250 
200 
100 
90 
60 

300 
250 
200 
175 
150 
120 
125 
90 
60 

300 
200 
125 
90 
75 
60 

300 
250 
175 
150 
150 
125 
100 
90 
80 
75 
60 
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Nevi memuriyet 

Vezne 
Baş veznedar 
Veznedar 

» 

Birinci şube 
Müdür 
Kısım âmiri 
Masa âmiri 
Mnamele memura 

» » 
Kâtip 

İkinci şuh e 
Müdür 
Muavin (eksper) 
Mübayaat kısmı âmiri (eksper) 
İmalât kısmı âmiri (eksper) 
Istok ve hesabat kısmı âmiri 
İstihbarat âmiri 
Masa âmiri 

» » 
Muamele memuru 

» » 
Kâtip 
Kurs müdürü 

Üçüncü şube 
Müdür 
Makine mühendisi (mütehassıs) 
Kısım âmiri (ihracat ve fabrika) 
Masa âmiri 

» » 
Muamele memuru 

» » 
Kâtip 

Dördüncü şuh e 
Müdür 
Muavin 
Baş kontrolör 
Masa âmiri 

» » 
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Nevi memuriyet 

Muamele memuru 
» » 

Kâtip 

Ziraat fen şubesi 
Müdür 
Fen müfettişi 

» » 
Masa âmiri 
Muamele memuru 
Kâtip 
Maltepe tecrübegâh memuru 
Maltepe usta basısı 
Mütercim 

Memurin şubesi 
Müdür 
Muavin 
Masa âmiri 

» » 
Muamele memuru : 

» » 
Kâtip 

Levazım ve sevkıyat 
Müdür 
Muavin (biri matbaa müdürü) 
Muhasip 
Masa âmiri (biri matbaada) 
Baş ambar memuru 
Mutemet 
Muamele memuru (biri matbaada) 

» » (ikisi » ) 
Kâtip 

» 

Mübayaat komisyona 
Reis 
Aza 
(Levazım müdürü komisyonun azasıdır.) 
Piyasa tetkik memuru 
Kâtip 

Adet 

4 
5 
4 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

••?:.: , . 

1 
2 
2 
1 
5 
5 
5 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
7 

12 
8 
8 

1 
1 

1 
1 

Ücret 
Lira 

90 
75 
60 

250 
150 

' 100 
100 
75 
60 
90 
60 
90 

250 
200 
125 
100 
90 
75 
60 

250 
200 
150 
125 
125 
100 
90 
75 
60 
50 

300 
200 

150 
60 

Evrakı umumiye ve kalemi mahsus 
Müdür 1 200 
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Nevi memuriyet 

amir i 
Muamele memuru 

» » 

Müdür 
Masa âmiri 

» » 
Muamele raemımı 

» » 
Katii) 

Mimarî şubesi 

Adet 

1 
3 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 
Lira 

125 
90 
75 

200 
125 
100 
90 
75 
60 

Müdür 

Müdür 
Masa âmiıi 
Kâtip 

D a iı 'e m üdürl üğil 

Müdiran encümeni lalem i 

M erk e s müstahdem ini 
Avukat (müşavirlikte) 

» » 
Kaptan 

» 
Makinist 

. » 
Mürettebat 

» 
Asistan (ziraat fen şubesinde) 

» » » » 
Doktor (daire müdürlüğünde) 
Telefon memuru 

» » 
Odacı, bekçi ve müteferrik [1] 
(rece bekçisi 
Şoför 

150 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
10 
2 
8 
17 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
43 
12 
1 

200 
100 
60 

200 
150 
100 
80 
80 
70 
50 
40 
100 
75 
125 
75 
60 
50 
80 

Mülhakat memurları 
Başmüdür 

» 
260 
230 

[l] Odacılar 30 ve bekçiler 40 liradır. Adet ve tahsisatı 
yekûnu geçmemek üzere istihdam olunurlar, 
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Nevi memuriyet 

Başmüdür 
» 

Müdür 
Müdür ve başmemur 

» » 
Memur 

» 
Satış memui'U 

» » 
Muhasebeci (muhasibi mesul 

» » » 
Şube âmirleri 

» » 
» » 

Masa âmirleri (Muhasip) 
» » ' » 

Tetkik ve muamele memuru 
Tetkik memuru 
Muamele memuru 
Kâtip 

» 
Veznedar 

» 
» 

