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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Azayi kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri hakkın
daki B. M. M. Riyaseti tezkeresi kabul ve 

İstanbul mebusu İbrahim Tali Beyin mebusluktan 
istifasına dair takriri okunduktan sonra, 

Esnaf bankasındaki suiistimal hakkındaki suale 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey tarafından cevap 
verildi. 

Şûrayı askerî teşkili hakkındaki kanunun birinci 
maddesinin A fıkrasının tefsirine dair mazbata ile, 

İktisadî buhran vergisi kanununa bir madde tez-
yiline, 

Muvazene vergisi kanununun onuncu maddesinde 
yazılı müddetin bir sene daha uzatılmasına ve birinci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Dahilî istihlâk vergisi kanununa bir madde tezyili 
hakkındaki kanun lâyihası nazarı dikkate alınan tak
rirle encümene tevdi olundu. 

Teklifler 
1 — Kars mebusu Ömer Kâmil Beyin, Kars, Ba-

yazıt, Erzurum ve Çoruh vilâyetlerinin bazı kısımla-

1 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 senesi 
bütçesinde 14 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/942 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı efendim (Hayır ses
leri). Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir: 

1933 malî senesi Evkaf umum müdürlüğü büt
çesinde münakale yapılması hakkında kanun 

MADDE 1 — 1933 malî senesi Evkaf umum 
müdürlüğü bütçesinin merbut cetvel mucibince 

[1] 129 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

İkamet mukavelesi aktedilmeyen Devletlerle yapı. 
lacak muvakkat mukavele hakkındaki kanuna bir mad-

ı de tezyiline dair kanım lâyihası müzakere ve encüme
ne verildi. 

e (Umumî tahkim senedi) ne iltihakımıza, 
p Türkiye ile Macarisan arasında imza edilmiş olan 

(iadei mücrimin ve cezaî mevatta adlî muzaheret) mu-
i kavelenamesinin tasdikına, 

Türkiye ile Norveç arasında imza edilen (uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem) muahedesinin tasdikına dair 
kanım lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldıktan 

e sonra cumartesi günü toplanılmak üzere inikada ni-
i hayet verildi. 
i. 
i Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Hasan Konya Rize 
Refik Ali 

rında mülteci ve muhacir iskânına dair kanun teklifi 
(İskân kanunu lâyihası muvakkat encümenine) 

i muhtelif fasılları arasında 14 000 liralık müna-
ı kale yapılmıştır. 

Zam. 
F. Lira 
11 Vilâyat müteferrikası 5 200 

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

Zam. 
1 F. Lira 

12 Masarifi muhakeme ve defatir ve 
evrakı matbua 900 

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

Zam. 
ı F. Lira 
e 13 Memurlar harcırahı 500 

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

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î B Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REÎS — Refet B. 
KÂTİPLER : Ziya Gevher B. (Çanakkale), Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

- 1 3 4 -



İ : 4 4 2 8 - 4 - 1 9 3 4 C : 1 
Zam. 

F. Lira 
17 Apartımanlarla dördüncü vakıf 

han masrafı 1 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Zam. 

P. Lira 
18 Bakım masrafı 2 000 

RElS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Zam. 
F. Lira 
20 Akar tamiratı, hayrat tamiratı 4 000 

REtS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Zam. 
F. Lira 
30 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 400 

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

(Birinci madde tekrar okundu). 
REÎS — Birinci maddeyi kabul edenler ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Başvekil memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-

diyorum efendim. 
2 — Millî Müdafaa vekaleti 1933 senesi kara 

bütçesinde 22 724 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/936 ve Emniyet işleri umum müdür
lüğü 1933 senesi bütçesinde 9 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/940 numaralı kanun 
lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? (Yok sesleri). Maddelere 
geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı ile Emniyet 
işleri umum müdürlüğü 1933 malî senesi, büt
çelerinde münakale yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti kara 

kısmı ile Emniyet işleri umum müdürlüğü 1933 
malî senesi bütçelerinin merbut cetvelde göste-

[1] 128 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

rilen fasılları arasında 31 724 liralık münakale 
yapılmıştır. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
Zam. 

F. Lira 
334 Harcırah 9 000 

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

Millî Müdafaa vekâleti (kara kısmı) 
Zam. 

F. Lira 
704 Harcırah 16 000 

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

Zam. 
F. Lira 

711 Ecza ve malzemei tıbbiye 5 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Zam. 

F. Lira 
721 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 

memleketlere gönderilecek za
bit ve memurlar harcırahı 85 

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

Zam. 
F. Lira 

726 Eski seneler düyunu 1 639 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu) 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

3 — İstanbul mebusu Hamdı Mustafa Beyin, 
1932 senesi muvazeneı umumiye kanununun 40 
inci maddesinin tefsiri hakkında 4/66 numaralı 
takriri ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

BÜTÇE En. M. M. İHSAN B. (Bayazrt) — 
Mazbatada (20 lirayı geçmeyen) diye yazılmış
tır. Halbuki (geçen) olacaktır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
mebus arkadaşlarımızdan birisi 1932 senesi büt-

[1] 126 numaralı matbua zaptın snundadır. 
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şesinde mevcut olan bir maddei kanuniye ile ı 
muvazene kanunundaki ibarenin ihtiva ettiği 
zat maaşları hakkında, zat maaşlarının matu-
funaleyh ve manası nereye şamil olduğu
nun tefsir edilmesini soruyor ve diyor ki; 
tatbikatta, zat maaşları denilen şeylere, muh
telif memurlar, muhtelif manalar vererek, 
muvazene vergisini katederken hata ediyor
lar, binaenaleyh bunun manasını tefsir ediniz. 
Şimdi orta yerde dönen dava, zat maaşları tâ
biri neye matuftur ve ne demektir diye vaki 
olan bir suale ceva vermek lâzımgelirken, Büt
çe encümeninin vermiş olduğu cevap bence 
bu zat maaşlarına ait olmak üzere cereyan eden 
ve üç kanunu alâkadar eden vaziyeti hikâye 
etmeğe masruf oluyor. Doğrusunu isterseniz ben 
bu sualin cevabını okuduğum halde, Bütçe en
cümeninin hangilerine zat maaşları dediğini an
layamadım. Bendeniz zat maaşları dendiği za
man ne kastedildiğinin izahını rica ederim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. İHSAN B. (Ba-
yazıt) — Efendim, malûmu âlileridir ki; Meclise 
tefsir sadedinde bir şey gelir. Yoksa fetvahane 
gibi, filân ne demek diye bir şey gelmez. (Gü
lüşmeler) ve buna cevap vermeğe mecbur değiliz. 

Bu noktaya işaret ettikten sonra, esas mesele 
şudur: Muvazene vergisi kanununun mahsus 
maddesinde, muvazene vergisi tarhedilirken, bil
umum resmî ve gayri resmî memur ve müstah
demlerden maaşlarının % 10 u kesilir. Bir fıkra
sında da, aldıkları maaş ve ücret miktarı 20 
lirayı geçmeyenlerden bir şey kesilmez, denmek
tedir. Bu da istisnaî bir fıkradır. 

Ondan sonra yine muvazenei umumiye ka
nununun 40 inci maddesine bir fıkra konmuş. 
O fıkrayı aynen Heyeti Celileniz huzurunda o-
kuyayım: 

« Zat maaşları sahiplerinden muvazene ver
isinin alınabilmesi için verginin kesilmesinden 

sonra kalacak istihkakın 20 liradan aşağı düşme
mesi » diyor. Şimdi burada bizim anladığımız 
diğer tekmil müstahdemlerden ve memurlardan, 

aldıkları para 20 lirayı geçmeyecek olursa bir 
şey kesilmeyecek. Fakat zat maaşları için ma
lûmu alileridir ki (Muhassasatı zatiye) müdü
riyeti vardır. Bundan; tekaüt, ve dul maaşları 
kastedilir. Binaenaleyh vazn kanunun da mak
sadı burada budur. Bu zaten malûm olan bir 
şeydir. Zat maaşı şu demektir, bu demektir diye 
buraya bir fıkra koymağa lüzum görmedik. Yal
nız; mazbatanın son fıkrasında «Geçmeyen» ya
zılmıştır. Bu (Geçen) suretinde tashih edile
cektir. I 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Şimdi efen- | 
dim bu izahat bendenizce tamamen kanuna i 
muhaliftir. Aynen not ettiğim ifadelerini tek
rar edeceğim: (Zat maaşları tekaüt, yetim ve 
dul maaşlarıdır) dediler. Halbuki böyle değil
dir efendiler. Yani kanunun bahsettiği zat ı 
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i maaşları tekaüt maaşlarından maada maaştır. 

Sarahaten okumalarım rica edeceğim. Bende
niz okuyayım da sonra mukabele etsinler: Mu
vazene vergisi kanununun birinci maddesinin 
beşinci fıkrası, bilûmum resmî ve gayriresmî 
memur ve müstahdemlerle tekaüt ve sair (Dik
kat buyurunuz) zat maaşları olanlardan bahse
diyor. Binaenaleyh bu kanundan sonra 932 
numaralı muvazene kanununun 40 inci madde
si der ki: « Zat maaşları sahiplerinden muvazene 
vergisinin alınabilmesi için verginin kesilme
sinden sonra kalacak istihkakın 20 liradan aşa
ğı düşmemesi lâzımdır.» Şimdi asıl dava budur. 
Muvazene vergisi kanununda, resmî ve gayri
resmî memurinin istihkaklarını, maaşlarını yaz
mış, mütekaidini yazmış ve sair zat maaşları 
denmiş. Bütçe kanununa gelince, bunun 40 
inci maddesinde yalnız zat maaşları denmiş. 
2174 numaralı kanunun ikinci maddesi olarak, 
bütçe kanununun ayni alınmış. Şimdi dava bu
radadır. Zat maaşları diye kullanılan asıl ke
lime, muvazene vergisi kanununda kullanıl
mıştır. Eğer memurinin maaşı ayrı, müteka
idinin maaşı ayn gösterilmeyipte, alelıtlak zat 
maaş denmiş olsaydı, buyurdukları gibi, zat 
maaşının mütekaitlere şamil olması lâzımgelir-
di. Hidematı vataniye tertibinden alınan ma-
aşat zat maaşı değil midir? 

BÜTÇE En. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
Evet zat maaşıdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Binaen
aleyh bu meseleyi anlamak için fetvaya ihti
yaç vardır. 

BÜTÇE En. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
İhtiyaç yoktur, fetva değildir. 

RERİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bu nok-
tai nazardan davayı halletmek lâzımdır. Kanu
nun tatbikatile mükellef olanlara, vazn kanun 
olan milletin noktai nazarından, zat maaşları 
denildiği zaman, şümulünün şu, şu, şu olduğunu 
tasrih edersek faydalı olur. 

Eğer bendeniz itiraz etmemiş olsaydım, hide
matı vataniye maaşları açıkta kalacaktı. 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
Hayır, hayır dahildir. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Açıkta kalmaz. Bu, bir mütearefedir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Kalaca
ğına emindim. Çünkü ne Bütçe encümeni reisi, 
ne de reisi sanisi bu hususta mazbata muharriri
nin sözlerine bir şey ilâve etmediler. Eğer ben 
de sussaydrm, millet zaptında, aynen şu tabir
ler kalacaktı: tekaüt, yetim ve dul maaşları. 

Bunlardan maadası, bizim tarafımızdan ifa
de edilmemiş vaziyette bulunacaktı. Onun için 
bendenizce tekrar izaha ihtiyaç vardır. 

Bendeniz şahsan öğrenmek istiyorum. Vazıı 
kanunun maksadı nedir? Zat maaşı denildiği 

ı zaman ne anlaşılır? Lütfen bir daha izah buyu-
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rurlarsa meseleyi hakkile tenvir etmiş bulunur
lar. 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazrt) — 
Arkadaşlar; tekaüt, dul, yetim ve saire maaşı 
dediğimiz zaman buna tabiî hidematı vataniye 
tertibinden olan maaşat ta dahildir. Hidematı 
vataniye tertibi maaşat denildiği zaman da, te
kaüt maaşı gibi; zat maaşı hatıra gelir. Bu hiç 
bir zaman tefsire muhtaç bir mesele sayılamaz. 
Mesele gayet sarihtir. Diğer meseleye gelince; 
evvelâ; resmî ve gayriresmî bilûmum memur ve 
müstahdemlerin maaş ve ücretleri 20 lirayı geç
mezse bunlardan muvazene vergisi kesilmeyecek; 
muvazene vergisi kanunu sarihtir. İkinci nok
tada; muvazene vergisi kanunu bu şekilde ya
zılmışken, bilâhare 1932 senesi bütçe kanununa 
bu zat maaşı denilen tekaüt, dul, yetim ve hi
dematı vataniye tertibinden maaş alanlar hak
kında bir kaydi istisnaî daha konmuş, denilmiş 
ki; bunların muvazene vergisi kesilebilmek için 
ellerine geçecek olan para 20 liradan aşağı düş
memelidir. 

