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Sayıfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 278 
2 — Havale edilen evrak 278 
3 — Müzakere edilen maddeler 279 
1 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin Dahiliye vekâletine ait olan kısmında deği
şiklik yapılmasına dair 1/980, Muş vilâyeti da
hilinde Bingöl atlı bir kaza ve bu kazaya bağlı 
olmak üzere Uğnut atlı bir nahiye teşkili hak
kında 1/1000, Erzurum vilâyeti dahilinde Çat 
atlı bir kaza teşkiline dair 1/1001, Samsun vi
lâyetine bağlş Kayak nahiyesinin kaza haline 
konulması hakkında 1/1010, Bolu vilâyeti da
hilinde 4 nahiyenin kaldırılmasına ve Akçaşehir 
adile bir kaza kurulmasına dair 1/1050 ve Gi
resun vilâyetine bağlı Bulancak nahiyesinin ka
za haline konulması hakkında 1/1077 numaralı 
kanun lâyihaları ve Dahiliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları 279,284 

2 — Maarif vekâleti tarafından idare edile
cek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 3 ün
cü maddesinin 2 nci fıkrasının tefsiri hakkında 
3/326 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 279:280 

3 — Millî musiki ve temsil akademisi hak
kında 1/1045 numaralı kanun lâyihası ve Maa
rif ve Bütçe encümenleri mazbataları 280:284 

4 — Müze ve rasatahne teşkilâtı hakkında 
1/1044 numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 284:287 

5 — Gümrük ve tarife kanununun 4 üncü 

Sayıfa 
maddesinin tefsiri hakkında 3/487 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Gümrük ve inhisarlar en
cümeni mazbatası 287 

0 — Türkiye Cümhuriyetile isviçre Hüküme
ti arasında aktedilen mücrimlerin iadesine ve 
cezaî mevadda karşılıklı muzaehreti adliyeye 
müteallik mukavelename ile medenî ve ticarî me
vadda adlî münasebetleri tanzim eden mukave
lenamenin ve uzlaşma, adlî tesviye ve hakem 
muahedesini muaddil protokolün tasdiki hakkın
da 1/756 numaralı kanun lâyihaları ve Hariciye 
ve Adliye encümenleri mazbataları 287:288,290,292, 

293:295,295:298,298:300 
7 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve va

zifeleri hakkındaki kanuna müzeyyel 1/934, Da
hiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunun 5 inci maddesini muaddil kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
1/966, Emniyet işleri umum müdürlüğünde bir 
şube müdürlüğü teşkiline dair 1/1030 numaralı 
kanun lâyihaları ve Dahiliye encümeni mazbata-
sile polis teşkiltât kanununa bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair 1/1064 numaralı ka
nun lâyihası vo Bütçe encümeni mazbatası 288:289 

8 — Beynelmilel yardım birliği mukavele
sine bazr ilâveler yapılması hakkında 1/169 nu
maralı kanun lâyihası ve Hariciye encümeni maz
batası 289 

9 — Anka ada rekzedilmiş olan zafer abide
sinin bazı kısımlarının gümrük ve sair resimler
den muafiyeti hakkında 1/1046 numaralı kanun 
lâyihası ve Gümrük ve ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 289,292,306:308 



Sayıfa 
10 — Gümrük kanununun 13 üncü maddesinin 

kaldırılması hakkında 1/921 numaralı kanun lâ
yihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları 290 

11 — Muvazenei umumiye dahilindeki dai
relerin kırtasiye ihtiyaçlarının sureti tedarikine 
dair olan kanuna müzeyyel 1/296 numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 291,292,309:310 

Birinci celse 
Nebatları kontrol ve temizleme müesseseleri ya

pılmasına, 
Soy adına dair kanun lâyihaları müzakere ve ka

bul edildikten sonra teneffüs için celse tatil olundu 
İki nci celse 

Memurin kanununun 84 üncü maddesinin (D) fık
rasının tefsirine dair mazbata ile, 

Matbuaları toplamaya, 
1934 malî senesi Ankara şehri imar müdür

lüğü bütçe kanununa bir madde tezyiline dair 
kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Meclisin gönderdiği selâm ve muhabbet telgrafı
na cevaben İran Meclisinden gelen teşekkür telgrafı 

Lâyihalar 
1 — İsparta vilâyeti hususî idaresi tarafından ya- I 

pılacak istikraz hakkında kanun lâyihası (Dahiliye ! 
ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Kanunla verilen salâhiyetlere binaen yapı
lan kefaletlerin sureti ifası hakkında kanun lâyihası 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Vakıf akarların tamir ve ihyası için icarei 
vahideli yerler satış bedelinden 150 000 liranın sar
fına dair kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümen
lerine) i 

4 — Ziraat vekâleti müesseselerinde yetşitirilen 
her nevi fidan, tohum ve üretme vasıtalarının satı- I 
labilmesi ve bu gibi müesseselerden lüzum görülen
lerin mütedavil sermaye ile idare edilebilmesi hak
kında kanun lâyihası (Ziraat ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
5 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununa bir madde 

ilâvesi hakkında 1/1082 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Sayıfa 
12 — Afyon Karahisar mebusu Haydar Bey 

ve 3 arkadaşının, Afyon Karahisannda dikile
cek zafer abidesinin gümrük ve sair resimler
den muafiyeti hakkında 2/117 numaralı kanun 
teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 291,292,301:303 

13 — Orta orman mektebi teşkilâtı hakkın
da 1/981 numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 291:292,303:306 

okundu.. 
Dahiliye, Maliye vekâletlerile Tapu umum müdür

lüğü kadro cetvellerinde tadilât yapılması hakkındaki 
kanun lâyihası, birinci maddesi üzerinde cereyan 
eden müzakere neticesinde encümene tevdi olundu. 