Satış depoları müdürleri 
» » » 

İstanbul başmüdüriyeti başkontrol 
Takip kontrolü 

» » 
» » 

Takip âmirleri 
» » 

Ziraat kontrol âmiri 
Ziraat kontrol memuru 

Mülhakat m iistahdemleri 
Takip memurları 
İstihbarat 
Odacı ve bekçi ve saire [ I ] 
Avukat 

» 
» 

Adet 

5 
5 
22 
28 
49 
146 
186 
40 
5 
15 
6 
10 
12 
17 
9 
25 
200 
134 
120 
161 
95 
6 
10 
13 
4 
9 
4 
5 
10 
38 
45 
38 
17 
250 

205 

Ücret 
Lira 

200 
175 
150 
125 
100 
90 
75 
60 
50 
150 
125 
150 
125 
100 
125 
100 
90 
80 
75 
60 
50 
125 
100 
90 
150 
100 
125 
90 
80 
70 
60 
50 
60 
50 

40 
38 Muhtelif 
1108 

1 
1 
2 

150 
125 
100 

[l] Odacılar İstanbul, Ankara, hm irde 30 vilâyetlerde 
25 kazalarda 20 lira. 

Bekçiler 30 lira ücretli olmak adet ve tahsisat yekûnunu 
tecavüz etmemek üzere istihdam olunurlar. 
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Avukat 
» 
» 
» 

Nevi memuriyet Adet 

4 
5 
7 
6 

Ücret 
Lira 

80 
70 
60 
50 

Mülhakat yaprak tütün memurları 

İstanbul depo ve imalâthanelelıri müdürü (ayni-
zamanda Cibali deposu müdürüdür) 
İstanbul depo ve imalâthaneleri müdür muavini 
istanbul depo ve imalâthaneleri muhasebecisi 
imalâthane ve depo müdürleri 

» 
» 
» 
» 

Şube âmirleri 
» » 
» » 
» » 

Masa âmirleri 
» » 

Veznedar 
Mutemet 

» 

» 
» 
» 
» 

Muamele memuru 
» » 

» 
» 
» 
» 

Kâtip 
Baş eksper ve manipülatör 

» » » » 
» » » » 

Eksper ve manipülatör 
» » » 
» » » 

Eksper ve manipülatör muavini 
» » » namzedi 

Yaprak tütün mmtahdemleri 

İstif çi- başı 
» » 

İtfaiye memuru 
Makinist 
Kaptan 
Makinist ve elektirikci yamağı 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
4 
3 
5 
6 
4 
1 
2 
1 
2 
3 

60 
60 
60 
56 
1 
4 
7 

12 
23 
49 
66 
17 

15 
12 

1 
2 
2 
6 

250 
150 
150 
200 
175 
150 
125 
100 
150 
125 
100 
90 

125 
100 
125 
100 
90 
90 
75 
60 
50 

250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
80 

90 
80 
90 
80 
80 
30 
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Üeret 

Nevi memuriyet Adet Lira 

Doktor 1 100 
» 2 90 

Dişçi 2 80 
Eczacı 1 90 

» 2 70 

Fabrika ve atelyeler memurlan 

Müdür 
Müdür muavini 
Fabrika müdürü 

» » 
Atelye müdürü 

» » 
» » 

Fabrika kontrolleri 
» » 
» » 

Fabrika muhasebe müdürleri 
» » » 
» » » 

Kutu atelyesi müdürü 
Fabrikalar şube âmirleri 

» » » 
Masa âmirleri (muhasip) 

» » » 
Tetkik ve muamele memuru 
Tetkik memuru 
Muamele memurları 
Kâtip 

» 
Veznedar 

» 
» 

Harman mütehassısı 
» » 

Baş harmancı 
» » 
» » 

Harmancı 
» 
» 
» muavini 
» ustaları ve namzetleri 

0 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 

19 
3 
1 
4 

40 
10 
30 
45 
30 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
3 

12 
11 

300 
200 
250 
200 
150 
125 
100 
175 
150 
125 
175 
150 
125 
175 
125 
100 
125 
100 
90 
80 
75 
60 
50 

125 
100 
90 

300 
275 
250 
235 
200 
175 
150 
125 
100 
80 
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L Nevi memuriyet. ' • 