Bir misalle izah edeyim: Bir tekaüdün 22 li
ra maaşı var. Bundan % 10 kestiğimiz zaman 
maaşı 1980 kuruşa düşer. Yani maaşı yirmi li
radan yirmi kuruş noksana düşer. Şimdi bunlar
dan biz muvazene vergisi olan % 10 nu kesecek-

miyiz, kesmeyecek miyiz? İşte burada vazıı kanu
nun maksadı, kesilmeyeceği hakkındadır, bu 
gibileri istisna etmiştir. Hatta diğer müstahdem 
ve memurlardan böyle zat maaşı alanlar da is
tisna edilmiştir. Meselâ arzettiğim gibi 22 lira 
zat maaşı alan bir adamın - hidematı vataniye 
tekaüt ve saire şeklinde - maaşından hiç bir şey 
kesilmeyecektir. Bunu bundan evvel Heyeti Ce-
lilelerine arzettim. (Kâfi sesleri). 

HAMDİ MUSTAFA B. (İstanbul) — Efen
dim; her halde bir kelimeyi bendeniz başka 
türlü anlar, Bütçe encümeni başka türlü anlar, 
Refik Şevket Bey başka türlü anlarsa, elbette 
kanunda geçen bu kelimenin tefsire ihtiyacı 
vardır. Size bir misal arzedeyim: Adanada 
bir askerî mütekaitten mektup aldım. Bu adam 
22 lira maaş alıyormuş. Mektubunda, kendisin
den muvazene vergisi kesildiğini söyliyor. Kesi
lecektir. Çünkü kanun sarihtir. Zira kanunda, 
tekaüt ve sair zat maaşları denivor. Halbuki 
tekaüt dediği için, yalnız vergi düşünülmeksizin 
20 lira alandan kesilmeyecektir ve Adana mali
yesi bu zattan muvazene vergisini kesmekte hak
lıdır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. İHSAN B. (Ba
yazıt) — Kesilmemesi lâzımdır efendim. 

HAMDİ MUSTAFA B. (Devamla) — Eğer 
askerî ve mülkî tekaüt kanununda bu yazılı ise, 
Adana maliyesi haksızlık yapıyor. 

1980 numaralı muvazene vergisi kanununun 1 
nci maddesinin 5 numaralı fıkrasında «Bir ay 
zarfında her ne unvan ile olursa olsun aldık

ları mebaliğ yirmi lirayı geçmeyen bilûmum 
resmî ve gayri resmî memur ve müstahdemlerle 
tekaüt ve sair zat maaşları sahipleri bu vergiden 
müstesnadır». 

Halbuki yalnız 932 senesi muvazenei umu
miye kanununda zat maaşlarından vergi dü
şüldükten sonra 20 lira kalırsa bundan mu
vâzene vergisi tahsil edilmeyecektir deniyor. 
Binaenaleyh tekaüt buraya giremez. 

REİS — Başka söz var mı? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

bu bir tefsir mevzuudur. Takririm var, maz
batanın encümene iadesini istiyorum. 

REİS — Yazılı reye arzedilen lâyihalara 
rey vermeyen varsa lütfen versinler. 

BÜTÇE En. İKİNCİ Rs. MÜKERREM B. 
(İsparta) — Efendim, esas kanunda, resmî 
ve gayriresmî, maaş ve ücret sahiplerinden ma
aş ve ücretlerinin mecmuu 20 lirayı geçmeyen
lerden muvazene vergisi kesilmez. Tekaüt 
ve 2n,t maaşları da bu had dahilinde değilse 
onlar da vergiye tâbi değildir. Sonra, mu
vazene vergisinin bir sene daha temdidi hak
kındaki çıkan kanuna bir madde ilâve edili
yor. Eski kanunda 20 lirayı geçmemek kaydi 
mutlaktır. Burada, zat maaşlarından muvaze
ne vergisi kesilmek için, ita miktarının 20 li
radan aşağı düşmemesi şart konuluyor. Zat 
maaşları hakkında, takyit ediliyor. Yani 
zat maaşları alanların 20 liradan fazla olan 
miktarı üzerinden muvazene vergisi katedildik-
ten sonra kalan ita miktarı, 20 liradan aşağı 
düşerse, onlardan kesilmeyeceği tasrih edili
yor. Bunlar malûm olduğuna göre, Adana ma
liyesi şöyle, İstanbul maliyesi böyle yapmış 
diye her hangi bir muameleyi mesnet ittihaz 
ederek tefsir istemek doğru değildir. Encüme
niniz vaziyeti bu şekilde anlamaktadır. Tek
rar ediyorum. Zat maaşları yetim, dul, teka
üt, hidematı vataniye gibi muhassas maaşlar
la tasfiyeye tâbi tutulan yurtluk ve ocaklık 
gibi kısımlardan da tasfiye edilmemiş olanlar 
varsa onlar da bu kayde tâbidir. Yani yurt
luk, ocaklık maaşından istihkakı varda neş
rolunan hususî kanuna göre tasfiye edileme
miş kısımlar varsa onlar dahi burada dahildir. 
Yani miktarı 20 lirayı geçmeyenler vergiye 
tâbi değildir. Bilmem burada tefsire muhtaç 
ne vardır? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Demekki 
tam tefsir mevzuudur. Yurtluğun dahi zat ma
aşı olduğunu yeni işitiyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen mesele tefsiri 

mucip olmakla mazbatanın encümene iadesini 
teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 
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BÜTÇE En. M. M. MÜKERREM B. (Ispar- ı 
ta) — Beyefendiler, zat maaşları maliyede o 
kadar mütearef bir kelimedir ki, tefsire de
ğil, üzerinde münakaşaya dahi tahammülü 
yoktur. Maliye vekili Bey arkadaşımız bura
dadırlar. Arzu buyururlarsa izah ve Heyeti 
Celileyi tenvir derle**. Zat maaşı demek; te
kaüt, yetim, dul hidematı vataniye, muva 
sat, yurtluk, ocaklık, ziamet, timar gibi na 
mütenahi bir silsile takip eden maaşlardır. 
Şimdi kalan tekaüt, yetim, dul ve hidematı 
vataniyedir. 

REİS — Refik Şevket Bey, teklifinizde ıs
rar ediyor musunuz? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Evet, ıs
rar ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, mak
sadın ne olduğunu Bütçe encümeni reis vekili 
ve mazbata muharriri Beyefendiler pekâlâ izah 
ettiler. Bendenizin şahsen anladığıma göre; 
hakikaten ibare sarihtir. Fakat mademki böyle 
yanlış tatbikata mahal veriliyor, bu yanlış tat
bikatın önüne geçmek için bir kararla mesele
yi hal ile iktifa edersek; korkarım ki şimdi
ye kadar yapılmış olan ve yanlış olarak alın
mış olan paraların iadesine imkân olmaz. Fa
kat tefsir yolu ile zat maaşları meyanmda te
kaüt maaşları da dahildir, zaten kanunun te
kaüt ve sair zat maaşları dediğine nazaran, 
bunlar da zat maaşlarına dahil demektir di
ye, bir tefsir ile bu suretle bu; makabline de 
teşmil olunursa, bir takım zavallılardan alın
mış olan paraların da iadesine imkân verilmiş 
olur. Tefsir müreccahtır. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Arkadaşımız Şükrü Beyefendi ile Re
fik Şevket Beyefendinin arzulan veçhile, bir 

fıkrai tefsiriye ile Heyeti Celileden karar alınma
sı lâzımgeldiği zaman, işte asıl o zaman, kork
tukları netice hâsıl olur. Yani Adana maliyesi 
veya filân vilâyet maliyesi, şimdiye kadar yap
tığı muameleyi doğru telâkki ederek, bigayri 
hakkın kesilmiş olan paraların iadesine kanu
nen imkân bulunmaz. Biz, buna mahalli tefsir 
değildir, diyoruz. Binaenaleyh bu kesilen ver
ginin hilafı kanun kesilmiş olduğu anlaşılırsa | 
reddi lâzımgelir. Bunu fıkrai tef siriye halinde I 
kabul edersek kanunda içtihat ihtilâfı mevzu-
bahs olabilir. O zaman Hükümetin her hangi bir 
şubesi der ki; kanunu bu yolda anlamıştım, fa
kat mesele bu gün halledilmiştir. Şimdi bu va
ziyette olanlardan vergi kesilmez, lâkin tefsirle I 
şimdiye kadar kendilerinden para kesilmiş olan- I 
İarm iadesi lâzımgelmez (Gürültüler). 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Şimdiye kadar j 
alınan paraların iadesine kani misiniz? 

MÜKERREM B. (Devamla) — Buna hiç şüp- | 
he yok. | 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Zapta geçsin!. j 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş- i 
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lar, yüksek hukukçuların ve hocaların bulundu
ğu Mecliste, esaslı bir meselei hukukiyenin de-
faatle mevzubahs olduğu ve halledildiği kanaa
tinde olan Mükerrem Bey arkadaşımız; şayet 
tefsir edilmiş olursa, yapılmış olan muamelâ
tın makabline teşmil edilemeyeceğinden ve kesi
len paraların iade edilmemesi ihtimalinden bah
settiler. Şimdi alelıtlak kabul edilmek lâzım-
gelen bir hakikat vardır ki ; maliye, bir memur 
veya zat maaşı erbabından birisinden, kanunun 
sarahati hilâfına vergi almışsa, bu; vergi alan me
murun, memurluk salâhivetini tecavüz etmesi
dir. Binaenaleyh kendi hakkına tecavüz edilen 
bir memurun, bu hakkının idarî mercilere mü-
racaatle istifa edilmesine lüzum vardır. 

Mevzuatı hukukiye de; her hangi bir vatan
daşın, idareten maruz kaldığı taaddiyattan ve 
haksızlıktan dolayı, ihlâl edilen hakkının telâ
fisi ahkâmı vardır. Hakkı ihlâl edildiği günden 
itibaren, altmış gün zarfında mahallî idare he
yetine, ondan sonra Şûrayi devlete müracaat ede
rek, kanunen yapılan yanlışlığı telâfi etmek 
üzere, kazaî bir karar alır, mesele biter. Şim
di kanunun sarahatine rağmen, bu şekilde hare
ket etmemiş memur dahi, kanunu hüsnü ni
yetle tatbik ettiğine kani, vergiyi veren de, hüs
nü niyetle vermiş ve müddeti içinde hakkını ara
mamış. Şimdi hak sahibinin kendi talebile 
müddeti içinde açık yoldan hareket ederek al
madığı bir parayı yeni bir tefsir zımnında iade 
etmemize imkân yoktur. 

KÂZIM Ps. (Diyarbekir) — Mesele karışıyor. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Kâzım Pa

şa Hazretlerine söylemek isterim ki; mesele git
tikçe tenevvür ediyor, karışmıyor. 

Tefsir jrnesaili cezaiyede, alelıtlak makab
line şamildir. Mesaili hukukiyede, bilhassa hi
dematı âmmede infaz ve icra edilmişse artık bir 
tefsir makable teşmil edilemez. Meselâ, muva
zene vergisi 40 sene evvel olsaydı ve şimdiye ka
dar bu gün mevzubahs olduğu gibi, tatbik edil
seydi, bu gün bu yanlışlık meydana çıkınca, 
zat maaşları sahiplerine, bir ilâmla, gelsinler 
40 senelik paralarını geri alsınlar mı diyecek
tik?.. Böyle şey olur mu? Binaenaleyh bence 
kanunî müddet zarfında itiraz edilmemiş ve in
faz edilmiş muamelât hakkında, makable şa
mil bir hüküm koymak doğru değildir. Bu hu
susta hukuku idare profesörü ve Bütçe encüme
ni reisi olan Mustafa Şeref Beyefendiyi işhat ede
bilirim. 

BÜTÇE E. REİSİ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Beyefendiler, bendenize öyle geliyor 
ki, tefsir isteyen arkadaşımızın maksadı başka
dır. Refik Şevket Beyefendinin burada açtığı 
mesele büsbütün başkadır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Mesele ha
kikaten başkalaştı, fakat ben açmadım. Müker
rem Bey açtı. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Devamla) — Çünkü, 

- 1 3 8 -



İ : 4 4 2 8 4 - 1 9 3 4 C : 1 
tefsiri isteyen arkadaşımız şöyle diyor: Zat 
maaşları sahiplerinden muvazene vergisinin alın
ması için, verginin katından sonra alacağı istih
kakın 20 liradan aşağı düşmemesi şarttır. Halbu
ki bu zat maaşları hakkında muvazene vergisi
ni bir kısım maliye memurları yanlış tatbik edi
yorlar, bu fıkranın tefsirini isterim, diyor. Bi
naenaleyh burada zat maaşları tefsirinin isten
mesi dahi yoktur. Arkadaşımızın istediği, 932 
senesi muvazenei umumiye kanununun 41 inci 
maddesine ait olan şu fıkranın tefsirinden iba
rettir. Bu fıkrada asıl tefsir edilecek nokta da 
muvazene vergisi kesildikten sonra 20 liradan 
aşağıya düşen zat maaşlarından bu muvazene 
vergisi alınacak mıdır alınmayacak mıdır? Me
selesidir. İhsan Beyefendi izah ettiler. 22 lira 
maaş alandan 220 kuruş muvazene vergisi kesil
diği takdirde, bunun eline 1980 kuruş kalıyor. 
Bu vaziyete göre, kanunun şu ibaresile bundan 
muvazene vergisinin kesilmesi doğru mudur, de
ğil midir? Bütçe encümeni cevap veriyor: Doğ
ru değildir, diyor. Çünkü ibare sarihtir. Muva
zene vergisi kesildikten sonra eline geçecek olan 
paranın 20 liradan aşağıya düşmemesi şarttır. 
Halbuki, misalimizde 20 liradan 20 kuruş aşağıya 
düştüğü için, kesilmemek lâzmıdır. Bunu kes-
mişlerse, vaziyet ne olacaktır? Refik Şevket Be
yefendi, tefsirin bir hususî vaziyetinden bahset
tiler ve bu suretle bunların iade edilmesine im
kân yoktur, dediler. Bunlar, idarî dava ikame 
ederek bu paralarını almalı dediler. Buyurduk
ları bu vaziyet, bendenizce alelade kanunun tef
siri, yahut tefsir de değil de, kanunun tatbi
katında memurun, kanunun maksadına, gaye
sine, şekline uygun olmaksızın aldığı bir karar 
vaziyetidir. Halbuki malûmu devletiniz olduğu 
üzere, vergi alabilmek için her halde bir kanun 
lâzımdır. Eğer o memur istihkakı 20 liradan 
aşağı düştüğü halde bir zat maaşı sahibinden pa
ra almış ise, o kanunsuz bir harekettir. Ka
nunsuz alman para daima iade edilir. Binaen
aleyh bu noktadan da tefsire ihtiyaç yotkur 
(Doğru sesleri). 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Efen
dim, bendenizin arzedeceğim noktalan kısmen 
Mustafa Şeref Beyefendi izah buyurdular. Re
fik Şevket Beyefendi, her hangi bir suretle faz
la alınmış olan bir verginin iadesi için, mutlaka 
Şûrayi devlete müracaat edipte karar almak lâ
zımdır, şöyledir, böyledir, binaenaleyh tefsir 
lâzımdır dediler. 