Mektep pansiyonları hakkındaki kanun lâyihası
nın birinci maddesi kabul, ikinci maddesi üzerinde 
müzakere cereyan ettikten sonra Mecliste ekseriyet 
olmadığı anlaşılarak cumartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Konya Rize 

Refik Ali 

6 — Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtındaki 
eşyaya dair 5/59 numaralı Meclis hesaplarının tetkiki 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

7 — Millî saraylardaki eşya hakkında 5/60 numa
ralı Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

8 — Muvakkat kaza salâhiyetile diğer yerlere gön
derilecek hâkimlere verilecek tahsisata dair 1/1073 nu
maralı kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

9 — Mülga seyrisefain idaresinin 1930 senesi son 
hesabına ait mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 3/466 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile Seyrisefain idaresinin 1930 senesi son 
hesabı hakkında 1/441 numaralı kanun lâyihası ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (Ruznameye) 

10 — Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükelleflere 
bazı kolaylıklar gösterilmesi hakkında 1/886 numa
ralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

1 — SABIK ZABIT HULASASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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Açılma saati: 15 

REÎS — Refet B. 

KÂTİPLER — Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Devlet memurlun aylıklarının tevhit ve 

teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin Dahiliye vekâletine ait ulan kısmında deği
şiklik yapılmasına dair 1/980, Muş vilâyeti dahi
linde Bingöl atlı bir kaza ve bu kazaya bağlı ol
mak üzere llğnut atlı bir nahiye teşkili hakkın
da 1/1000, Erzurum vilâyeti dahilinde Çat atlı 
bir kaza teşkiline dair 1/1001, Samsun vilâyetine 
bağlı Kavak nahiyesinin kaza haline konulması 
hakkında 1/1010, Bolu vilâyeti dahilinde, t nahi
yenin kaldırılmasına ve Akçaşehir adile bir kaza 
kurulmasına dair 1/1050 ve Giresun vilâyetine 
bağlı Bulancak nahiyesinin kaza haline konulma
sı hakkında 1/1077 numaralı kanun lâyihaları ve 
Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

REİS — Bu lâyihanın bir maddesi encümene 
gitmişti, gelmiştir, okutuyorum. 

Yeniden beş kaza teşkiline ve iki vali muavinliği 
ihdasına ve Maliye, Dahiliye vekâletlerile Tapu 
ve kadastro umum müdürlüğü kadro cetvellerin

de tadilât yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — İsimleri merbut (1) numaralı 
cetvelde yazılı beş kaza teşkil olunmuştur. Bu 
kazaların hududu İcra Vekilleri Heyetince ta
yin olunur. 

(1) numaralı cetvel 

Vilâyeti Kaza ismi 

Muş Bing-öl 
Erzurum Çat 
Samsun Kavak 
Bolu Akçaşehir 
Giresun Bulancak 

SIRRI B. (Konya) — Efendim, yeni teşkil 
edilen kazalardan birinin adı, Akçaşehir oluyor. 
Malûmu Âliniz, Konyanın Akşehir diye bir ka
zası vardır, isimler arasında büyük yakınlık 
vardır. Akşehirle Akçaşehir, birbirine yakın ke
limelerdir. Netekim, Ereğli iki tane idi, biri

sine Karadeniz Ereğlisi denmek suretle iltibasın 
önü alınabilmişti. Keza İzmit ve İzmir kelime
leri, eski harflerle birbirine yakın oldukların
dan tefrikleri için imlâ şekilleri tamim edildi. 
Bunun için tensip buyurulursa yeni teşkil edi
lecek kazaya Akkaza denebilir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Yahut 
sadece Akça denir. 

SIRRI B. — Evet efendim, yahut Akçe den
sin. 

REİS — Dahiliye vekili Bey buradalar mı? 
(Hayır sesleri). O halde tehir ediyoruz. Belki 
biraz sonra gelirler, müzakeresine devam ederiz. 

2 — Maarif vekâleti tarafından idare edie-
cek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı 
maddelerinin değişinime sine ;\" bu kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair olein kanunun 3 üncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının tefsiri hakkında 
3/326 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif 
re Bütçe encümenleri mazbataları 

CEÎS — Bu lâyihai kanuniyenin birinci mad
desini müzakere etmiştik. İkinci maddesi mü
zakere olunurken celse tatil olunmuştu. Bu mad
denin müzakeresine devam edeceğiz. Bir de tak
rir vardır. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Maddeyi takrirle beraber encümene istiyo
ruz efendim. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, usul 
hakkında söyleyeceğim. 

Tadil teklifi reye konur, nazarı dikkate alın
dıktan sonra encümene gider. Reye konmaksı-
zın Meclisteki bir madde encümene gitmez. 

REİS — Efendim, encümen istedikten sonra 
encümene gider. Müzakere arasında verilen 
takrirler encümen isterse, encümene gider. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
encümen takriri ister, maddeyi istemez. Madde
yi istediği gibi takriri nazarı dikkate almış de
mektir. Yani üzerinde tetkikat yapacaktır. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Verilen takrir ikinci maddenin tadili yolun-
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dadır. Binaenaleyh o maddenin tadil edilmesi 
için takrir, madde ile beraber encümene verilir. 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
118 inci madde sarihtir. Encümen isterse gön
dermek mecburidir deniyor. Reye vazına lüzum 
yoktur. (Neyi isterse sesleri). 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Müzakere başla
madan evvel olursa öyle olur. 

REİS — Efendim, bunlar yüzlerce defa te
kerrür etmiş muamelelerdir. Muamele tamamdır. 

Üçüncü maddeye geçiyoruz. 
BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 

— Kanunun bütün maddeleri birbirile alâkadar
dır. Mademki ikinci madde, encümene havale 
edilmiştir, bu maddeleri de gözden geçirmek üze
re encümene istiyoruz. 

REİS — Pek ala efendim, öteki maddeleri de 
encümene gönderiyoruz. 

Diğer meselelerin müzakeresine geçiyoruz. 