Fabrika ve atelyeler müstahdemleri 

Fabrikalar baş makinistleri ve usta basıları 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Atelye makinist ve muavinleri 
» » ..... . » , ... 
» » » 

Baş elektrikçi ve baş kondoktör 
>> » » » 
» » » » 

Doktor 
Doktor ve dişçi 
Sıhhiye memuru 
Odacı, kapıcı ve bekçi ve saire [ 1 ] 

» 
» 
» 

. . . - • . - • 

Adet 

1 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
7 
4 
2 
2 
5 
1 

Ücret 
Lira 

175 
150 
125 
100 
90 
80 
75 

125 
100 
90 

100 
80 
70 

70 muhtelif 

[l] Odacıların maaşı, İstanbul, İzmir de, Ankarada 30 di
ğer vilâyet merkezlerinde 25 kazalarda 20 bekçilerin ücreti de 
40 liraya kadardır. Adet ve tahsisat yekûnunu tecavüz ede
mez. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

M. No. r>4 21 - II - 1932 
Esas No. 1/79, 93, 98, 105, 108 

Yüksek Reisliğe 

Mülhak bütçelerden bazı devairin baremlerine ait olup muhtelif tarihlerde encümenimize ha
vale edilen beş adet kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Bunlanrdan Evkaf umum müdürlüğü memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan ka
nun lâyihasının mezkûr müdürlüğün gerek müstakbel teşkilâtı ve gerek faaliyetleri esaslarının 
tesbiti için hazırlanmış bulunan lâyihanın Yüksek Meclise takdimine kadar müzakeresi muvafık 
görülmemiş daha esaslı bir zemin üzerinde görüşülmek üzere o zamana kadar tehiri muvafık gö
rülmüştür. 

Ankara şehri îmar müdürlüğü memurları ücretlerinin tevhit ve teadülüne dair olan kanun 
lâyihasına gelince: mezkûr müdürlüğün haddi /atinde haiz bulunduğu muvakkat mahiyet nazarı 
it ibare alınarak ancak Devletin daimî teşkilâtı için mevzubahs olabilecek tevhit ve teadül esasla
rının bu müdürlük memurlarına dahi teşmili münasip görülmemiştir. 

Konya ovası sulama idaresi memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkındaki kanun lâyiha
sının dahi sulama şebekesi teşkilâtının hal ve maslahatın icabatına göre tadil ve yeniden yapılması 
için bu teşkilât hakkında halen mevcut bulunan kanunun tadiline zarureti katiye bulunduğuna 
dair geçen içtima devresinde idare bütçesinin müzakeresi esnasında encümenimzce verilmiş olan 
kanaatler bu bütçe hakkındaki mazbatamızda izah ve tasrih edilmişti. Nafıa vekâletince salifül-
arz kanun projesi Yüksek Meclise takdim edilinciye kadar hali hazırdaki teşkilâtta çalışan me
murlar ücretlerinin tevhit ve teadül esaslarını tesbit etmekte fayda mülâhaza edilmemiştir. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı ile Tütün inhisarı memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü
ne dair olan kanun lâyihaları dahi tetkikten geçirildi. 

Yüksek Meclisin son bahar içtimaında bu inhisarları dahi mevzu iştigali dahiline alan Güm
rük ve inhisarlar vekâleti namı altında yeni bir vekâletin ihdas ve tesisi tasvip buyurulmuş ol
duğundan yeniden teşekkül eden bu vekâletin çok geniş ve ehemmiyetli bir mevzu teşkil eden bu 
inhisarlar hakkındaki tetkikatını ikmal ederek bunlara verilecek müstakbel şekillerin tesbitine 
kadar bu lâyihaların dahi müzakeresinde esaslı bir faide görülmemiştir. Binaenaleyh inhisarların 
alacakları yeni şekillere göre ihzar edilecek teşkilât lâyihalarının Yüksek Meclise takdimine inti-
zaren mevzubahs tevhit ve teadül lâyihalarının iadesi muvafık görülmüştür. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip Âza 
Gümüşane Konya Tokat Aksaray Bursa Çorum Elâziz Giresun 
H .Fehmi K. Zaim Süreyya A. Süreyya Dr.Galip Mustafa İl. Tahsin Kâzım 

İsparta Kırklareli Kırklareli Kayseri Sivas 
Mükerrem Şevket M. Nahit A. Hilmi Rasim 