Mevzuatımız meyanında ayrıca bir tertibi 
mahsus vardır. Bütçede her hangi bir suretle zü-
hulen, mükerreren alınmış olan vergiler için, 
sahibi, müracaat ve ispat ederse bu husus için 
vergi tertibimiz vardır. Bunun tefsirle hiç alâ
kası yotkur. Bendenize öyle geliyor ki vaziyet 
şöyledir: 

İki malmemuru başka başka tatbikatta bu
lunmuşlar. Her hangi birinin tatbikmdan müşte

ki olan zat, vekâleti haberdar etmiş olsaydı, 
memurlara yaptığınız yanlıştır, şöyle yapacaksı
nız, böyle yapacaksınız diye izahat verirdik. 
Her hangi bir suretle vuku bulan yolsuz tatbi
kattan dolayı tefsirde bulunacak olursak, bil
mem mücelledat neye baliğ olur!. Kanun sarih
tir, bendenizce tefsire ve tereddüde mahal yok
tur. Zat maaşları hakkında lüzumu kadar iza
hat verilmiştir. Bendenizce doğrudan doğruya 
mazbatanın reye konmasından başka bir şey yok
tur gibi geliyor. 

HAMDİ MUSTAFA B. (İstanbul) — Efen
dim, müsaade buyurursanız Adanadan aldığım 
mektubun iki üç fıkrasını okuyayım: Vekil Be
yefendi bendenize söyleselerdi., dedilerde... Bu 
mektup sahibi vekâlete müracaat etmiştir. Di
yor ki: 

(Muvazene vergisi kanununun birinci mad
desi, 20 liraya kadar olan maaşatı bu vergiden 
muaf tutuyor... Maliye vekâletinin 9 temmuz 
1932 tarih ve 27/2753 numaralı tebligatı umumi-
yesi de bunu teyit etmektedir. Adana maliyesi 
22 lira maaşımı muvazene vergisine tâbi tutarak 
tevkif ata devam ediyor). 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Maliyeye de yazmış, maliye kes
meyin demiş. 

HAMDİ MUSTAFA B. (İstanbul) — Adana 
malivesi kesiyor. 

MÜKERREM B. — Maliyenin emri kesin 
merkezinde midir? 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Mektubun tarihi 
kac? 

HAMDİ MUSTAFA B. (İstanbul) — Vekâ
let kesmeyin diye teyit etmiş, Adana defterdarı 
kesmiş. Sonra ayni mesele hakkmda İstanbul 
Yedikule baş memurluğu bütün fabrikalara bir 
tamim yapıyor. « 1980 numaralı muvazene ver
gisi kanununun birinci maddesinde istisnalara 
ait kısmın beşinci fıkrası 932 senesi muvazenei 
umumiye kanununun muaddel 40 rncı maddesile 
(Zat maaşları sahiplerinden muvazene vergisi
nin alınabilmesi için verginin katmdan sonra ka
lacak istihkakın yirmi liradan aşağı düşmeme
sini şart ittihaz etmiştir. Binaenaleyh kanunda 
yalnız zat maaşlarının istisnadan istifade edecek
leri musarrah bulunmasına göre diğer gayrires-
mî memur ve müstahdemlerin bu muafiyetten 
istifadelerine mesağı kanunî görülemediği Vari
dat tahakkuk müdürlüsünün 25-X-1933 tarih ve 
1598 numaralı tahriratile bildirildiğinden müs
tahdemlerden bu suretle muvazene vergisinin ka
tı icap edeceği tebliğ olunur) diyor. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Gayet tabiî, çok doğru tamim yap
mış. 

HAMDİ MUSTAFA B. — Nasıl doğru? 
MÜKERREM B. — Çok doğru. 
HAMDİ MUSTAFA B. — Yani müstahdem ve 

gayri müstahdemler 20 liraya kadar ne alırsa mu-
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vazene vergisi kesilecek midir? 

MALÎYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — O 
ayrı fıkradır. Beriki meseleye gelince; Beyefen
dinin buyurdukları bizi teyit etmiştir. Maliye 
vekâletine sormuş, Maliye vekâleti kanunun de
diği gibi tebligatta bulunmuş. Buna rağmen yi
ne malmemuru dinlememişse yine bize yazsalar-
dı icabına bakardık. 

REÎS — Efendim, Maliye Vekili Beyefendi
nin izahatından sonra mesele tenevvür etmiştir 
zannediyorum. 

Takriri tekrar okutuyorum: 
(Takrir tekrar okundu) 

REÎS — Takriri kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmemiştir. 

Mazbatayı kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Tayini esamile reye konulan 
kanun hakkındaki rey toplama muamelesi bit
miştir. 

4 —- Bursa mebusu Emin Fikri Beyin, dahi
liye memurları kanununun 2 inci maddesine mü
zeyi/el 2/101 numaralı kanun teklifi ve Dahiliye 
encümeni mazbatası [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

1700 sayılı dahiliye memurları kanununun 2 nci 
maddesini değiştirici kanun 

MADDE 1 — 1700 sayılı dahiliye memurları 
kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki yolda de
ğiştirilmiştir : 

« îik defa Dahiliye memurluğuna namzet 
olarak girebilmek için orta mektep mezunu bu
lunmak şarttır. Bu şartı haiz olanlardan müte
addit talip bulunduğu takdirde talipler arasın
da müsabaka yapılır. 

Orta mektep mezunu bulunmadığı takdirde 
diğerlerinin müsabaka imtihanı ile almması ca
izdir. 

Namzetlik müddeti azamî bir senedir. Bu 
müddetin ikmalinde dairesi amirince ehliyeti 
tasdik edilenler katı surette memuriyete kabul 
olunurlar. Ehliyeti dairesi amirince tasdik 
edilmeyen namzetler Dahiliyenin diğer dairesin
de bir sene daha namzetlik geçirebilirler. Bu da
irede dahi ehliyet göstermemiş bulunanlar artık 
memuriyete alınmazlar. 

Mülkiye veya hukuk mekteplerinden mezun 
olanlar, namzetlik devrelerini birinci sınıf na
hiye müdürlüklerinde, vekâlet veya vilâyet ma
iyet memurluklarında veya bu derecelere mua
dil olmak üzere vekâletin tensip edeceği memur
luklarda geçirilir. 

Başvekâletle, Şûrayi devlet ve mülga sada-

[1] 123 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

i ret dairelerinde geçirilmiş olan müddetler nam
zetlik müddetinden maduttur. Namzetlik müd
deti zarfmda namzetlere maaş kanununun 20 n-
ci maddesi mucibince ücret verilir. 

Mülkiye ve hukuk mekteplerinden mezun 
olup bir sene namzetlik geçirmiş bulunanlardan 
her sene müsabaka ile beş efendi Avrupaya 
staj için gönderilebilir ve bunlardan Dahiliye 
hizmetlerini ifa etmek üzere bir taahhütname 
alrnır. 

CEVDET B. (Yozgat) — Efendim; Dahiliye 
encümeninden bir sual soracağım. 1700 numaralı 
Dahiliye memurları kanununun ikinci maddesini 
değiştiren 2390 numaralı kanunun birinci mad
desine lise, yedi senelik idadi veya muadili mek
teplerden neşet etmeyen, fakat mezkûr kanunun 
meriyeti tarihine kadar Dahili ve vekâletince 
mesleke kabul edilmiş ve idare amirliği stajını 
ikmal etmiş olan hukuk mezunları lehine olarak 
bir mahfuz hak kaydi konulmuştu, Şimdi mü
zakere ettiğimiz bu kanuna göre idadî ve lise 
mezunu olımvan hukuk mezunları bu mahfuz 
haktan istifade edecekler mi ve kaymakam ol
mak salâhiyetini haiz midirler? 

REÎS — Efendim; Dahiliye vekili Bey "bura
da mı? (Buradadır sesleri). 

DAHÎT tYE ENCÜMENÎ M M. ŞÜKRÜ B. 
(Çanakkale) — Efendim; Dahilive memurları, 
malûmu âlileri iki sınıftır. Bir sınıf T dördüncü 
dereceden yukarı olanki bu sınıfa girmek ve o-
radan daha yukarı c/tkmak için mutlaka Mülkiye 
vevahut ta mektebi Hukuk mezunu olmak mec
buridir. Mektebi Hukuk mezunu olanların da 
sultani, lise vevahut yedi senelik idadî mezunu 
olmaları şart idi. Gecende yaptığımız tadilde yu
karıda saydığım mektepler muadili olduğu Maa
rif vekâletince tasdik edilen mekteplerden me
zun Hukuk mezunlarının da avni hak ve salâhi
yeti haiz olduğu kabul buvuruldu. Dig-er Da
hiliye memurlarına gelince ki idarî kısmı1 a doğ
rudan doğruya alâkadar olmıyan kısımlardır. 
Bunlar içinde nahive müdürleri, doğrudan doğ
ruya idare ile alâkadar olmakla beraber kâfi 
derecede mektebi Âli mezunu bulunamamağına 
binaen bazı şartlarla dierer evsaftan olan kim
seler meyanmdan intihap edilmive cevaz gösteril
miştir. Ketebe ve sair smıflar idn bu kavit varit 
değildir. Yani behemehal mekâtibi âliye mezunu 
veya lise olması şartı yoktur. Bunlara idadî, 
kâfi görülmüştür. Hatta bulunamadığı takdirde 
orta mekten mezunlarının imtihanla alınmasına 
cevaz verilmiştir. Şimdi mevzubahsolan me
sele, mektebi Hukuk ve Mülkiye mezunlarından 
olupta gerek Başvekâlette, gerek Şûrayi devlette 
ve gerekse mülga Sadaret makamlarında nam
zetlik müddeti kadar bir zaman memuriyet yap
mış olan zevatın Dahiliye memuru olabilmesi için 
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lâzımgelen namzetlik müddetine mahsup edilsin. 
Yani doğrudan doğruya kaymakam olabilsinler. 
Vaki olan talep bu Mi. Encümen, kabul etti ve 
Heyeti Celilenize arzetti. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Evvelâ bu 
maddede yazılan Sadaret makamı, 14 sene evvel 
ilga edilmiştir. O vakit mektebi Mülkiye veya
hut Hukuk mezunu olupta mülga Sadarete men
sup olanlar bulunmaz zannederim. Bunun çıka
rılması lâzımdır. 

REFÎK B. (Konya) — Bu kaydin çıkması 
doğrudur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Şimdi 
ikinci mesele, Başvekâlet ve Şûravi devlette 
geçirilmiş olan müddetlerin namzetliğe mahsubu 
ile verilecek ücretler hakkmda drr ki maddede 
aynen şöyle deniyor* 

«Başvekâletle Şûravi devlet ve müi*ra Sada
ret dairelerinde geçirilmiş olan müddetler, nam
zetlik müddetinden maduttur. Namzetlik müd
deti zarfında, namzetlere maaş kanununun 20 
inci maddesi mucibince ücret verilir». Bu adam
lara siz Şûravi devlette calıstıöı zamanlarda üc
ret verilir diyorsunuz. Halbuki orada maaşı as
lisi vardrr. 

Bu madde mucibince namzetlere ücret veri
lir demekte bir tenakuz vardır. Binaenalevh 
doğrudan do*ruva BU. SU sıfatlan haiz olanla
rın namzetliklerini kabul ederek maddenin so
nuna bir fıkra konması lâzımdır. Yani bu fık
rada valnız. bunların hizmetleri namzetlikten 
maduttur densin. 

DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) 
Efendim, malûmu âliniz sahibi teklif, mülkiye 
ve hukuk mezunlarının Başvekâlet, Şûravi dev
let ve mülga sadaret dairesinde geçirmiş olan 
müddetlerinin namzetlik müddetine mahsup edil
mesini istivordu. Kanunun aksamı sairesini ta
mamen kabul ettik. Bu hükmü biz buraya sı
kıştırdık. Buradaki namzetlere verilecek ücret 
meselesi, umum namzetlere aittir. Nahiye mü
dürlüklerinde namzetliklerini geçirenlere ücret 
deoil, maaş verilivor. Halbu ki bu hüküm bu 
gibilere değil, dahilive meslekine intisap edecek 
küçük memurlar hakkındadır. Arzettiöim gibi 
mülkive ve hukuk mezunları, namzetliklerini 
birinci srnıf nahive müdürlüklerinde geçirirler. 
Burada ücret değil, maaş alırlar. 

Maamafih bu fıkranm, madde nihayetine 
konmasında mahzur yoktur. Bendeniz, encü
men namma kabul ediyorum. 

REFİK B. (Konya) — Tanınmamış olan bir 
hakkı, mülga sadarette bulunanlara vermekteki 
esbabı mucibe nedir? Devlet daireleri arasmda 
de^il, hatta kanunun satırları araşma dahi 
Babıâli kokusunu karıştırma valim. 

DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) 
— Dahiliye memurları kanununun ikinci mad

desi dahiliye meslekine girecekleri tasrih edi
yor. 4 üncü dereceye, hatta daha yüksek dere
celere kadar yükseleceklerin Mektebi mülkiye 
ve hukuktan mezun bulunmalarını şart koyuyor. 

Bunların her daire memuru gibi namzet
lik müddeti geçirmesini de mecburî tutuyor. 
Yalnız bunların namzetliklerini, ya birinci 
smıf nahiye müdürlüklerinde veya Dahiliye 
vekâletinin maiyet memurluklarından birisin
de veya vali maiyet memurluklarında veyahut 
meselâ idarei umumiyei vilâyat, müdürü umu
misinin nezdinde geçirmeleri lâzımdır. Başka 
suretle, Şûrayi devlette hizmet edenler, is
tediği kadar hizmet etmiş olsun, mülga sada
rette ve Basveklette hizmet edenler, bu meya-
na dahil edilemez. Şimdiye kadar bu namzet
lik müddetini on misli geçirmiş olanların bi
le tavinine imkân görülemivordu. Hem kav-
makamlıklarda bulunan münhalâtı doldurmak 
ve hem de Dahiliye meslekine intisap edecek
leri kırmamak için bir teklifte bulunuldu. 
Encümen de kabulünde hiç bir mahzur görmedi. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Bendeniz kanu
nun leh ve aleyhinde bir şey söylemiyeceğim. 
yalnız sunu arzetmek istiyorum: 

Mülga sadaret, on beş sene evvel ilara edil
miştir. Tabiî orada on sene hizmet etmiş bir 
adamın hizmet müddeti 25 seneve varmıştır. 
Simdi bu memur, hiç bir şeye yaramıyacak-
trr... Bu bir... 

İkincisi; kanun Oümhurivet Şûravi devle
tinde. Başvekâletinde bulunan memurlara da 
teşmil edilmiştir. Eski sadarette, Babıâlide 
bulunmuş olanlar kavdini kanunun içresinden 
çıkarmak lâzımdır. Amma Şûravi devlette ol
sun, Başvekâlette olsun Dahiliyede olsun, ne
rede olursa olsun kabul ederim. Amma 25 se
ne evvel Sadaret dairesinde bulunmuş olan 
köhne adamları kabul etmek doıSru delildir. 
Bunu kanundan çıkarmak çok muvafık olur. 
(Do*rn sesleri). 

REFİK B. ^Konva) — Dahilive vekili Bey 
de bizim mütaleamıza iştirak buvururlar mı? 

DAHİTtVE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Mu*la) 
— Bu teklifi kanunî, Meclise aittir. Meclis 
neyi kabul ederse bendeniz de onu kabul ede
rim. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Bir tak
rir vardrr, okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Mülga sadaret tâbirinin çıkarılmasını teklif 

ederim. 
Konva 
Refik 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Na
zarı dikkate alanlar... Almayanlar... Takrir na
zarı dikkate alınmıştır. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — O halde ibare 
şöyle oluyor: 
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(Başvekâletle Şûrayi devlet dairelerinde 

memur olarak geçirmiş bulunan müddetler...) 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Encümen 

bendenizin teklifimi de kabul etmiştir. Bi
naenaleyh, bu fıkradan, (Namzetlik...) diye 
olan cümle, buradan kaldırılarak maddenin 
en sonuna geçecektir. 

DAHİLÎYE En. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanak
kale) — Evet efendim, böyle olursa iltibas hâ
sıl olur. Bu hüküm, mektebi hukuk ile mül
kiyeden mezun olanlara aittir. Refik Şevket 
Beyinki ise namzetlik müddetinde, bunlara ve
rilecek maaşlara aittir. Bunun maddenin en so
nuna yazılmasına muvafakat ediyoruz. 

REİS — O halde fıkrayı o şekilde yazmak 
üzere encümen alsın, gelecek celsede çıkarırız. 

5 — Divanı muhasebatın teşkilât ve vezaifine 
dair ihzar edilen lâyihanın takdim kılındığı hak
kında 3/38 numaralı Divanı muhasebat reisliği 
tezkeresi ve Divanı muhasebat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri maz bat alan. 

REİS — Bu lâyiha yeni tevzi edilmiştir. Mü
zakereye başlayalım mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim; 
Divanı muhasebat teşkilât kanununu, bir gün 
evvel çıkarmak ihtiyacı hakikaten fazladır. Fa
kat bu, 73 sayfalık bir kanundur. Perşembe 
günü tevzi olundu. Her kes gibi bizim de cuma 
günü istirahate ihtiyaç ve hakkımız vardır. Ten
sip ederseniz arkadaşlar da müsaade ederse pa
zartesi müzakere edelim. 

REFİK B. (Konya) — Refik Şevket Beyefen
di, daha iki gün kalsm diyor. İştirak ediyorum. 
Ancak Maliye encümeni, mazbatasında bu kanu
nun üç devrei teşriiyede muhtelif encümenlerde, 
hatta bir kaç defa tetkik edildiğini ve müstaceli
yet karan istediğini yazmaktadır. Binaenaleyh 
pazartesiye tehir edilsin, yalnız bu gün müstace
liyet kararı verilsin. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — İki arkada
şın bu lâyihayi daha dikkatle okumak fırsatını 
bulmak için, zaman istemeleri arzusuna iştirak 
ederim. Yalnız müstaceliyet talebine iştirak 
etmiyorum. Bu kadar ehemmiyetli bir kanunun 
iki kere müzakere edilmesine tahammül etmeli
yiz. Zaten ruznameye alınmıştır. İki gün sonraya 
kalmasında mahzur yoktur . 

Bendeniz bu münasebetle başka bir sevi ha
tırlatmak istivorum. Zannederim ki geçen sene 
Refik Şevket Bevin bir takriri ürerine Teşki
lâtı esasiye encümeninden bir mazbata çıkmıştı. 
İNeticede bu kanunla birlikte Mal ive encüme

nine ffHti. Halbuki A*ÖZ gezdirdim. Bu ma^t^Ha 
ona ait hic hir i«aret voktur. Bizim f^hiiî ni
zamnamemizin Divanı muhasebata ait bir mad
desinin tefsiri üzerine açılmış bir münakaşadır. 

Nasıl mazbata verilecektir, mazbatası nasıl ola
caktır?.. Yani heyeti umumiye itibarile, bu lâ
yihada bir yer alması icap eden bir meseledir. 
Halbu ki burada ona ait bir izah görmedim. 
Tetkik edilmiş mi dir, edilmemiş midir? Encü
menden bunun izah edilmesini rica etmek iste
dim. 

İkincisi, taze bir münakaşaya temas etmek 
lâzım. Teşkilâtı esasiye kanununun Devlet şû
rasına taallûk eden maddeleri konuşulurken, 
Divanı muhasebatın da bir mahkeme olduğu söy
lenmiştir ve böyledir. Vaziyet öyle göstermek
tedir. Nitekim, bu lâyihanın içinde de buna ait 
maddeler vardır. Mahkemedir, Müddei umu
misi vardır. Maddeleri iyi tetkik edemedim. 
Fakat zannediyorum ki, vereceği hükümlerde 
Devlet Şûrasında, temyiz olunacaktır. Bitta
bi bu, ehemmiyetli bir mesele. Teferruata gir
mek istemem. Ancak teşkilâtı esasiye kanunu
nun geçenki müzakerelerinden ilham alarak ar-
zetmek isterim ki, acaba bir mahkeme vazife ve 
salâhiyetini haiz olan bir meselede, mahkemele
rin aleniyeti gibi meseleler burada ne dereceve 
kadar nazan dikkate alınmıştır? Müzakerenin 
heyeti umumiyesine başlanılmazdan evvel, bu
nun hakkında izahat verilmesi muvafık olur. 

MALİYE E. M. M. KEMAL TURAN B. 
(İsparta) — Efendim, Beyefendinin mevzubahs 
buyurdukları evrak gelmiş ve tetkik edilmiştir. 
Ait olduğu madde tedvin edilirken bu nokta na
zarı itibare alınmıştır. Maddesi müzakere edi
lirken arzedeceğiz. 

REİS — İptida müzakerenin tehiri talep 
olundu. Sonra müzakere açılmış vaziyeti hâsıl 
oldu. Şimdi müzakerenin tehiri hakkındaki tek
lifi reye arzedeceğim. 

Pazartesiye tehirine itiraz eden var 
mı efendim? (Hayır sesleri). O halde pazartesi
ye tehir edilmiştir efendim. Müstaceliyet mese
lesini de o zaman müzakere ederiz. 

6 — Ecnebi otomobil arabalarının tâbi olacak
ları malî mükellefiyet hakkında Cenevrede imza
lanan mukavelenin tasdikına dair 1/701 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye, Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları \1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 mart 1931 tarihinde Cenevrede imzalanan 
ecnebi otomobil arabalarının tâbi olacakları malî 
mükellefiyet hakkındaki mukavelenin tasdikına 

dair kanun 
MADDE 1 — 30 mart 1931 tarihinde Cenev

rede imzalanan ecnebi otomobil arabalarmm tâ-
!_'!] 130 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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bi olacakları malî mükellefiyet hakkındaki mu
kavelename tasdik edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

7 — İstanbul şehri ile civarındaki ağaçların 
korunması hakkında 1/847 numaralı kanun lâ
yihası ve Ziraat ve Dahiliye encümenleri mazba
taları 

8 — Kefalet kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 1/549 numaralı kanun lâ

yihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları 

RAİF B. (Trabzon) — Efendim, bu ruzna-
menin son iki bentlerinde yazılı olan kanunla
rın, bir defa da Adliye encümeninde gözden ge
çirilmesini istiyoruz. 

REİS — Pekâlâ, encümene veriyoruz efen
dim. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Evkaf umum müdürlüğü 1933 senesi bütçe

sinde 14 bin liralık münakale yapılması hakkın
daki kanun lâyihasına rey vermek sur etile (168) 
zat iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. Bi
naenaleyh kanun (168) reyle kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı ile Emniyet 
işleri U. müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesinde 
münakale yapılması hakkındaki kanun lâyiha
sına rey vermek suretile (168) zat iştirak et
miştir. Muamele tamamdır. Kanun (168) reyle 
kabul edilmiştir. 

Ruznamede başka bir sev voktur. Pazartesi 
günü saat on beşte toplanmak üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Kapanma saati: 16,35 

Kvkaf U m u m müdür lümü 403:1 senes i bü tçes inde 14 0 0 0 l i ra l ık m ü n a k a l e 
y a p ı l m a s ı h a k k ı n d a k i k a n u n a ver i l en r e y l e r i n net ices i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 168 

Kabul edenler : 168 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 147 
Mûnhaller : 2 

/ Kabul > edenler ] 

Yaşar B. 
Amasym 

Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rif at B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
lıbralhim Yürük B 
İsmail Hakkı B. 

" — « • • ~avi t B . 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasf i Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B 
İhsan B. 

Bilecik 
Salih B. 
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Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

^ Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Eefik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Ref et B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet C«vat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 

Nafiz B. 
Eskişehir 

Alioğlu Ahmet B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakari 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza Bâ 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta • 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Sairn B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
'Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

Ordu 
namdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

I Üiz e 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacryunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
| Daniş B. 
I Fatin B. 

Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

1 4 4 -



I : 44 28-4-1934 C : 1 

/ Reye iştirak etmeyenler j 

Adana 
Ali Münif B, 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Habkı B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. (Mezun) 
Hasan Yakup B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
RasıhB. 

Artvin 
Memet Ali B. (î. A.) 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayaett 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 

Esat B. (R. V.) 
Çanakkale 

Ziya Gevher B. 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Talât B. 