3 — Millî musiki ve temsil akademisi hakkın
da 1/1045 numaralı kanun lâyihası ve Maarif re 
Bütçe encümenleri mazbataları fi] 

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

Millî musiki ve temsil akademisinin teşkilât 
kanunu 

BİRtNCİ MADDE — Maarif vekâletine bağ
lı olmak üzere Ankarada bir « Millî musiki ve 
temsil akademisi » kurulmuştur. Akademinin ga
yeleri : 

a) Memlekette modern ve ilmî esaslar dahi
linde millî musikiyi işlemek, yükseltmek ve 
yaymak; 

b) Sahne temsilinin her şubesinde ehliyetli 
unsurlar yetiştirmek; 

c) Musiki muallimi yetiştirmektir. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu modern, 

kelimesi yerine başka bir kelime konulamaz mı? 
BÜTÇE E. REÎSÎ MUSTAFA ŞEREF B. 

(Burdur) — Münasip bir kelime bulunurda He
yeti muhtereme kabul ederse hayhay. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Maarif 
Vekili Beyden rica ederim, bulsunlar. 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Dil cemiyeti uzun uzadrya çalışıyor. Hepiniz 
biliyorsunuz. Tarama derneği çıkıyor. Ondan 
sonra bir klavuz çıkacak. Bunların hepsinin kar
şılığı, salâhiyettar zevat tarafından kongrelerde 
tesbit edilecektir. Bu gibi kelimeler, senelerden-
beri vardır. Mademki şimdilik manasım anlı
yoruz, bu işleri onlara bırakmak ve kanunları, 
esas işleri, bir kelime itirazı dolayısile geciktir

i l ] 246 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

memek ricasında bulunacağım. Bu iş üzerinde 
çalışılıyor, ele alınmış bir meseledir. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
Vekil Beyefendinin fikrine tabiî tamamile işti
rak ediyoruz. Yalnız diyoruz ki, mevcut Türk-
çemiz varken, ecnebi kelimeler kullanmayalım. 
Şu ve şu vekâletten gelirse ne ise, fakat bu işin 
başında bulunan Maarif vekâleti erkânı bize 
böyle bir kelime getirmemelidir. Modern keli
mesi kalkarsa bu kanunda hiç bir değişiklik ol
maz. Çünkü esasen her yaptığımız iş, moderndir. 
Bu da yeni bir iş olduğu için şüphesir modern 
olacaktır. Binaenaleyh bu kelime kaldırılsın 
isterseniz bir takrir vereyim ve kanun bu su
retle geçsin. Encümen ve Vekil Beyefendiden 
kabulünü rica ederim. 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Kabul ediyoruz efendim. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Biz de kabul ediyoruz. 

REİS — Vekil Beyle encümen, muvafakat 
ediyorlar, « Modern ve » kelimelerini çıkarıyo
ruz. Söz isteyen var mı? Maddeyi reye arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Millî musiki ve temsil 
akademisi aşağıda sayılan üç müesseseden iba
rettir : 

1 - Musiki muallim r.:<jkt„l:;, 
2 - Riyaseti Cir**hr.r filârmonik orkestrası, 
3 - Temsil şubesi, 
REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul 

buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Akademinin bir müdü
rü, bir müdür muavini ve her şubenin birer şefi, 
idarî ve teknik işlere bakmak üzere lüzumu ka
dar şef muavini ve mütehassıslar bulunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Akademi müdürü, 
musiki veya temsil sahasında meslekî iktidarile 
temayüz etmiş ihtisas sahipleri arasından Maa
rif vekâletince inha ve millî irade ile tayin 
olunur. Müdür muavini, şefler ve muavinler aka
demi müdürünün inhası üzerine Maarif vekâleti 
tarafından tayin olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Müdür, akademinin 
idare, terbiye, tedris, teknik ve maliye işlerinden 
mesul ve Akademiye ait bütün faaliyetleri takip 
ve murakabe etmekle mükelleftir. 

REÎS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Akademide müdürün 
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reisliği altında bir «Akademi meclisi» vardır. 
Akademi meclisine, müdür muavini ile her üç 
şubenin şefleri ve her şube muallimlerinin, her 
sene, kendi aralarından seçecekleri birer mual
lim dahil olur. Bundan başka Akademiye alın
mış mütehassıslar arasından vekâletçe iştirakine 
lüzum görülenler Akademi meclisine girerler. 
Akademi meclisinin vazifesi, Akademiye ait ol
mak üzere müdür tarafından havale olunan ida
rî, fennî ve meslekî hususları müzakere etmek 
ve bunlar hakkmda karar vermektir. 

Akademi meclisi, bundan başka Maarif ve
kâletinden havale olunan işler ve eserler hak
kında da mütalea beyan etmekle mükelleftir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Musiki muallim mektebi 
YEDİNCİ MADDE — Musiki muallim mek

tebi, ilk mektep tahsili üzerine kurulmuş altı 
senelik leylî ve meccani bir müessesedir. Burada 
umumî orta tahsille birlikte nazarî ve amelî 
musiki tahsili gösterilir ve müdavimlerin herbi-
rinin bir sazı çalacak ehliyette yetiştirilmesi te
min olunur. Mektebe neharî talebe de kabul 
olunabilir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Musiki muallim 
mektebine, kız ve erkek ilk mektep mezunları 
müsabaka ve musikiden bir yoklama imtihanı 
ile ve orta derecedeki mektepler talebesinden 
musiki bilenler imtihanla kabul olunurlar. Mu
sikiye kabiliyetsizliği ileride anlaşılanlar umu
mî tahsil vaziyetleri iyi ise diğer orta mektep 
veya liselerin veya muallim mekteplerinin muadil 
sınıflarına leylî meccani olarak naklolunurlar. 
Umumî tahsil vaziyetleri iyiden aşağı olan ta
lebeye hangi sınıfa kadar ders gördüklerini 
gösteren bir vesika verilerek mektep ile alâka
sı kesilir. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
bu vesile ile şunu da söylemek istiyorum. Gerek 
bundan evvelki, gerek şimdi okunan maddede 
«Neharî» ve «Leylî» kelimeleri geçiyor. Ben, 
mektepte okurken böyle kelimeler vardı. Fakat 
bugünkü mekteplerlede yoktur. Şimdi yatı mek
tebi diyoruz. Meselâ İstanbulda filân yatı mek
tebi, Ankarada falan yatı mektebi denilmektedir. 
Benim burada rica edeceğim şudur: Alâkadar 
dairelerin şefleri - Burada şef kelimesi olduğu 
için söylüyorum - bu lisan meselesi, mademki 
bir millî harekettir, esaslı surette alâkadar ol
malıdırlar. Leylî kelimesinin burada hiç bir mâ
nası yoktur. Yatı mektebi denilmelidir. 