Sıra NQ 65 
Teşviki sanayi kanununun 7 inci maddesinin (C) fıkrasının 

tefsirine dair 3/35 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22-IV-9 28 

Muamelât müdürlüğü 
Adet 6/J819 

B. M. M. lijyascti Celilesinc 
Teşviki sanayi kanununun tayin ettiği arazi hududu haricindeki mavadı mamulenin satışları 

için açılacak mağaza ve depolar ve idarehanelerle buralarda vaki satışlardan mütevellit kazanç
ların kazam, muafiyetinden istisnası icap edip etmiyeceği mucibi tereddüt görüldüğünden 
mevzubahs kanunun yedinci maddesine teallûk eden (C) fıkrasının tefsirine dair Maliye 
vekâleti Celilesinden yazılan 21 nisan 1928 tarih ve 21652 numaralı tezkerenin musaddak 
sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

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

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

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

Çünki tesisi muafiyetten istihdaf edilen gaye nazarı dikkate alınınca muafiyetin bu suretle 
açılacak mağaza ve depolara tabiri diğerle buralarda icra edilecek muamele ve muamele 
satışlarından tevellüt edecek kazançlara dahi teşmili muhik görülmek icap eder. Fakat 
muafiyeti mebhusenin sınaî müesseselerin hududile mahdut ve ( Fabrikasyon ) imalâttan hasıl 
olacak kazançlara münhasır kalması da mııktazi görüldüğünden bazılarınca bu cihet nazarı 
itibare alınarak ve sınaî müesseseler sahiplerinin bu müesseseler hududu haricinde piyasa 
mahallerinde başkaca mağaza ve depo kuşat eylemeleri ticarî mahiyette ve müstakil bir 
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teşebbüs addedilerek eşkâli muhtelifede tevsii muafiyete mani olmak fikir ve maksadile 
hududu muafiyetin müessese arazisi dahilindeki tesisata ve depolara hasr ve tahdidi cihetinin 
iltizam edilmiş bulunması da varidi hatır bulunmaktadır. Esbap ve mütaleatı maruzaya 
mebni maddei mezkûrede münderiç muafiyetlerden kazanç vergisine müteallik (G) fıkrasının 
Meclisi Âlice tefsirile muafiyetin derecei şümul ve vüsatinin tayini zarurî görülmekle olveçhile 
iktizasının ifası esbabının istikmal buyurulması arz ve istirham olunur efendim. 

Maliye vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

İktisat encümeni irin/hatası 

T. B. /M. M. 
İktisat encümeni 8-VI-1931 
Karar A- / / 
Esas K°3\35 

Yüksek Reisliğe 

Teşviki sanayi kanununun 7 inci maddesindeki muafiyetten ( C ) fıkrasında mezkûr kazanç 
vergisine taallûk eden muafiyetin kanunun tayin ettiği sınaî müessese hududu haricindeki 
mevadı mamulenin satışları için açılacak mağaza, depo ve idarehaneler ile buralarda vaki satış
lardan mütevellit kazançlara şümulü olup olmadığının tefsiri hakkındaki encümenimize 
muhavvel Başvekâlet tezkeresi ile merbutu bulunan Maliye vekâletinin mütaleası tetkik ve 
müzakere olundu: 

Kanunun 7 inci maddesindeki muafiyetin sınaî müesseselerle bunların bulundukları arazi 
ve bu arazi dahilindeki kâffei müştemilâta münhasır olduğu ve bu itibarla « C » fıkrasındaki 
kazanç muafiyetinin de bu hudut dahiline münhasır kalıp kalmaması şayanı tetkiktir. 

Kanunun müessesatı sınaiyeyi himaye etmesi sırf fabrikanın yapılıp işlemesi için olmayıp 
mamulâtının satılmasını teşvik dahi bu maksada dahil bulunmaktadır. Esasen teş.'ikı sanayi 
kanununda fabrikaların kazanç vergisinden istisnası kaydi konurken hiç şüplıesizdirki vazıı 
kanun bu muafiyetten istifade eden fabrikaların satış mahallini değil bizzat yapılan muameleyi 
istihdaf etmiştir. 

Bir fabrikaya kazanç vergisi tarhedebilmek için fabrikanın evvel emirde satış yapması 
lâzımdır. Satışı vazıı kanun kazanç nergisinden istisna ettiğine göre meseleyi bu noktadan 
birbirinden ayırmak ve ayrı mütalea etmek icap eder. 