Çorum 
Nabi Riza B. (Mezun) 

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

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun) 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
NuriB. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Âbdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. (Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 

Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kars 
Memet Nazif B. (Mezun) 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Muihtar B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. (Me
zun) 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir ' 
Hazım B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. (Mezun) 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B-
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

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

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 
FaikB. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. (Mezun) 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet (Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

- 1 4 5 -
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Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. (Mezun) 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 

Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 

Hasan B. (Rs. V.) 
Urfa 

Ali Saip B. 
Memet Emin B. (Mezun) 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celal Sahir B. 

^»»» 

Milli Müdafaa vekaleti kara kısım ile Knıııiyet işleri uımıııı ınüdürlürjü 1!>:Î;$ 

malî senesi bütçelerinde münakale yapı lmasına dair kamına veri le» reyler 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller : 

317 
168 
168 

0 
: 0 

147 
2 

/ Kabul edenler J 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

.- u 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karam «met B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakır B. 

1 6 -

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahskı B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafi Atuf B, 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B, 
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ITakâri I 
îlırahim B. 

İçel 
Emin B 
Hakkı B. 

\stanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
,'Instafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
îbrahim B. 
Tr„~~ı Tnrrn B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittir Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 

Tahsin B. 
Kayseri 

Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kem al ettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 

Halit Ferit B. (Mezun) 
Hasan Yakup B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. (I. Â.) 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (M^ezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 

Osman B. 
Refik Şevket B. 
Taiıir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rrza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avııi B. 
Şükrü Kaya B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asrm B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Hacim Muhittin B. 
Kâzını Pş. (M. Rs.) 

Bayazıt 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
ibrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Ziya, Gevher B. 

Çanhm 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Talât B. 

Çorum 
Nabi Riza B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 
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Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet, Fikri B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun) 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
il usan Pş. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmıit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. ( Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kamil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(V.) 

Kars 
Memet Nazif B. (Mezun) 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B 
Muhtar B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. (Me
zun) 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. (Mezun) 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 

Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (Mezun1) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (I. Â. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıhcoğlu Hakk: B. 
Naki B 

Niğde 
Ahmet Veiık B. 
Faik B. 
(Talip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. (Mezun) 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

Şebin Karahisar 
ismail B. (Mezun) 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. (Mezun) 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
AH Saip B. 
Memet Emin B. (Mezun) 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Ceîâl Sahip B. 
Esat B. 

»-©-« 

T. B. M. M. Matbaa* 



Sıra No 129 
Evkaf umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 14 000 lira 
lık münakale yapılması hakkında I/942 numaralı kanun la 

yihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 17'-/V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 61917 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Evkaf umum müdürlüğü 1933 malî yılı bütçesinde 14 OOO-lfralık münakale yapılması hak
kında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 14-IV-1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe • 

Evkaf umum müdürlüğünün 1933 malî senesi bütçesine mevzu vilâyat müteferrikası, masarifi 
muhakeme, defatir ve evrakı matbua, memurlar harcırahı, apartmanlarla dördüncü vakıf han mas
rafı, bakım masrafı, akar ve hayrat tamiratı, tekaüt ikramiyesi tahsisatının sene gayesine kadar 
olan ihtiyaca kâfi gelmeyeceği anlaşılmış olmasına binaen melbusat, mahkeme harçları, tapu sene-
datı harç ve masrafı, bikudret hayrata muavenet, hayrattaki kıymettar eşyanm tetkik ve tefriki 
masrafı, tenvir ve teshin mefruşat ve müteferrika, masarifi gayrimelhuza, tedavi ve yol masrafı fa
sıl ve maddelerinden tasarruf edilmesi mümkün görülen 14 000 liranm tenzilile bakiyei muhassasat-
lan ihtiyaca kâfi gelmeyeceği yukarıda arzedilen tertiplere münakalesi zarurî görülerek ol suretle 
münakalesinin icrası için kaleme alman kanun lâyihası münakale edilecek tahsisatın müfredatını ve 
tenzil ve zammedümeleri sebeplerini gösterir cetvel ile birlikte takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 22^17-1934 

M. No. 78 
Esas No. 1/942 

Yüksek Beisliğe 

Evkaf uımuın müdürlüğü 1933 bütçesinde menimize havale buyurulan kanun lâyihası tet-
14 000 liralık münakale yapılmasına dair olup kik edildi. 
Başvekâletin 17 nisan 1934 (tarih ve 6/917 numa- Teklif olunan kanun lâyihası esbabı mucibe-
ralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilerek encü- sine nazaran encümenimizce aynen kabul edil-



— 2 — 
mistir. 

Uöraml heyetin tasvibine arzolunımak üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis Reis V. 
Burdur İsparta 

M. Şeref MüMrrem 

M. M. 
Bayazrt 

ihsan 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
istanbul 
Sadettin 
Sivas 
Rasim 

Balıkesir 
Enver 

Kırklareli 
M. Nakit 

Sivas 
M. Remzi 

Bursa 
Dr. Galip 

Kırklareli 
Şevket 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

1933 malı senesi Evkaf umum müdürlüğü büt
çesinde münakale yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî senesi Evkaf umum 
müdürlüğü bütçesinin merbut- cetvel mucibince 
muhtelif fasılları arasmda 14 000 liralık müna
kale yapılmıştır. . 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

îaşvekil memurdur. 15 
Bş. V. 
îsmet 
Da.V. 

Ş. Kaya 
Mf.V. 
Hikmet 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha.V. 
Dr. T. Rüştü 

Na.V. 
Ali 

G.t.V. 
Ali Rana 

• IV - 1934 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal. V. 
Fuat 

Ik.V. 
M. Celâl 

Zr.V. 
Muhlis 



M. Muhassasjatm nevi Tenzil Zam 

100 
500 
700 

4 000 
300 

A m 
3 500 
7 600 
400 

4 Melbusat 

3 Mahkeme kardan 

4 Yeniden ahnacak tapu senetleri harç ve masrafı 

2 Bi'kıujçet hayratın, imar ve ihyaş?»ar muavenet 

0 Hayrattaki kıymettar eşyanm tetkik ve tefriki masrafı 

6 Tenvir ve teshin 

7 Mefruşat (Mubayaa ve tamir) ve müteferrika 

Fasıl yekûnu 

0 Masarifi,gayrjmejhusa 

1 Tedavi ve yol masrafı 500 

0 Vilâyat müteferrikası 

2. Masarifi muhakeme 

3 ©efatir ve t evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

1 Memurlar harcırahı 

3 Apartmanlarla dördüncü vakıf han masrafı 

1 Balam masrafı 

1 Akar tamiratı 
2 Hayrat tamiratı 

Fasıl yekûnu 
0 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek 

tekaüt ikramiyesi 

YEKÜİT 14 000 

5 200 
700 
200 
900 

— İocT 
1000 
2 000 
2 500 
1 500 
4000 

400 
14 000 



P. M. Muhassasatın nevi 

— 4 — 
Tenzil Zam 

13 1 Memurlar harcırahı 500 

17 3 Apartmanlarla 4 üncü 
vakıf han masrafı 

18 1 Bakım masrafı 

1 000 

2 000 

20 1 Akar tamiratı 

20 2 Hayrat tamiratı 

Yekûn 

30 0 1683 numaralı kanunun 
58 inci muadelesi mucibin
ce verilecek tekaüt ikra
miyesi 

YEKÛN 

2 500 

1 500 

4 000 

400 

Mülâhazat 

Bazı vilâyetlerde talî memurlar 
arasmda yapılan tebeddülattan 
dolayı bütçe ile alman miktarın 
ihtiyaca kâfi gelmeyeceği anlaşıl
masından 
Kışm fazla olması hasebile alınan 
tahsisatın kifayet etmeyeceği an
laşılmasından 
Gtelecek sene mahsul yılı olup zey
tinliklerin imar ve tımarma bir 
kat daha ehemmiyet verilmesine 
ve devredilen zeytin yağlarının 
sigorta ettirilmesine lüzum hâsıl 
olmasından 
Bütçedeki tahsisatın cûziyetine 
binaen ihtiyaca kâfi gelmediğin
den 
Bütçedeki hayrat tahsisatının cû
ziyetine binaen bunun dahi ihti
yaca kâfi gelmediğinden 

Tekaütlüğünü talep edenlere na
zaran mevcut tahsisat bakiyesinin 
(ihtiyaca kâfi gelmeyeceği anlaşıl
masından. 

14 000 14 000 



Sıra Ns 128 
Millî müdafaa vekaleti l«33 senesi kara bütçesinde 22 724 
liralık münakale yapılması hakkında t/936 ve Emniyet işleri 
umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 9 000 liralık mü
nakale yapılmasi hakkında t/949 numaralı kanun lâyihaları 

ve Bütçe encümeni mazbatası 

Mülî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 22 724 liralık münakale yapılması hakkmda 
1/936 numaralı kanım lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 14-IV-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6İ85ÇI 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1933 yılı Millî Müdafaa kara bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 22 724 liralık 

münakale yapılması hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince İl-IV-1934 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte sunulmuştur 
efendim* 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
Harcırah tahsisatı tamamen bitmiş, olduğu halde mali seae nihayetine kadar tekaüt ve vefat 

gibi zuhur edecek olan hizmetlere ve nisanda toplanacak olan efradın şevkine memur edilme
leri zarurî bulunan zapitan harcırahlarına verilmek üzere memurter harcırahına ordu müfettiş
lerinin yapacakları teftişler için müfettişler hareırahma eski senelerden tahakkuk edip tahsisatı 
bulunmamasından " dolayı tesviyesi mübrem bir hal almış olan borçlara verilmek için düyun 
fasıllarına birer miktar tahsisat ilâvesine ihtiyaç hâsıl olmakla 933 senesi kara bütçesinin 
708 nci faslın 2 nci yem maddesinden 22 724 liranın tenzihle merbut cetvelde gösterilen 
fasıl ve maddelere hizalarında yazılı meblâğın nakline zaruret hâsıl olmuştur. Bu maksatla 
kaleme alman kanun lâyihası müsveddesi leffen takdim kılınmıştır. Aynen kabulünü arz ve 
teklif eylerim efendim. 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 bütçesinde 22 724 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 r— MiHî Müdafaa vekâleti 1933 yık kara bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri ara

sında ilişik cetvelde yaadı olduğu veçhile 22 724 liranın münakalesi yapılmıştır. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
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MAPDE 3 

Bş. V. 
îsmet 
Mf. V. 
Hikmet 

F. 
708 
704 
704 
711 
721 

726 

M. 
2 
1 
2 
1 

1 
2 
3 
4 

— Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 
! 

Ad. V. M. M. V. Da. V. 
Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Na. V. Ik. .V. S. î. M. V. 
Ali M, Celâl Dr, Refik 

Münakale cetveli 
Muhassasatın nevi 

Hayvan yem bedeli 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 
Ecza ve malzemei tıbbiye 
Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleketlere 
rilecek zabit ve memurlar harcırahı 
1931 senesi düyunu 
1930 » » 
1929 » » 
1928 » » 

11-
Ha. V. 

Dr. r . #w^w 
G. î. V. 

Ali Bana 

•> 

Zam 

15 000 
1 000 
5 000 

gönde-
85 

100 
993 
306 
240 

•IV-1934 
Mal. V. 

Fuat 
Zr. V. 
Muhlis 

Tenzil 
22 724 

Yekûn 22 724 22 724 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 9 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/940 numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekalet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/913 

17 - IV - 1934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yık Emniyet işleri umum müdürlüğü bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasmda (9 000) 
liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
12 - IV - 1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvelle bir
likte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe 

sene nihayetinden dört ay evvel 
8 000 lirayı mütecaviz matluibatı 

933 senesi ibütçesine konulan 37 000 lira ıharcırah tahsisatı 
tamamen tükenmiş olup o zamandan ıberi ashabı istihkakın 
tesviye edilememiştir. 

929 bütçesinde 60 ıbin lira olan harcırah tahsisatı 930 da 54 ibin liraya, 931 de 34 500 ve 
932 de 27 500 liraya ıkadar indirilmişti. Geçen sene işlbu 27 500 lira, daha birinci ıkânun bi
dayetinde tükenmiş ve ıbu fasla 11 000 liralık ıbir tahsisatı munzaamma .ilâvesi zarureti hâsıl 
olunmuştu. Maamafih bu munzam tahsisatla 38 500 liraya ibaliğ olan geçen seneki harcırah tah-
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sisatı dahi ihtiyaca tekalbül edeımemî  ve 15 CK» Urayâ ya'km ıborç kalmıştır. 

Bu sene memurinin taJhvil ve nakilleri idarî ve meslekî zaruretlerden doğan katî lüzumlara 
inhisar ettirilmesine rağmen işbu tahsisat aşağıdaki sebeplerden dolayı yine kifayet edememiştir: 

1 - Müddetlerini bilikmal tekaütlüklerini isteyen memurinin tekaüde sevıkedilmeleri zarurî 
olup, bu zaruret harcırah faslından muzaaf ibir masraf yapılmasına sebep olmaktadır. 

Şöyle ki: Bir ikere tekaüt olan memurlara ye ailelerine ihtiyarî ikamet edecekleri yerlere 
kadar harcırah verilmekte, saniyen bunlarm yerine tayin edilen memurine ve ailelerine de ay
rıca harcırah verilmektedir. 