MAARİF V. HİKMET B. (Manisa) — Ta
lebeden bahsediyoruz ve leylî talebe, neharî ta
lebe diyoruz. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Yatı ta
lebesi deyiniz, efendim. 

MAARİF V. HİKMET B. (Manisa) — Efen
dim, leylî mektep, neharî mektep vardı, şimdi 
yatı mektebi, gündüz mektebi diyebiliriz, fakat 
talebe için böyle bir ıstılah kabul edilmemiştir. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
sözüme başlarken dedim ki, bu kanıklar hazır
lanırken, burada da zaten alâkada:* zevat mev
cuttur. Bilhassa müdürlerimiz bu işle meşgul 
olmalıdırlar. Bunu ne ben bu kürsüde, ne de siz 
hemen bulabilirsiniz .Memleketin idaresi başında 
olan ve memleketin ilim ve irfanını elinde tutan 
zevat, meşgul olmak ve hazırlayıp buraya getir
melidir. Burada biz bu kelimeyi düzeltirken di
ğer bir kelime çıkar. Binaenaleyh bu işi mü
dürlerimiz yapmalı ve bu kanun buraya hazır 
olarak gelmelidir. 

MAARİF V. HİKMET B. (Manisa) — Yatı 
talebesi mi diyelim? 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale — Evet, ya
tı talebesi diyelim, bütün bu kanundaki leylî ke
limeleri yatıya, neharî kelimeleri gündüze tah
vil edilmelidir. 

REİS — Encümen ve Hükümetin mütaleası 
var mıdır efendim? 

MAARİF V HİKMET B. (Manisa) — Efen
dim, Ziya Gevher Beyin buyurduklarının en bü
yük taraftan biziz. Fakat leylî talebe, neharî 
talebe bizim doğduğumuz gündenberi kullanılan 
ıstılahlardır. Bu kelimeler yerine gece talebesi, 
gündüz talebesi denebilir, fakat güç oluyor. Esas 
mesele çıksın, Dil cemiyeti bunlarm mukabilini 
bulduğu vakit esasından halledilmiş olur, bütün 
kanunlar ve saire dahi bu suretle değişmiş olur 
ve iş her halde daha kolay olur. Şimdilik Ziya 
Gevher Beyden rica ediyorum, kanun aynen çık
sın, bilâhare bir buçuk, iki sene sonra bütün 
lisanımız ona göre değişecektir. 

ZİYA GEVHER B.' (Çanakkale) — Hiç bir 
şey beklemeğe ihtiyaç yoktur. Ne derneği, ne 
bir şeyi. İddiamda musırnm. 

REİS — Efendim, maddeyi reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ZİYA GEVHER B. — Teklifim ne oldu? 
REİS — Takririniz yoktu. Maddeyi reye koy

dum ve kabul buyuruldu. 
DOKUZUNCU MADDE — Musiki muallim 

mektebinin maaşlı memur ve muallimleri 
20-V-1933 tarih ve 2201 numaralı kanuna bağlı 
kadrodan tefrik ve tayin olunurlar. Haklarında 
1702 numaralı kanun ile zeyli ve tadilleri hü
kümleri tatbik olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — Musiki muallim mek
tebi mezunları temayül, istidat ve ihtisasları
na göre ya Akademideki Riyaseti Cumhur Or-
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kestrasma veya temsil şubesine veyahut orta 
tedrisat musiki muallimliğine alınırlar. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Söz iste

diğimiz zaman, ikinci defa söz vermeyorsunz ki 
sö zisteyelim. 

REİS — Söz mü istediniz? 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Evvelki 

maddede istemiştim. 
REİS — Madde reye konduktan sonra nasıl 

söz verebilirim? 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Ben söz 

istedikten sonra siz maddeyi reye koydunuz. 
REİS — Onuncu maddeyi kabul edenler . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Musiki muallim 
mektebi mezunları, gerek Musiki muallim mek
tebinde gerek daha evvel leylî ve meccani 
mekteplerde bulundukları zamanın bir buçuk 
misli bir müddet Devletin kendilerini tayin 
edeceği resmî vazifeleri ifa ile mükelleftirler. 
Mezun olduktan sonra kendilerine verilen işi 
kabul etmeyenler ve kendileri için mecburî olan 
hizmet müddetini bitirmeden evvel istifa su-
retile ayrılanlar veya ceza suretile meslekten 
çıkarılanlar kendileri için Devletçe ihtiyar olu
nan tahsil masrafını faizile beraber ve % 50 
fazlasile nakten tazminle mükelleftirler. An
cak bir müddet hizmet ettikten sonra bu mad
dede tasrih edilen şekilde ayrılanlardan hiz
mette geçirdikleri müddete düşen tazminat his
seleri alınmaz. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Arkadaş
lar, ayni şeyi tekrar edeceğim. Yalnız söylemek 
mecburiyetinde olduğum bir şey var. Bizim bir 
nizamnamei dahilimiz vardır. Bunu bilmeyen 
yoktur. Divanda bulunduğum için, nizamnameyi 
ezberlemek mecburiyetinde idim ve ezberledim. 
Bazı yerde söz isteriz, söz verilmez, bazı yerde 
istemeyiz; söz verilir. Birinci maddede bir keli
menin tashihini istedim. Madde o tashihle 
kabul edildi. Sekizinci maddede de bir kaç tas
hih teklif ettim. Makamı Riyaset, teklifimi reye 
koymadı; söz istedim verilmedi. Meclisin müza-
keratmda, bilhassa Riyaset tarafından usule ri
ayet edilmesi lâzımdır. Reis Beyin behemehal 
bana söz vermesi lâzımdı. Mademki birinci mad
de, takrirsiz yapılmıştır, öteki maddeyi de yap
mak lâzımdı. Eğer Reis Bey takrir isteyorlar-
sa, ihtar etsinler, takrir verelim. Leylî kelimesi
nin yatı, neharî kelimesinin gündüz, meccani 
kelimesinin parasız olmasını teklif ediyorum. 
Bu, bizim için mühim bir meseledir. Eğer iste-
yorlarsa takrir verelim, tashih yapılsın. 