Bütün dünyada fabrikalar hemen umumiyetle arazi, amele, kuvvei muharrike gibi hususî 
bir takım şartların tahtı tesirinde olarak iş ve piyasa merkezlerinden uzak yerlerde tesis edil
miş olmakla beraber bunların hepsinde kolay iş yapabilmek noktasından mühim bir ticaret 
şehrine bağlı ve bu şehirlerde kendilerini temsil eden bir yazıhane veya satış mahalli vardır 
Ve bu zaruridir. Fabrikasyonun bir ticaret işi olduğu kabul edildiğine nazaran bu zarureti 
kabul etmek de lâzımdır. Binaenaleyh münhasıran kendi mamulâtını satmak noktai nazarından 
fabrikayı teşviki sanayi kanununun tayin ettiği fabrika hududu çerçevesi içine sıkı sıkı bağ
lamak memleketimizde terakki ve inkişafını her vesile iie arzu ve temenni ettiğimiz millî sana
yiin istikbalini baltalamaktan başka bir netice vermez kanaatindeyiz. Esasen bu muafiyetler 
zamanla takyit edilmiş binaenaleyh bu gün muaf görünen bir çok müesseselerin bir müddet 
sonra bu istisnalardan mahrum bir vaziytte geçecekleri tabii olmakla bu müddet zarfında 
millî fabrikaların münhasıran kendi imal eyledikleri eşyaya sergi olan mağazaları ile bunları 
satmak için sahiplerinin tuttukları yazıhaneleri de kazanç vergisi muafiyetinden istifade ettir
mek teşviki sanayi kanununun hini vazında takip olunan siyasetin ruhu esasisi ile kamilen 
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kabili telif ve hatta bunun icabatından olması tabii görülmüş olduğundan bu maksadı temin 
için maddenin tefsirinden sarfı nazarla hükmün daha vazıh olması için kanuna aşağıdaki fıkra
nın ilâvesini encümenimiz muvafık görmüştür. Bermucibi havale Bütçe encümenine tevdi edil
mek üzere takdim olunur. 

İktisat En. Rs. Bu. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
İzmir Şebin Karahisar Konya İzmir Eskişehir Bolu 

M. Rahmi İsmail A. Hamdi M. Sadettin Emin Şükrü 
Aza Aza Aza Az 

Aksaray Kostamonu Denizli Trabzon 
Yaşar Tahsin Emin Aslan Daniş 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

« 7 » inci maddeye ilâvesi teklif olunan fıkra 

( . . . ve bu arazinin haricinde münhasıran mamulâtlarını teşhir ve satmak üzere açacak
ları mağaza ve depo idarehaneleri ) 

Bü tçe e n c ü m e n i mazba tas ı 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 23-11-1932 

M. A* 55 
Esas A 3/35 

Yüksek Reisliğe 

Teşviki sanayi kanununun 7 inci maddesinin ( C ) fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâletin 
22 nisan 1928 tarih ve 6/1819 numaralı tezkeresile İktisat encümeninin mazbatası ve teşviki 
sanayi kanununun mezkûr maddesine ilâvesini muvafık bulduğu fıkra tetkik olundu. 

Son senelerde cihan iktisadiyatına arız olan buhranın, iktisadî faaliyetleri alâkadar eden 
bilcümle mevzuatın yeniden tetkikini ve halüzamanın icabatına tevfikını âmir bulunmaktadır. 
Bu itibarla Teşviki sanayi kanununun dahi yeni baştan bir tetkike tâbi tutulması ve hali 
hazır icabatına göre tadil edilmesi mübrim bir ihtiyaç halindedir. 

Diğer taraftan Devletin malî vaziyeti dahi alelûmum muafiyetlerin tekrar gözden geçiril
mesini ve memleketimizin iktisadî ve malî cihetlerden ihtiyaçlarını tatmin edebilecek şekillere 
ifrağ edilmesi dahi bu günün zaruretlerindendir. 