2 - Polis meslekinde terfileri her sene yapılan imtihanlar neticesinde icra edilmekte olup 
terfi eden memurların lâa'kal üçte ikisinin kadro zaruretlerile ıbulunduklan yerden kaldırılma
ları icap etmekte ve (bu yüzden de gayrikabili içtinap (harcırah sarfiyatı yuıkuıbulmaktadır. 

3 - 933 senesi zarfında hudutlarda ve sahillerimizde kırka yakın (kazada polis teşkilâtı ya
pılmış ve mevcut tahsisatın mülhim bir foram mm da (buralara gönderilen memurlara verilmesi 
lâznmgelmiştir. 

Buna mukabil 2304 numaralı kanunla meccaniye kalbedilmiş olan resmî telef onların mükâleme 
bedeli masrafı olarak 335 inci faslın ikinci maddesine konulmuş olan 3 100 lira tahsisaim mahalli 
sarfı kanunen yalnız şehir arası konuşmasına hasredilmiş olduğundan Ibu tertipten bin lira yine 
338 inci faslın birinci melbusat maddesinden 3 000 lira ve 347 nci polis mektepleri faslından 1 000 
lira, 351 inci Avrupaya gidecek memurlar masrafından da Viyanaya gönderilen memurlar ancak 
teşrinisanide hareket edebildiklerinden 4 000 lira tasarruf edilmiştir. 

Binaenaleyh 1933 senesi bütçesinin 934 üncü harcırah faslma 9 000 liranm zammama ve mukabi
linde 335 inci f asim ikinci maddesinden 1000 lira, 338 inci f asim birinci maddesinden 3 000 lira, 
347 ci fasıldan 1 000 lira ve 351 inci fasıldan 4 000 liranm tenziline dair işbu esbabı (mucibe muhtırası 
tanzim edildi. 

kanun lâyiha» 

MADDE 1 — 1933 malî yılı emniyet işleri umum müdürlüğü bütçesinin muhtelif fasıl ve mad
deleri araşmda 9 000 liranm münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2-*-Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

12 - IV - 1934 
Bş. V. 
İsmet 

Mf.V. 
Hikmet 

F. M. 

335 2 
338 1 
347 
351 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V. 
Ali 

M.M.V. 
Zekâi 

î k V . 
M. Celâl 

Da.V. 
#. Kaya 

S.I.M.V. 
Dr. Refik 

Münakale cetveli 

Muhassasatın nevi 
Mükâleme bedeli 
Zabıta memurlarının melbusat masrafı 
Polis mektepleri masarifi idaresi 
1700 numaralı kanunun ikinci maddesi ı 

Ha.V. 
Dr. T. Rüştü 

G.Î.V. 
Ali Rana 

Zam 

nucibince 

MaLV. 
Fuat 
Zr.V. 

Muhlis 

Tenzil 
1 000 
3 000 
1 000 

334 

Avrupaya staj için gönderilecek memurların harcırahı 
ve tahsil masrafı 4 000 
Harcırah 9 000 

Yekûn 9 000 9 000 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 79 
Esas No. 1/936,940 

22 - IV -1934 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı ile Em
niyet işleri umum müdürlüğünün İ933 bütçele
rinde münakale yapılmasına dair olup Başvekâ
letin iki adet tezkeresile Yüksek Meclise gönde
rilerek 16 ve 19 nisan 1934 tarihlerinde encüme
nimize havale buyurulan kanun lâyihaları ayrı 
ayrı tetkik edildi. 

Teklif olunan lâyihalar esbabı mucibelerin-
de gösterilen zaruretlere -binaen encümenimizce 
aynen kabul edilmiş ve her iki lâyiha birleştiri
lerek yeni bir lâyiha hazırlanmıştır. Umumî He
yetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reis

liğe takdim olunur. 
Beis 

Burdur 
M. Şeref 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
İatanJbul 
Sadettin 

Sivas 
Basim 

Reis vekili 
İsparta 

Mükerrem 

Balıkesir 
Enver 

Kırklareli 
M. Nahit 

Sivas 
M. Remzi 

M. M. 
Bayazrt 
İhsan 

Bursa 
Dr. Galip 

Kırklareli 
Şevket 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı üe Emniyet 
işleri umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçele
rinde münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekaleti kara 
kısmı ile Emniyet isleri umum müdürlüğü 1933 
malî senesi bütçelerinin merbut cetvelde göste
rilen fasılları arasmda 31 724 liralık münakale 
yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 
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335 

338 

347 

351 

334 

708 

704 

711 

M. 

2 

1 

2 

1 
2 

1 
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CETVEL 

Memuriyetin nevi 

EMNÎYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Mükâleme bedeli 

Zabıta memurlarının melbusat masrafı 

Polis meıktepleri masarifi idaresi 

1700 numaralı kanunun 2 nci maddesi mucibince Avrupaya 
staj için gönderilecek memurların iharcıraShı ve taihsil mas
rafı 

Harcırah 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKkLETÎ (KARA KISMI) 

Hayvan yem bedeli 

Harcırah 
Memurlar ıharcıraihı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Ecza ve malzemei tubibiye 

Tenzil 

1 000 

3 000 

1 000 

4 000 

22 724 

Zam 

9 000 

15 000 
1 000 

16 000 

5 000 

721 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleketlere gönderilecek 
zabit ve memurlar ıharcıraihı 85 

726 Eski seneler düyunu 
1 1931 senesi düyunu karşılığı 100 
2 1930 > » » 993 
3 1929 » » » 306 
4 1928 > > » 240 

Fasıl yekûnu 1 639 

YEKÛN 31 724 31 724 

• 





Sıra No î 26 
İstanbul mebusu Hamdi Mustafa Beyin, 1932 senesi muva
zenei umumiye kanununun 40 inci maddesinin tefsiri hak
kında 4/66 numaralı takriri ve Bütçe encümeni mazbatası 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1980 numaralı muvazene vergisi kanununun birinci maddesinde istisnalara ait kısmın beşinci 
fıkrası 932 senesi muvazeni umumiye kanununun muaddel 40 inci maddesile ( zat maaşları 
sahiplerinden muvazene vergisinin alınabilmesi için verginin katından sonra kalacak istihkakın 
yirmi liradan aşağı düşmemesi) ni şart ittihaz etmiştir 

«Zat maaşları» fıkrası bazı yerlerde umuma ve bazı yerlerde ise aylık sahibi resmî memur
lara teşmil edildiği görülmektedir 

Binaenaleyh bu fıkranın tefsiren hallini teklif ederim. 
16-HI-l934 İstanbul mebusu 

Hami M. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18 - IV -1934 

M. No. 77 
Esas No. 4/66 

Yüksek Reisliğe 

1932 senesi muvazenei umumiye kanununun 
40 inci maddesi metninde yazılı (zat maaşları) 
fıkrasının tefsiri hakkında İstanbul mebusu 
Hamdi Mustafa Bey tarafından verilip encü
menimize havale buyurulan takrir Divanı mu
hasebat reisi Seyfi ve Muhasebat umum müdü
rü Memet Ali Beyler hazır oldukları halde tet
kik edildi: 

1980 numaralı muvazene vergisi kanunu
nun birinci maddesinin 5 numaralı fıkrası ile 
bilûmum resmî ve gayriressmî memur ve müs
tahdemlerle tekaüt ve sair zat maaşları sahip
lerinin her ne unvan ile olursa olsun bir ay 
zarfında yirmi lirayı geçmemek üzere aldıkla
rı mebaliğin muvazene vergisine tâbi olmaya
cağı gösterilmiş ve 1932 senesi muvazenei umu
miye kanununun 40 inci maddesi ile de beş nu
maralı fıkarada gösterilen zat maaşları sahip

lerinden muvazene vergisinin alınabilmesi için 
verginin kesilmesinden sonra kalacak istihka
kın yirmi liradan aşağı düşmemesi takyit edil
miş ve bu hüküm bilahare muvazene vergisi 
kanununun bir sene daha temdidi hakkındaki 
2174 numaralı kanunun ikinci maddesine ay
nen naklolunmuştur. 

Mezkûr 2174 numaralı kanunun ikinci mad
desinin mütaleasından da sarihan anlaşılacağı 
üzere yapılan tadil münhasıran zat maaşı sa
hipleri hakkında olup bu hükmün resmî ve gay-
riresmî memur ve müstahdemlere şümulü der
piş edilmemiş olduğundan zat maaşından gayri 
resmî ve gayriresmî memur ve müstahdemle
rin yirmi lirayı geçmeyen maaş ve ücretlerinin 
asıl kanunun birinci maddesinin beş numaralı 
fıkrası hükmüne göre muvazene vergisile mü
kellefiyetleri tabiî olmakla meselede muhtacı 



izah ye tefsir bir nokta görülemediğine karar 
verilmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Beis ReisV. M. M. Kâ. 
Bundur İsparta Bayazıt Tokat 

M. Şeref Mükerrem İhsan Süreyya 

Babkesdr 
Enver 
Erzurum. 
Âsim 

Kıriklareli 
Şevket 

Bursa 
Dr. Galip 

îstanlbul 
Sadettin 

Konya 
A. Muzaffer 

Çorum. 
Mustafa 
Kayseri 

A. Hilmi 
Sivas 

M. Remsi 

» © « 



Sıra Ne 123 
Bursa mebusu Emin Fikri Beyin, dahiliye memurları kanu

nunun 2 nçi maddesine müzeyyel 2/101 numaralı kanun 
teklifi ve Dahiliye encümeni mazbatası 

Esbabı mucibe 
1700 sayılı dahiliye memurları kanunu dahiliye memurluğu muayyen bir meslek olduğu 

için kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, mektupçuluk ve hukuk işleri müdürlüklerini mektebi 
mülkiye ve hukuk mezunlarına hasretmiştir. Bununla beraber bu mektepten mezun olanların 
namzetlik devrelerini birinci sınıf nahiye müdürlüklerinde, vekâlet veya vilâyet maiyet memur
luklarında veyahut bu derecelere muadil olmak üzere Dahiliye vekâletinin tensip edeceği 
memurluklarda geçirir denilmekte ve bu suretle dahiliyeye alınacak efendilerin çalışacakları 
vazifeler tahdit edilmektedir. 

Başvekâletle mülga sadaret şûrayı devletin ve dahiliye vekâletinin gördüğü işler yekdiğerile 
pek münasebattar bulunmasına binaen mülkiye mezunlarının bu dairelerde de staj görerek 
kaymakamlığa nakledebilmelerini temin için bu kanun lâyihasının kabulünü rica ederim. 

Bursa mebusu 
Emin Fikri 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahüiye encümeni 21 - J7 -1934 

Karar No. 39 
Esas No. 2/101 

Mülkiye ve hukuk mektepleri mezunlarının 
Başvekâlet, Şûrayi devlet ve mülga sadaret daire
lerinde gecen hizmet müddetlerinin Dahiliye 
memurları kanununun 2 nci imalesinde derpiş 
edilen namzetlik müddetine mahsup edilmesine 
daire Bursa mebusu Emin Fikri Beyin kanun tek
lifi encümenimize havale buyurulmuş olmakla 
Dahiliye vekâleti mümessili Beyin de bulunduğu 
9 -IV -1934 tarihindeki toplantımıada tetkik ve 
müzakere olundu: 

Zikrolunan dairelerin Dahiliye vekâleti işie-
rile pek çok iştigal eylemesine binaen bu daire
lerde geçen hizmetlerin namzetlik müddetine mah
sup edilmesi enenmenimizce de kabul edilmiş ve 
bu maksadı teminen ve mezkûr kanunun 2 nci 
maddesini tadilen tanzim olunan kanun lâyiha

sının Ulu Heyetin isabetli görüşüne arzına karar 
verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Da. E. Reisi R. V. M. M. Kâ. 
Tekirdağ Çanakkale 

Cemil Şükrü 
Aza Aza Aza 

Adana Çorum Ordu 
Ali Münif t. Kemal Ahnvet ihsan 
Aza Aza Aza Aza 

A. Karahisar Kütahya Trabzon Giresun. 
İzzet Vlvi Memet Fatin A. Münir 

Aza Aza Aza 
Antalya Ordu Zonguldak 
Vanf îsmaü Rifat 
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BURSA MEBUSU EMİN FİKKİ BEYÎN 

TEKLİFİ 

1700 sayılı Dahiliye memurları kanununun ikinci 
maddesini muaddü kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mülkiye ve hukuktan mezun 
olanların Başvekâlet, mülga sadaret veya Dev
let şûrasındaki hizmetleri dahiliye memurları 
kanununun 2 nci maddesinde mezkûr staj hiz
metlerine dahildir. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

tasdik edilenler kati 
olunurlar. Ehliyeti 
edilmeyen namzetler 
sinde bir sene daha 

1700 sayılı dahiliye memurları kanununun 2 nci 
maddesini değiştirici kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1700 sayılı Dahiliye memur
ları kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki yoıda 
değiştirilmiştir: 

« ilk del a Dahiliye memurluğuna namzet 
olarak girebilmek için orta meKtep mezunu 
bulunman: şarttır. Bu şartı haiz olanlardan mü
teaddit talip bulunduğu taKdirde taıipıer ara
sında müsaoaka yapılır. 

Orta mektep mezunu bulunmadığı takdirde 
diğerlerinin müsaoaka imtinam ile alınması ca
izdir. 