REİS — Ziya Gevher Bey itiraz buyurdular. 
Gerek encümen, gerek Vekil Bey müsbet bir şey 
söylemediler. Kendileri de tahrirî bir teklif yap
madılar. Binaenaleyh maddeyi reye koymak 
mecburiyetinde kaldım. Eğer bu ıstılaha taraf
tar değilseniz; müsbet bir teklif yaparsınız. 

İSMAİL KEMAL B. ( Çorum ) — Kanunun 
heyeti umumiyesi reye konmadan evvel kelime 
tashihi caizdir. Taleplerini teklifle isterlerse tas
hih, kabildir. 

Yüksek Reisliğe 
Leylî kelimesinin yatı, neharî kelimesinin 

gündüz, meccani kelimesinin parasız, olarak ka
bulünü teklif ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

REİS — Takriri nazar: itibara alanlar . . . 
Almayanlar . . . Takrir nazarı itibara alınmış
tır efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey, 
diğer maddeler ne olacaktır? 

REİS — Ona göre tashih ederiz eıen'lim. 
Encümen nazarı dikkate alınan takrire gö

re maddeler geçtikçe tashihi yapacaktır efen
dim. 

B. E. Rs. MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — 
Daha ziyade alâkadar olmadı doıayısıie kelime 
tashihlerini Maarif encümeni yapsın efendim. 

REÎS — Leylî kelimesi yatı kelimesinin mu
kabili değildir. Lâzımgelen tashihi yapmak üze
re takriri ve maddeyi encümene veriyoruz. 

Riyaseti Cumhur Flârmonik orkestrası 
ON İKİNCİ MADDE — 2021 numaralı ve 

25 - VI -1932 tarihli kanunla Maarif vekâleti
ne devredilmiş olan (Riyaseti Cumhur Flârmo

nik orkestra heyeti) ayni namla millî musiki 
ve temsil akademsinin orkestra şubesini teşkil 
edecektir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Riyaseti Cum
hur filârmonik orkestra heyetinin 2021 numara 
ve 25 - VI -1932 tarihli kanunla kabul edilmiş 
olan kadrosu bu kanuna merbut (A) cetvelinde
ki şekilde değiştirilmiştir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Riyaseti Cum
hur filârmonik orkestrasına gireceklerin umumî 
ve meslekî tahsil vaziyetlerinin aşağıda gös
terilen şekillerden birine uygun bulunması lâ
zımdır : 

a) Musiki muallim mektebi mezunu olmak; 
b) Musiki muallim mektebi mezunları dere

cesinde hususî surette musiki tahsili görmüş ol
duğunu imtihanla ispat etmek şartile lise veya 
yüksek mektep mezunu bulunmak; 

c) En az orta mektep mezunu bulunmak ve 
musiki muallim mektebine muadil veya daha 
yüksek derecede musiki tahsili verdiği Maarif 
vekâletince tasdik edilen musiki mektep veya 
konservatuarlarından mezun olmak. 
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REtS — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

edenler . . . Etmeyenler . . . 

ON BEŞÎNCÎ MADDE — Riyaseti Cumhur 
filârmonik orkestrasına dahil olanların maaş de
receleri ile bir dereceden daha yüksek bir dere
ceye geçmek için lâzım olan kıdem müddetleri 
aşağıda gösterilmiştir: 
Kıdem müddeti Derece 

3 15 Muallim 
3 14 » 
3 13 » 
3 12 » 
3 11 » 
3 10 » 
3 9 » 
4 8 » 

25 sene sonra 7 » 
Musiki muallim mektebi ile lise mezunları 

ve musiki muallim mektebi derecesinde bu
lunduğu Maarif vekâletince kabul edilen Musi
ki mektepleri mezunları, ilk vazifeye on beşin
ci derece üzerinden maaş almak üzere tayin olu
nurlar. Yalnız bunlardan imtihanla kabul edilmiş 
olan lise mezunları ilk üç sene içinde stajiyer 
olarak bulunurlar ve staj devresinde ehliyet ve 
liyakati görülemeyenlerin daha yukarı dereceye 
terfi ettirilmeyerek orkestra ile olan alâkaları 
kesilir. 

Yüksek derecede umumî veya musiki tahsili 
görmüş bulunanların ilk maaşları 12 nci dere
ceden başlar. 

REtS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Filârmonik orkes
tra kadrosuna dahil muallimlerin kıdemlerini 
filen ikmal ettikten sonra yukarı dereceye terfi 
edebilmeleri için mafevk derecede bir münhal 
bulunması ve kıdem devresi içinde birbirini mü
teakip üç sene müsait sicil almış bulunmaları lâ
zımdır. Terfi muameleleri her sene ağustos ayı
na kadar ikmal edilir ve terfiler eylül başından 
muteber olmak üzere yapılır. 

ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
Maarif encümeninden bir sual soruyorum. Bu
rada münhal, mafevk, terfi, daha bir takım ke
limeler var. Encümenimiz bunları değiştiremez 
mi? Niçin açık maaşı deriz. Bütçe encümeni 
açıkta kalan memur der, Maarif encümeni ne
den münhal diyor, Niçin bunları değiştirmeye
lim. Bu maddenin encümene alınmasını ve Türk-
çeleştirilmesini teklif ederim. 

REtS — Encümenin mütaleası var mı? 
MAARtF V. HİKMET B. (Manisa) — Efen

dim, encümen zaten heyeti umumiyesini göre
cek. Bu maddeyi de gözden geçirir. 