Binaenaleyh İktisat encümeni dahi meseleyi tefsire mütehammil görmediğinden kanuna bir 
fıkra ilâvesi cihetini iltizam eylemiş ise de bu tadil esasen heyeti ıçtimaiyenin zararına icapsız 
olarak pek ölçüsüz olan teşviki sanayi muafiyetlerini tevsi gayesile tadil etmeği encümeni
miz muvafık görmediğinden ve maddei kanuniye tefsire de müsait bulunmadığından İktisat encü
meninin salifüzzikir yedinci maddenin ( C ) bendine bir fıkra ilâvesine dair olan tadili teklifi 
hakkında bir karar ittihaz etmenin münasip olacağı bir zamanda bulunmadığımıza kani 
olmuştur. Bu noktai nazardan teklifin Hükümete iadesine karar vermekle beraber gerek 
teşviki sanayi kanununun ve gerek bunun bahşettiği muafiyetlerin tetkikatının acilen iktnalile 
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yeniden hazırlanacak lâyihanın Yüksek Meclise takdimini Hükümetten ehemmiyetle temenni 
eylemektedir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip Aza 
Oümüşane Konya Tokat Aksaray Bursa Çorum Elâziz 
H. Fehmi K* Zaim Süreyya A. Süreyya Dr. Oalip Mustafa fi. Tahsin 

Erzurum İsparta Kayseri Kırklareli Kırklareli Sivas Giresun 
Aziz Mükerrem A. Hilmi Şevket M. Nahit Rasim Kâzım 



Sıra Na 63 
Türkiyede hizmet eden ecnebilerle ailelerine muhassas 
maaşların iadeten tahsisi hakkında I 156 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/2123 

H. M. M. Yüksek Reisliğine 
Türkiyede hizmet eden ecnebi ve ailelerine muhassas maaşlarının iadeten tahsisi hakkında 

Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22-VII-931 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur . 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulrnasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası ~ 
Hükümeti sakıtaca bamukavele istihdam edilen ecanibin mukavelenameleri mucibince 

tahsis edilen tekaüt ve eytam ve eramil maaşları 1336 tarihli muvazenei umumiye kanununun 
23 üncü maddesi mucibince katedilmişti. 

Vaktile Türkiye hizmetinde bulunan ecnebilere, Hükümetle alâkaları katedildikten sonra mu
kaveleleri hükmüne tevfikan tahsisi kabul edilen tekaüt ve eytam ve eramil maaşlarının devamı 
itası zarurî bulunmaktadır. 

Ahkâmı cari bulunan mukavelelerin bahşettiği hukuku kendilerinden nezetmek hukukan 
caiz bulunmıyan ecanibin kesilen tekaüt, eytam ve eramil maaşlarının iadeten tahsisi ve tarihi 
katından itibaren müterakimlerile birlikte düyunu umumiye bütçesinden ikamet ettikleri yer
lerde tesviyesi teemmül olunmuştur. Bu suretle tekaüt ve yetim maaşlarının iadeten tahsis ve 
itası kabul edilen ecnebilerin vefatı halinde maaşlarının zevcelerine ve zevcelerin de vefatında 
yetimlerine intikali mukavele hükümleri dairesinde icra edilmesi zımnında merbuten mütekad-
dem lâyiha tanzim kılınmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Türkiyede hizmet eden ecnebi ve ailelerine muhassas maaşlarının iadeten tahsisine dair 

kanun lâyihası 
Birinci madde — Merbut cetvelde isimleri yazılı ecnebilere ve ailelerine mukaveleleri 

mucibince tahsis edilip kesilen tekaüt, eytam ve eramil maaşları iadeten tahsis ve ikamet 
ettikleri yerlerde müterakimlerile birlikte tesviye olunur. 
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İkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Üçüncü madde — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

22 / VII / 1931 
Bş. V. 
İsmet 

Ma. V. 
M. Abdiilhalık 

Ad. 
Yusuf Kemal 

Mf. V. 
Esat 

M. M. V. 
Zekâi 

Na. V. 
Hilmi 

Da. V. 
Ş. Kaya 

İk. V. 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

1 — Amiral Kalau Von Hofe Paşa 
2 — Von Düffel Paşa zevcesi 
3 — Von Riedel » » 
4 — Von'Orumbkof» » 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. M 53 
Esas J\? 1J156 

Yüksek Reisliğe 

21 IHI 1932 

Türkiyede hizmet etmiş ecnebilerle ailelerine muhassas maaşların iadeten tahsisi hakkında 
olup encümenimize havale olunan kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