Namzetlik müddeti azamî bir senedir. Bu 
müddetin ikmalinde dairesi amirince ehliyeti 

surette memuriyete kabul 
dairesi amirince tasdik 
Dahiliyenin diğer daire-
namzetük geçirebilirler. 

Bu dairede dahi ehliyet göstermemiş bulunan
lar artık memuriyete alınmazlar. 

Mülkiye veya hukuk mekteplerinden me
zun olanlar, namzetlik devrelerini birinci si
mi nahiye müdürlüklerinde, vekalet veya vilâ
yet maiyet memurluklarında veya bu derecele
re muadil olmak üzere vekâletin tensip edece-
ceği memurluklarda geçirilir. 

Başvekâletle, Şûrayi devlet ve mülga sada
ret dairelerinde geçirilmiş olan müddetler nam
zetlik müddetinden maduttur. Namzetlik müd
deti zarfında namzetlere maaş kanununun 20 
nci maddesi mucibince ücret verilir. 

Mülkiye ve hukuk mekteplerinden mezun 
olup bir sene namzetlik geçirmiş bulunanlar
dan her sene müsabaka ile beş efendi Avrupa-
ya staj için gönderilebilir ve bunlardan Dahili
ye hizmetlerini ifa etmek üzere bir taahhütna
me alınır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 



Sıra No 130 
Ecnebi otomobil arabalarının tabi olacakları malî mükellefi
yet hakkında Cenevrede imzalanan mukavelenin tasdikına 
dair l 701 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, Dahiliyeye 

Bütçe encümenleri mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 17-V-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6J1521 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
30 mart 1931 tarihinde Cenevrede imzalanan ecnebi otomobil arabalarının tâbi olacakları 

malî mükellefiyet hakkındaki mukavelenin tasdikına dair hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
15-V-933 toplanışında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe 
ve mukavele projesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

30 mart 1931 tarihinde Cenevrede aktolunan ecnebi otomobil arabalarının tâbi olacakları malî 
mükellefiyet hakkındaki mukavelenin tasdikına dair kanunun esbabı mucibe lâyihası. 

Ecnebi otomobil arabalarının tâbi olacakları malî mükellefiyet hakkındaki mukavele 17 madde 
ile bir lahikayı muhtevidir: 

Mukavelenin 1 - 6 ncı maddelerinde, Âkit Devletlerden birinin arazisinde müseccel bir otomo
bil arabasının diğer Âkit her Devlet arazisine ne gibi şerait altmda gidip gelebileceği, ve o mem
leket arazisinin her tarafında veya bir (kısmında, istihlâk vergi ve resimlerine şamil olmamak 
üzere, otomobil vergi ve rüsumundan, gidip gelme vergi ve resimlerinden muafiyete, eşhas ve eş
ya nakleden ticaret otomobil arabalarının <bu mukavele ahkâmı haricinde bulunduğuna, muafiyet 
müddetine ve bu müddetin nasıl hesap edileceğine, * müddetin hitamından sonra alınacak vergi 
ve resim miktarına, bu malî muaf iyete nail olabilmek için salahiyetli bir makam veya'bu maka
mın salahiyetli kıldığı bir teşkilât tarafından verilmiş « Beynelmilel bir mükellefiyeti maliye cüz
danı » nı haiz bulunmak lâzımgeldiğme, ve bu mükellefiyet cüzdanının, vize edilmek üzere, her 
memleket hudut gümrük bürosuna ibrazı mecburiyetine, bu cüzdanın bir sene için muteber olacağına, 
ikinci bir nüshası hiç bir zaman verilemeyeceğine, cüzdan müddetinin hitamında tecdidine veya zıyaı 
halinde yapılacak muameleye dair esaslı noktalar zikredilmektedir. 

6 - 17 nci maddelerinde de, bu otomobil arabalarının müruriye resmi ve mahallince verilen 
sair sıhhiye rüsumu hakkında tâbi olacakları muameleye, bu mukavelenin tefsir ve tatbikmda Akit
ler arasmda zuhur edecek ihtilâfın, aralarında halledemedikleri takdirde, istişarî mahiyette, 
Milletler Cemiyeti istişarî ve fennî muvasalat ve transit komisyonuna tevdi olunacağına, imza ve 
tasdik muamelelerinin ne suretle yapılacağına, Mukavelenin .meriyetinden <iki sene sonra her Âkit ta
rafından tashih ve tadili talep veya mefsuhiyeti beyan edilebileceğine mütedair eşkâl ve merasim izah 
olunmaktadır. 

Görüldüğü üzere, Devletler işbu mukavele ile birbirlerinin arazisinde tdbâalarnun otomobille 



seyrisef erini kolaylaştırmak maksadını takip etmektedirler. Bu gibi yolculara, mukavele şartlarına 
tevfikan, gösterilecek malî ıtesbilât mukabilinde memleketimize seyyah cejbi imkânı artırılmış olacak 
ve bu yüzden edilecek maddî ve manevî istifadeler, Hazinenin mukavele ile kabul edilen bazı muafi
yetler dolayısile kaybedeceği varidat ile kiyas kabul etmeyecek derecede büyük olacaktır. Bundan baş
ka muhtelif memleketler arasındaki münasebetleri kolaylaştırmak için aktedilen bu gibi umumî -mu
kavelelere bizim de yabancı kalmayarak (medenî milletler zümresile birlikte yürümemizin Cumhu
riyet Hükümetinin bu günkü telâkkilerine uygun olacağı şüphesiz görülmektedir. 

Bu mülâhazalara mebni mukavelenin Büyük Millet Meclisince tasdikinin faydalı olacağı düşünüle
rek bitişik kanun lâyihası arz ve takdim olunur efendim, 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 17 - XII -1933 

Karar No. 7 
Esas No. 1/701 

Yüksek Reisliğe 

30 ımart 1931 tarihinde Cenevrede imzala
nan ecnebi otomobil arabalarının tâ/bi olacak
ları malî mükellefiyet hakkındaki mukavele
nin tasdikına dair hazırlanan ve îcra Vekili e-
tri Heyetinin 15 - V -1932 toplanışında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan ikamın lâyi
hası ve esbabı mucibesi Hariciye vekili Beyin 
hüzünle tetikik ve müzakere edildi: 

Hülkııımetin eshabı ımuciıbesinde bildirildiği 
veçhile Ibir taraftan memleketimize fazla sey
yah celbi imkânlarını arttıran, diğer taraftan 
muhtelif milletler arasındaki münasebetleri 
kolaylaştıracak IbİT mulkaveleye bizim de ya-

30 mart 1931 tarihinde Cenevrede imzalanan 
ecnebi otomobil arabalarının tâbi olacakları malî 
mükellefiyet hakkındaki mukavelenin tasdikına 
dair .hazırlanan *ve icra Vekilleri Heyetinin 

bancı kalmayarak medenî milletler zümresile 
birlikte yürümemiz hususunda Cumhuriyet Hü
kümetinin telâkkilerine uygun bulunan bu mu
kavelenin tasdikına ait kanun lâyihası encü-
smenimkce d e . tasvip edilmiş ve havalesi veç
hile Dahiliye encümenine tevdi edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe arzı kararlaştırılmıştır. 
Ha. En. Rs. N. M. M. Kâ. 

Sivas Srvas Diyaribekir 
Necmettin Necmettin Zeki Mesut 

Aza Aza 
Elâziz Kocaeli 

Fasıl Ahmet Reşit Saffet 

15 - V -1933 toplantısında Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibe mazbatası ve mukavele projesile birlikte 
gönderildiğini bildiren Başvekâletin 17 - V -1933 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye emilmeni 2-IV-1934 

Karar No. 33 
Esas No. 1/701 

Yüksek Reisliğe 
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tarih ve 6/1521 sayılı tezkeresi encümenimize de 
havale buyurulmuş olmakla Hariciye encümeni
nin bu baptaki mazbatasile beraber 23-111-1934 te
ki toplantımızda okundu ve iş hakkında konu
şuldu. 

Hükümetçe serdolunan ve Hariciye encüme
nince şayanı kabul görülen esbabı mucibeye en
cümenimiz de iştirak eylediğinden mukavelenin 
tasdikini mutazammm 'kanun lâyi hasmın kabulü
ne karar verildi. 

30 mart 1931 tarihinde Cenevrede imzalanan 
ecnebi otomobil arabalarının tâbi olacakları malî 
mükellefiyet hakkındaki mukavelenin tasdi-
kına dair olup Hariciye ve Dahiliye encümenleri 
mazbatalarilç birlikte encümenimize tevdi kılınan 
kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar vekâletile 
Hariciye vekâletinden gönderilen memurlar ha
zır oldukları halde encümenimizce de mütalea ve 
tetkik olundu. 

Otomobillerin beynelmilel gidip gelişini tes
hil etmek için bunlardan memlekette kalacakları 
muayyen müddet zarfmda istihlâk vergi ve re-

Yüfcsek Reisliğe arzolunur. 
Da. E. Reisi Reis V. M. M. Kâ. 
Tekirdağ Mezun Çanakkale 

Cemil Şükrü 
Ajza Aza Aza Aza 

Ordu Kütahya Antalya Bursa 
Ahmet İhsan Memet Rasih Emin Fikri 

Aza Aza Aza Aza 
Ordu Afyon Giresun Zonguldak 

İsmail İzzet Ulvi A. Münir Bifat 

simlerinden maada bazı vergilerin alınmaması 
esasına müstenit olan mukavelenin tasdiki hak
kındaki kanun lâyihası encümenimizce de aynen 
kabul edilmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzo-
lunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis R. V. M. M. Kâtip 
Burdur İsparta Bayazıt Tokat 

M. Şeref Mükerrem İhsan Süreyya 
Bursa Erzurum , İstanbul 

Dr. Galip Asım Sadettin 
Kayseri Sivas 

A. Hümi M. Remzi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 24 - IV - 1934 

M. No. 80 
Esas No. 1/701 

Yüksek Reisliğe 



— 4 ^ 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

30 mart 193i tarihinde Cenevrede imzalanan ec
nebi otomobil arabalarının tâbi olacakları malî 
mükellefiyet hakkındaki mukavelenin tasdıkma 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 30 mart 1931 tarihinde Cenev
rede imzalanan ecnebi otomobil arabalarının tâ
bi olacakları malî mükellefiyet baklandaki mu
kavelename tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmım icraya 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 15 - V -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Mİ V. Na. V. îk. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi 

S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. Rafik Ali Rana Muhlis 



ECNEBİ OTOMOBİL ARABALARININ TABÎ OLACAKLARI MALÎ MÜKELLEFİYET 
HAKKINDA MUKAVELENAME 

Otomobillerin Beynelmilel gelip gitmesini teshil arzusunda bulunan'Yüksek Âkit Taraflar; 
Ecnebi otomobil arabalarına bahşolunacak, kabil olduğu kadar vâsi bir vergi muafiyetinin bit hu

susta esaslı bir faide temin edeceğini nazarı itibare alarak, 
Murahhaslarını berbeçhiâti tayin etmişlerdi i*: 

İşbu zevat usulü dairesinde görülen salâhiyetnamelerini irae ettikten sonra mevaddı atiye-
yi <karar altına almışlardır: 

Birinci madde 

Yüksek Âkit Taraflardan birinin arazisi üzerinde ıgidip gelen, Yüksek Âkit Taraflardan bir 
diğerinin arazisi daihilinde müseocel otomobil arabaları, aşağıdaki maddelerde tasrih olunan 
şerait dahilinde, birinci Yüksek Âkit Taraf arazisinin lher tarafında veya Ibir kısmında otomo
bile malikiyet vergi ve rüsumundan ve otomobillerin gidip gelmesi vergi ve resimlerinden muaf
tırlar. Bu muafiyet istihlâk vergi ve resimlerine şamil değildir. 

Herhalde, ücret mukabili eşhas naklinde kullanılan arabalarla eşyayi ticariye naklinde 
ıkullanılan arabalar işbu mukavelename dairei şümulünden hariçtirler. 

İkinci madde 

Birinci maddede taihsis olunan muafiyet, (her Yüksek Âkit Tarafın arazisi dahilinde, bir 
sene zarfında bu arazi dahilinde geçecek doksan günlük bir mecmu müddeti temsil eden bir 
veya müteaddit ükametler için verilmiştir; bu müddet, üçüncü maddede mevzuuibahs malî 
mükellefiyet cüzdanının itası tarihinden itibarengün begün sayılrr. 

Muafiyet müddetinin hesabında, gün, gece yarısından gece yarısına itibar olunur, her gün 
alkşamı tam bir gün sayılır. Maamafih çtkış günü ile giriş günü arasında bir günden fazla bir 
fasda mevcut olduğu zaman çûnş günü sayılmaz. 

İkametin muafiyet müddetini tecavüz eden kısmına ait vergiler ve rüsum hakkında yapılacak 
anuamelei hesabiye, vergilerin ve rüsumun tarholunduğu memlekette tescil edilmiş arabalar hak
kındaki muamelelerden daha gayri müsait olmayacaktır. 

Üçüncü madde 

Bundan evvelki maddede kastedilen muafiyetten istifade edebilmek için araba, işbu mukavelena
meye mülhak numuneye göre tertip edilmiş ve tescilinin yaplıdığı memleketin sahibi salâhiyet ma
kamı veyahut mezkûr makamca kendisine bu husus için salâhiyet verilmiş bir teşkilât tarafın
dan ita kılınmış beynelmilel bir mükellefiyeti maliye cüzdanını haiz olmalıdır. 