REtS — Encümen ne mütaleada bulunuyor? 
Encümen bu maddeyi istiyor mu, Maarif en

cümeninin mütaleası nedir? 
ZtYA GEVHER B. (Çanakkale) — Encüme

nin reis veya mazbata muharririnin bulunması 
lâzım değil midir? Olmadıklarına göre kanun 
müzakere edilemez. Encümenin mazbata muhar
riri yoktur, reisi yoktur. Ne yapacağız? 

REtS — Son encümen Bütçe encümenidir. 
Bütçe encümeninin huzuru ile müzakere ediyo
ruz. Müsbet bir teklif te yoktur. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ON YEDÎNCÎ MADDE — Filârmonik orkes
traya dahil muallimlerin resmî veya hususî 
başka bir iş alabilmeleri orta tedrisat muallim
leri hakkındaki hükümlere tâbidir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Temsil şubesi 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Temsil şubesi, 

tiyatro, opera, balet ve koro kısımlarına ay
rılır. Bu şubede de tahsil leylî ve meccanidir. 
Alınacak talebenin kabul şartlan, her kısmın 
tahsil müddeti, takip edeceği program, mesai 
ve faaliyetinin inkişafına ait esaslar Maarif ve
kâletince tesbit olunur. 

REtS — Efendim, bunda da leylî ve meccani 
kelimeleri vardır, onun için bunu da encümene 
gönderiyoruz. 

ON DOKUZUNCU MADDE — 1702 numara
lı kanunla zeyli ve tadillerinin bu kanuna muga
yir olmayan hükümleri Riyaseti Cumhur filâr
monik orkestrası mensupları hakkında da aynen 
tatbik olunur. 

ZtYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Efen
dim, encümenden bir sual soracağım. 

REİS — Buyurunuz. 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Encümen 

nerede? Kim cevap verecek? 
REİS — Bütçe encümeni cevap verir efen

dim. 
ZİYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Hayır 

efendim, Maarif encümeninden soracağım. 
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

Maarif encümeninden hic söz söyleyecek bir ar
kadaş yok mı.ı? Maarif encümeninden bir izahat 
almak nasip olmayacak mı? Mesele, Maarife ait
tir. Ziya Gevher Beye acıdım. 

HAMDÎ B. (Ordu) — Şimdiye kadar Mazbata 
muharrirleri ve reislerden başka cevap veren 
yoktur. Asaların söz söylemesi ve cevap ver
meleri teamül değildir. 

REtS — Müsaade buyurun efendim. Bütçe 
encümeni tabiidir ki büt^e noktai nazarından ko
nuşur. Fakat ötedenberi teamül olan usul, son 
encümenin cevap vermesidir. Burada son encü
men Bütçe encümenidir. Onun cevap vermesi 
lâzımdır. Fakat yine Maarif encümeninin hu-
zurile bu kanun müzakeresini istiyorsanız, mad
deleri tehir edelim. Eonra müzakere ederiz. 
Heyeti Celilenin arzusuna bağlıdır. 
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ÎBRAHÎM ALÂETTÎN B. (Sinop) — Efen
dim, suallerini sorsunlar, bendeniz cevap ve
reyim. 

REİS — Buyurun Ziya Gevher Bey! 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Soraca

ğım efendim, Benim bildiğim nizamnamei dahilî 
mucibince sualler ya mazbata muharririnden ve
yahut reisten sorulur. Bunun hilâfına hareket 
edemem. Nizamnameye gayet riayetkarım. 

REİS — Efendim, mükerreren, Maarif en
cümeninin huzuru isteniyor. Maarif encümeni
nin huzurile bu kanunun müzakere edilmek üze
re tehirini reye koyacağım. Tehiri isteyenler ... 
istemeyenler ... Tehiri kabul edilmemiştir. O 
halde devam ediyoruz. 19 uncu maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YlRMlNCt MADDE — 20 - V - 1932 tarih ve 
2021 numaralı kanunun üçüncü ve dördüncü 
maddeleri hükümleri bakidir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna bağlı 
(A) işaretli cetvelde yazılı memuriyetlerden (B) 
işaretli cetvelde derece ve adetleri gösterilenler 
1934 malî senesi muvazenei umumiye kanununun 
12 inci maddesine bağlı (L) cetveline alınmıştır. 

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

Efendim, bu lâyihanın bir kac maddesi en
cümende olduğu için son iki maddesini de tehir 
ediyoruz. 

Efendim; Dahiliye vekili Beyefendi gelmiş
lerdir, tehir ettiğimiz kanunun müzakeresine baş

layabiliriz. Birinci maddesi evvelce okunmuştu. 
DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 

( Muğla ) — Efendim; Akçeşehir kazası, isim 
iltibasım mucip olacağı düşünülerek Heyeti 
Âliye, başka bir isim bulunması temayülünü 
göstermiş. Doğrudur, fakat yalnız Akça da di
yemeyiz, Aydında böyle bir isim vardır. Bende
nizin hatırıma, iki isim geldi, ikisi de türkçedir. 
Birisi, Akçekent, diğeri Akçakocadır. Kent, ma
lûmu âliniz türkçedir, eskiden şehirlere kent 
derlerdi, yahut eski bir kumandan vardı, ona 
izafeten Akçakoca deriz. Hangisini kabul buyu
rursanız, o isimle bir kaza olmuş olur (Akçakoca 
sesleri). 

REİS — Encümen ne divor efendim? 
DAHİLİYE En. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakka

le) — Akçakocayı kabul ediyoruz. 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim; 

kelimenin bu suretle şifahen tadili caiz midir? 
Demin kabul etmemiştiniz. 

REİS — Efendim; itiraz yoktur, encümen ve 
vekil kabul ediyorlar. 

Akçakoca şeklinde tashih edildikten sonra 
maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanuna bağlı (2) numaralı 
cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen 
memuriyetler Dahiliye ve Maliye vekâletlerile 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü kadrolarına 
ilâve olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanuna bağlı (3) numaralı 
cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen me
muriyetler Dahiliye vekâleti kadrosundan çıka
rılmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bir müza
kereye mi tâbidir efendim? 