8 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu Türkiyede ifayı 
hizmet etmiş olan ecnebileri şümul dairesi haricinde bırakmıştır . Encümenimiz bu zevatın 
tekaüt maaşlarının iadet.'n tahsisi lüzum veya ademi lüzumu üzerinde tevakkuf etmeksizin hali 
hazırdaki buhranın tevlit eylediği azamî tasarruf zaruretlerini nazarı dikkate alarak siai mali
yemizin daha müsait olacağı bir zamanda, o zamanın tayin edeceği icaplara göre yeniden 
hazırlanmak üzere bu lâyihanın Hükümete iadesinin muvafık olacağı kanaatine vasıl olunmuştur. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. 
Oümüşane Konya 
fi. Fehmi K- Zaim 

Giresun 
Kazım 

İsparta 
Mükerrem 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Kırklareli 
Şevket 

Aza 
Aksaray Bursa 

A. Süreyya Dr. Galip 

Kırklareli 
M. Nahit 

Kayseri 
H. Hilmi 

Çorum Elâziz 
Mustafa H. Tahsin 

Sivas 
Rasinı 



Sıra No 62 
Belediye kanununun 83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi 

hakkında 1/222 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 7 - I -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6J35 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1580 numaralı belediye kanununun 83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye 

vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 3 - 1 - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
« 1580 » numaralı belediye kanununun neşri tarihinden evvel hususî kanunlarla, belediye 

encümenleri mevcut olmaması dolayısile, belediye meclislerine verilen vazifelerin ifası meclis
lerin daima münakit bulunmaması itibarile ya talik edilmek zaruretinde kalmakta veyahut 
külfet ihtiyar edilerek belediye meclislerinin fevkalâde surette içtimaa davetini istilzam 
eylemektedir. 

Belediye kanununun « 83 » üncü maddesile belediye encümenlerine tevdi edilen vazifeler 
birer birer sayılmış olduğundan hususî kanunlarla belediye meclislerine verilen vazifelerin 
meclislere izafeten encümenlerce rüyetine de kanunen imkân bulunmamaktadır. İşte bu zarurete 
binaen bu vazifelerin encümence ifa ve karara raptı temin edilebilmek üzere bu maddei 
kanuniye kaleme alınmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye encümeni 20-11-1932 
Karar X« 9 
Esas M İl222 

Yüksek Reisliğe 
Belediye kanununun 83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Başvekâletin 7-1-1932 

tarih ve 6/35 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim ve encümenimize havale buyrulan 
kanun lâyihasile esbabı mucibesi tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihai kanuniye esas itibarile kabul edilerek 2 inci madde ibaresinin tavzihi için birinci 
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fıkradaki vazifeler kelimesinden sonra ( Meclisler toplu bulunmadığı zaman ) cümlesinin ilâve
sine </e diğer maddelerin aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

En. Rs. 
Tekirdağ 

Cemil 
Aza 

Adana 
Ö. Resul 

Rs. V. M. M. 
Tekirdağ Malatya 

Aza Aza 
Kars Elâziz 

Baha Tali Hüseyin 

Kâ. 
Muş 

Aza 
Rize 
Atıf 

Aza Aza 
Zonguldak Rize 

Halil Esat 

Aza 
Çorum 

/. Kemal 

Aza 
Çanakkale 

Şükrü 
Aza 

Ordu 
İsmail 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
1580 numaralı belediye kanununun 83 üncü 

maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE l — Belediye kanununun 83 
üncü maddesine atideki fıkra ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu vazifelerden maada 
belediye kanununda musarrah olmayıp ta 
muhtelif hususî kanunlarla belediye meclisle
rine verilen vazifeler belediye encümenleri 
tarafından tetkik ve karara raptolunur. 

MADDE 3 
muteberdir. 

;Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4 — ,Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

3-1-1932 
Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Esat 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 
Ha. V. V. 
£. Kaya M 

Na. V. 
Hilmi 

G. İ. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Ma. V. 
Abdülhalik 
İk. V. 

M. Şeref 
Zr. V. 
Muhlis 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
1580 numaralı belediye kanununun 83 üncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Belediye kanununun 83 
üncü maddesine atideki fıkra ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu vazifelerden maada 
belediye kanununda musarrah olmayıp ta 
muhtelif hususî kanunlarla belediye meclisle
rine verilen vazifeler meclisler toplu bulun
madığı zaman belediye encümenleri tarafından 
tetkik ve karara raptolunur. 

MADDE 3 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 