Cüzdan, alâkadar Yüksek Âkit Tarafm arazisine girerken ve çıkarken vize edilmek üzere hudut 
gümrük bürosuna arzedilir. 

Dördüncü madde 

Yüksek Âkit Taraflardan birinin arazisi dahiline malî mükellefiyet cüzdanının bahşettiği hak ile 
girmiş olan bir araba çıkış vizesi yapılmadan çıkarsa ve çıkış tarihini tayin imkânı olmazsa bu ara
banın cüzdanı mezkûr arazi dahilinde hükümsüz addedilebilir. 
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Beşinci madde 

Malî mükellefiyet cüzdanı, itası tarihinden itibaren bir sene müddetle muteberdir. Araba, sahi
bini veya zilyedini değiştirirse, yahut arabanın sicil numarası değişmiş olursa, sahibi salâhiyet ma
kam veya bu makamca kendisine salâhiyet verilmiş teşkilât tarafından cüzdanda lâzımgelen tadilât 
icra edilir. 

Yukarıda zikredilen meriyet müddetinin hitamından evvel ayni araba için, Yüksek Âkift Taraf
lardan bir diğerinin arazisi dahilinde yapılacak tescil müstesna, yeni bir cüzdan ita edilemez. Hiç
bir zaman imalı mükellefiyet cüzdanının nüsha i saniyesi verilmez. 

Altıncı madde 

Birinci nuaddenıin birinci fıkrasında kastedilen arabalar, müruriye resimleri ve mahallinde verilen 
sair rüsumu mümasile hususunda, bu resimlerin ahzolunduğu arazi dahilinde müseccel arabaların 
tâbi tutuldukları muameleden daha az müsait muameleye tâbi tutulmayacaklardır. 

Yedinci madde 

İşbu mukavelename mevaddınm tefsiri veya tatbiki hususunda Yüksek Âkit; Taraflardan ikisi ve
ya bir çoğu meyanında bir ihtilâf zuhur ederse ve hu ihtilâf doğrudan doğruya Taraflar arasında 
halledilemezse mesele istişarî reyi alınmak üzere Cemiyeti Akvamın istişarî ve fennî muvasala ve 
transit komisyonuna tevdi olunur. 

Sekizinci madde 

Yüksek Âkit Tarafların her biri imza ve ta«dik veya muvafakat beyanı esnasında işbu mukavele
nameyi kabul etmekle müstemlekelerinin, himayesi altında bulunan mjemleketlerni ve deniz aşın 
arazisinin, hakimiyeti veya mandası altındaki ülkelerin heyeti mecmuasına veya her hangi bir kısmı
na ait hiç bir mecburiyet deruhde etmediğini beyan ve ilân edebilir. Bu halde işbu mukavelename 
mezkûr beyannamede zikrolunan memıalik için k bili tatbik olamıaz. 

Yüksek Âkit Tarafların her biri bilâhare işbu mukavelename ahkâmının, yukarıki fıkrada mez
kûr beyanata mevzu teşkil eden arazinin heyeti mecmuasında veya bir kısmında tatbikini arzu 
ettiğini Cemiyeti Akvam Umumî Kâtipliğine bildirebilir. Bu takdirde Kâtibi Umumiliğin mezkûr 
işarı ahzi tarihinden altı ay sonra mukavelename işarda kastedilen bütün memleketlere teşmil edi
lir. 

Kezalik, Yüksek Âkit Taraflardan herbiri, on yedinci maddede zikredilen iki senelik müddetin 
hitamından sonra müstemlekelerinin, himayesi al tında bulunan memleketlerin ve deniz aşın meraa-
likin veya hâkimi yahut mandası altına konulmuş memalikin umumunda veya bir kısmında işbu mu
kavelenamenin tatbikrna nihayet verilmesini arzu ettiğini her zaman ilân ve beyan edebilir. Bu tak
dirde mukavelename, Kâtibi Umumilik tarafından bu yolda bir tebliğin ahzinden bir sene sonra teb
liğde mevzubahs edilen arazide kabiliyeti tatbikiyesini kaybeder. 

Kâtibi Umumî işbu madde mucibince alacağı tebligat ve beyanatı Cemiyeti Akvamın bilcümle 
azalarına ve onuncu maddede kastedilen azanın gayri Devletlere tebliğ eder. 

Dokuzuncu madde 

Merbut, mülhak protokolde mevcut olan tefsirler ve kaydi ihtiraziler kabul olunmuşlardır 
ve işbu mukavelenamenin haiz olduğu kuvveti, kıymeti ve müddeti haiz olacaklardır. 

Onuncu madde 

Fransızca ve İngilizce metinleri ayni derecede muteber olan işbu mukavelename bugünün tarihini 
taşıyacaktır. 
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İşbu mukavelename 30 eylül 1931 tarihine kadar her Cemiyeti Akvam azası namına ve Cemiyeti 

Akvam azası olmayıpta işbu mukavelenameyi tanzim eden konferansta temsil edilmiş veyahut 
kendisine Cemiyeti Akvam meclisi tarafından (bu ıhusus için işbu-, mukavelenamenin 'bir^nüsha
sı gönderilmiş olan her Devlet namına imza edilebilir. 

On birinci madıde 

îşfbu mukavelename tasdik olunacaktır. 
Tasdik vesikaları Cemiyeti Akvam kâtibi umumisine tevdi olunacak, Kâtibi Umumî dahi 

işbu vesaiki aıhzeylediğini Ibilcümle Cemiyeti Akvam aızasma ve onuneu maddede kastedilen* 
azanın gayri Devletlere (bildirecektir. 

On ikinci ımadde 

1 teşrinievvel 1931 den itibaren her Cemiyeti Akvam azası veyahut onuncu maddede kastedilen 
azanın gayri her Devlet namma işbu mukavelenameye iltihak edilebilir. 

Muvafakat vesaiki Cemiyeti Akvam Kâtibi Umumisine tevdi olunur. Kâtibi Umumî dahi işbu ve
saiki tesellüm ettiğini bilcümle Cemiyeti Akvam azasına ve mezkûr maddede kastedilen azanm gayri 
Devletlere bildirir 

* 
On üçüncü madde 

Her yüksek Âkit Taraf tasdiklerinin ve muvafakatinin iktisabı hükmetmesini, bir veya''bir kaç 
Cemiyeti Akvam azasının ve yahut tasdik veya muvafakat vesaikinde tasrih edilecek azânrh gayri 
Devletlerin muvafakat ve tasdikına talik edebilir. 

On dördüncü madde 

işbu mukavelename Cemiyeti Akvam Kâtibi Umumisi tarafından, Cemiyeti Akvam azası veya 
azanın gayri beş Devlet namma yapılacak tasdik veya muvafakat alındıktan altı ay sonra mevkii 
meriyete geçer. • 

Ikltisabı hükmetmesi evvelki maddede zikredilen şeraite muallâk tasdikler yahut, muvafakatler, 
mezkûr şerait itmam ve ikmal edilinceye kadar bu adet dahilinde sayılmaz. 

On beşinci madde 

İşbu mukavelenamenin mevkii meriyete geçmesinden sonra vaki olacak tasdikler veya muvafa
katler gerek Cemiyeti Akvam Kâtibi Umumisi tarafından tesellüm eddldMeri tarihten, gerekse on 
üçüncü maddede zikredilen şeraitin itmam olunduğu tarihten altı ay «JMa Iktisabr toSkmederler. 

On altmcı madde 

îşbu mukavelename iki- sene mevkü meriyette kaldıktan sonra, her vakit, üç Yüksek Âkit Tarafça 
onun tashih ve tadili talep edilebilir. 

Yukarıki fıkrada kastedilen talep Cemiyeti Akvam Kâtibi Umumisine tevcih olunur. Kâtibi Umu
mî de bu tatöbi Yüksek Taraflara bildirir ve Cemiyeti Akvam Meclisini bu husustan haberdar eder. 

On yedinci madde 

İşbu mukavelenamenin mevkii meriyete geçmesi tarihinden itibaren iki senelik bir müddetin hi
tamından sonra işbu mukavelename Yüksek ÂMt Taraflardan her hangi biri tarafmdajı mefsuh ad
dedilebilir. 

Fesih keyfiyeti Cemiyeti Akvam Kâtibi Umumiliğine tahrirî şekilde bildirilecek o dahi bilcümle 
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Cemiyeti Akvam azasmı ve onuncu maddede kastolunan azanın gayri Devletleri fesihten haberdar 
edecektir. 

Fesih kâtibi umuminin tebellüğ tarihinden bir sene sonra iktisabı hüküm edecek ve bu feshin 
hükmü, ancak, fesih, Cemiyeti Akvam azasından ve azanın gayri hangi Devlet namına yapılmışsa 
ona münhasır kalacaktır. 

Eğer, ayni zamanda veya birbirini müteakip yapılan fesihler neticesinde işbu mukavelename ahkâ-
mdle bağlı olan Cemiyeti Akvamı azası veya azanın gayri Devletlerin adedi beşten aşağı düşerse mu
kavelename meriyetten sakıt olur. 

Yukarıda zikredilen murahhaslar işbu mukavelenameyi tasdikan lilmeal imza ederler. 

Cemiyeti Akvam Meclisi Kâtibi Uanumdliği Hazanei evrakında muhafaza edilecek ve aslına anutaba-
katleri musaddak suretleri bilcümle Cemiyeti Akvam Meclisi azalarile onuncu maddede mezkûr, aza
nın gayri Devletlere gönderilecek olan yalnız bir nüsha halinde Cenevrede 30 mart 1931 de tanzim 
olumuştur. 

Belçika: 
J. de Ruelle 

(Müstemlekât ve imanda altında ıme-
malik için bilâhare muvafakat kay-
di ihtirazisile) 

Büyük Britanya ve Şimalî irlanda ve Bri
tanya İmparatorluğunun ayrıca Cemiyeti 
Akvam azası olmayan Ibilcüımle aksamı: 

İngilizce aslından tercümesi: 
İmzamın [müstemlekelerle, Jıimaye 
altında memleketlere, denizaşırı 
memleketlere yahut hakimiyet al
tında veya himaye altında (memle
ketlere işamil oknadığını beyan ede
rim; 
P. C. Franklen 

Danimarka: 
E. âimıoni 

Seribest Danzik şehri: 
İstizana talikan; 
Dr. Rasinalki 

İspanya: 
C. Resines 

İtalya: 
C. de Constantin 

Lüksemlburg: 
Oh. G. Vernaire 

Hollanda: 
J. F. Schönfeld, 
M. L. Mezjers 

Polonya: 
Dr. Rasinski 

Portekiz: 
A. M. Ferraz de Andrade 

İmzam ile Portekiz'in, müstemlekâ-
tı için Ihiç bir mecburiyet deruıhde 
etmediğimi ıbeyan ederim; 

İsveç: 
K. I. Westman 

İsviçre: 
Rotbnıund, Hâusemann, Ratzenberger 

Çekoslovakya: 
İng. Vaclav Roulbik 

Türkiye: 
Cemal Hüsnü 

Aslına mutabakatı tasdik edilen suret 
Kâtibi Umumî namma 
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MÜLHAK PROTOKOL 

İkinci maddeye 
İsviçrenin, sair 

ili .ve 
Yüksek 

salâhiyetini bırakmabjl 
tazelenir muafiyet 
tecavüz edildiği 

Eğer İsviçre işbu 
gi almağa mecbur 

Üçüncü maddeye 
Yüksek Akit 

rosunun gayri bir 

Âkit Taraflara, kendi hakkında, işbu mukavele sistemini tatbik etmek 
a beraber arazisi dahilinde, halen meri mütevali doksan günlük ve her girişte 

sijstemini tatbikte devam edilebileceği kabul edilmiştir. Bu muafiyet müddeti 
takdirde İsviçre kavaninine tevfikan almması lâzımgelecek vergi alınır. 

mukavelenin sistemini kabul ederse işbu mukavelename ahkâmı mucibince ver-
olacağı tabiidir. , 

ilâve : 
Taraflar, üçüncü maddenin sonuncu fıkrasında kastedilen muamelâtın Gümrük bü-

hıkdut bürosunda ifasmı emretmek hakkım haizdirler. 

Ecnebi otomobil arabalarının tâbi olacakları mali mükellefiyete dair mukavelena
meye lahika 

Bu cüzdan onu it£, 
bmda « Caraet Fiscal 
larm her biri lisanlarında 

Bu cüzdanda bulunacak 
nilen el yazısı ile 

Bu cüzdan 48 tane 
Forma merbut 

Beynelmilel malî mükellef iyet cüzdanının numunesi 
eden memleketin resmî dili veyahut dillerile yazılıdır. Açık mavi renkli ka-
international » (Beynelmilel vergi cüzdanı ) kelimelerinin Yüksek Âkit Taraf-

tercümelerini havi bulunacaktır. 
el yazısı malûmat hiç olmazsa lâtin harflerile veyahut İngiliz yazısı de-

JŞ bulunacaktır. 
numaralı sayrfayı ihtiva eder. 

numunenin forması olacaktır. ( Takriben 135 mm, X 218 mm.). 