REİS — Müstaceliyet karan alınmıştır. 
REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Müstace-

len müzakere edilecek olan kısımda görünmüyor 
da. 

REİS — Müstaceliyet kararı, evvelki celsede 
almmıştı. 

/ -•- Müze re rasathane teşkilâtı halikında 
1/101-1 numaralı kanun lâyiham ve Maarif ve 
Bilice encümenleri mazbataları [1]. 

REİS — Kanun hakkında müstaceliyet ka
rarı alınmıştır. Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı efendim? 

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

Müze ve rasathane teşkilât kanunu 

MADDE 1 — Maarif vekâletine bağlı umumî 
müzelerle rasathanenin teşkilâtı bu kanuna bağlı 
(A) işaretli kadro cetvelinde gösterilmiştir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Umumî müzelerle rasathanede 
çalışan vazife sahipleri dört sınıfa ayrılırlar: 

a) Birinci sınıf mütehassıslar, 
b) İkinci sınıf mütehassıslar, 
c) Üçüncü sınıf mütehassıslar, 
d) Memurlar. 

[1] 247 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Müze ve rasathane kadrolarına 
dahil vazifelerden, işin yapılması hususî ve ilmî 
bir hazırlığa ihtiyaç gösteren ve vazife sahibi
nin oradan uzun zaman ayrılmaması işe vukuf, 
ehliyet ve emniyet bakımından Devletçe men
faati müstelzim bulunan işlere «ihtisas memuri
yetleri» denir. Bu memuriyetlerde istihdam olu
nanlara «Mütehassıs» unvanı verilir ve bu mü
tehassıslar işbu kanun mucibince müddetlerini 
doldurdukça yerlerinde terfi ederler. Bunlar 
müze ve rasathane mütehassısları olmak üzere 
iki zümreye ayrılırlar. Bu kanuna bağlı (A) işa
retli cetvelde yazılı vazifelerin hangilerinin ih
tisas memuriyetleri oldukları, sınıflarile birlikte 
gösterilmiştir. 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — İhtisas memuriyetlerinde va
zife alan mütehassıslar, menşe ve ehliyetlerine 
göre zümreleri dahilinde ayrıca üç sınıfa ayrı
lırlar. 

A) Üniversite veya yüksek bir mektep me
zunu olmakla beraber doktora yapmış ve kendi 
ihtisası sahasında orijinal bir eser vücude ge
tirmiş ve en az bir garp diline vâkıf bulunanlar 
birinci sınıf; 

B) Yalnız üniversite veya yüksek mektep me
zunu olanlar ikinci sınıf; 

C) En az lise veya ikinci derecede bir orta 
ihtisas mektebinden mezun olanlar üçüncü sınıf 
mütehassıs zümresine dahil olabilirler. 

Yukarıdaki şartlardan başka mütehassıslarda 
aranacak umumî ve hususî evsafla bu şartlara 
ait tafsilât bir nizamname ile tesbit olunur. 

Üçüncü veya ikinci sınıftan bir mütehassıs 
kendinden daha yukarı olan mütehassıs sınıfına 
ait evsafı iktisap edince münhal bulunduğu tak
dirde daha yukarı sınıfa nakil ve terfi olunur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
(A) fıkrasının sonundaki «bulunanlar» tâbiri, 
cümle gelişi olarak «bulunmuş olanlar» diye tas
hih edilmelidir ki, cümleler, birbirlerile bağla
nabilsin. 

REÎS — Efendim encümenin mütaleası ne
dir? 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— «Vâkıf bulunmuş» olanlar diye tashih edilirse 
muvafık olur. 

RElS — Tashih edilmiştir efendim. 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim orijinal ne 

demektir? 
BÜTÇE E. N. ALİ MUZAFFER B. (Konya) 

— Efendim, bu kelimenin Türkçede mukabili 
yoktur. 

REİS — Manasını soruyorlar efendim. 

ALİ MUZAFFER B. (Konya) — Orijinal ke-
limesile burada ifade edilmek istenilen mana 
bir edibin, bir âlimin şimdiye kadar başkaları 
tarafından bulunmamış olan bir şeyi bulduğunu 
isbat etmek üzere hazırlamış olduğu bir esere, 
orijinal diyorlar. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — İcat manası
na mı alıyorsunuz? 

ALİ MUZAFFER B. — İcat değil, fakat ta
rihe ait olup şimdiye kadar kimsenin bilmediği 
bir şeyi, veyahut şimdiye kadar herkesin bildiği 
şeyden başka manada bir hakikat bulan kim
senin eserine orijinal diyoruz. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Bu kelime beynelmi
lel midir, Dil encümeni kabul etmiş midir? 

ALİ MUZAFFER B. ( Konya ) — Dil 
encümeni, bunun yerine henüz bir kelime 
kabul etmemiştir. Bunun yerine başka bir keli
me bulunursa encümenimiz seve seve kabul eder. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Umumî müzelerle rasathanede 
çalışan mütehassıslar bu kanunla tayin edilen 
vasıfları haiz bulunanlar, arasından Maarif ve
kâletince tayin olunurlar. Diğer umumî müze
lerle, rasathanede çalışacak memurlar ise, memu
rin kanununun dördüncü maddesinde yazılı va
sıfları haiz olanlar arasındn yine Mrif vekâletin
ce tayin olunurlar. 

Maarif vekâletince zaruret görülen hallerde 
ikinci sınıf bir mütehassısın, aynen kendi maaş 
derecesini ve sıfatını muhafaza etmek üzere bi
rinci sınıf bir ihtisas vazifesinde, keza üçüncü 
sınıf bir mütehassının ayni suretle ikinci sınıf bir 
ihtisas vazifesinde istihdamı caizdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Birinci sınıf mütehassısların 
maaşları 35 liradan başlar ve her üç senede bir, 
ayni memuriyette kalamk üzere birer derece 
terfi olunarak 125 liraya kadar çıkar. 

Birinci sınıf bir mütehassısın maaşının bir de
rece yükselmesi için o terfi müddeti içinde mu
vaffakiyetle iş görmüş olduğunun mertebe sıra-
sile mafevkleri veya Maarif vekâleti müfettişi 
tarafından tasdik edilmiş bulunması ve teteb
bu mahsulü olmak üzere en az bir eser neş
retmiş olması lâzımdır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — İkinci sınıf mütehassısların 
maaşları 25 liradan başlar ve her üç senede bir 
birer derece terfi olunarak 90 liraya kadar çı
kar. Bir garp diline vukufunu imtihanla ispat 
edenler bir derece daha yukarı maaşla tayin olu
nur, veya bu imtihanı memuriyeti esnasında 
vermiş olanların maaşları bir derece yukarı çı
karılır. 
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îkinci sınıf bir mütehassısın maaşının bir 
derece yükselmesi için o terfi müddeti için
de muvaffakiyetle iş g-örmüş olduğunun mer
tebe sırasile mafevkleri veya Maarif vekâleti 
müfettişleri tarafından tasdik edilmiş bulun- | 
ması ve tetebbu mahsulü olmak üzere en az j 
bir eser neşretmiş bulunması şarttır. j 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme- j 
yenler . . . Kabul edilmiştir. j 

MADDE 8 — Üçüncü sınıf mütehassısların j 
maaşları 20 liradan başlar ve her üç senede bir, ! 
bir derece terfi olunarak 55 liraya kadar çıkar. | 

Üçüncü sınıf bir mütehassısın maaşının bir 
derece yükselmesi için o terfi müddeti içinde 
muvaffakiyetle iş görmüş bulunduğunun derece 
sırasile mafevkleri veva Maarif vekâleti müfet
tişleri tarafından tasdik edilmiş olması lâzımdır. 

AHMET ÎHSAN B. (Ordu) — Efendim, en
cümenden bir sual sormak isteyorum. Bizde kaç 
tane müze vardır. Bu zamlar, niçin yapılıyor, 
bunun müstaceliyetinin ne sebebi vardır? Bu
nunla bütçeye bir kâr yapılıyor. Bizde ne kadar 
müze vardır, tenevvür edelim? 

MAARİF VEKÎLÎ HİKMET B. (Manisa) — 
thsan Beyefendi memleketimizde kac müze var
dır, buyurdular: Ankarada Arkeoloji müzesi, yi
ne Ankarada Etnografya müzesi, Istanbulda Asa
rı atika müzesi, Türk ve islâm asarı müzesi, 
Topkapu sarayı müzesi, İzmir müzesi, Konya mü
zesi, Bursa müzesi, Adana müzesi. Antalya 
müzesi, Bergama müzesi, Sivas müzesi, Efes 
müzesi, Edirne müzesi. Bunlar başlıca müzeler
dir. Bu kanunla bu sene yapılacak zamlar lâ-
şey kabil indendir. Tamamile bütçeye kon
muştur. 

Bu kanunu çıkarmaktan maksat şudur ki ; 
bizde bu sene 6 548 lira fark yapacak. O da 
eqer ihtisas sahibi olduklarını isbat ederlerse. 
Fakat bu şerait tahtında mütehassıs yok gibidir. 
Biz de hic bir Türk yoktur ki, Sümer veya Eti 
dilini bilsin ve bu şerait tahtında bunları öğren
mesi için de sebep yoktur. Çünkü müzelerde 
uzun zaman kalmak lâzımdır. Yani bir adam 
yirmi, yirmi beş yaşında Eti ve Sümer tabletleri 
karşısında bulunsun 60 - 65 yaşına kadar orada 
kalsın, terfiini orada yapsın, bütün ömrünü 
oraya hasretsin. Bu günkü vaziyette, Müze ve 
rasathane memurları, yerlerinde terfi edemeye
cekleri için bir iki sene sonra dirayetli ise mektep
lere tarih ve riyaziye muallimi olarak geçiyor. Fa
kat bizim müze ve rasathane memurlarımız yetiş
mediği için bunların 20 yedi sene sonra alacak
ları maaşın üc mislini ecnebiye verir, onu ça
lıştırırız. Bu vüzden keşfiyat şerefi de ecnebi
lere ait olur. Ayni zaman da da memurlarımızın 
iki üç misli fazla para alırlar. Türkler içerisin
de de o parayı almağa kabiliyetli olanlar muallim
liğe geçerler ve oradan almağa çalışırlar. Bu 
kanundan maksat müze ve rasathanelerde çalı

şan kimselerin hayatını oraya vakfederek yetiş
mesi, Türk harsının yükselmesi ve memlekete 
ait rasadatı kendimizin yapmasıdır. Maksat 
budur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Mütehassıslar, mensup olduk
ları zümre içinde diğer ilmî veya idarî bir ihti
sas vazifesine nakilleri takdirinde de ayni suret
le terfi ederler. Zümre haricinde vazife alanlar 
o vazifeye ait hükümlere tabidirler. 

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

MADDE 10 — Bu kanuna bağlı (A) cetvelile 
derecesi ve maaş miktarı tayin edilmiş olan ih
tisas vazifelerine tayin olunanlar kadroya göre 
değil kıdem ve sınıflarına göre maaş alırlar ve 
bu kanuna göre terfi ederler. Bunlardan kıdemine 
göre alması lâzımgelen maaşlar bu kanuna bağ
lı (A) cetvelile tayin olunan miktarların üstü
ne çıkması iktiza edenlerin maaş farkları ve bu 
farklara göre teşkilât kadrosunda vukua gele
cek olan değişiklik her sene bütçesile teklif olu
nur. 

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

MADDE 11 — 1452 numaralı kanuna bağlı 
2 numaralı kadro cetvelinin müzelerle rasatha
neye ait kısmı ve diğer kanunların bu kanuna 
uvmayan hükümleri bu kanuna bağlı (A) cet
veline dahil vazifeler hakkında tatbik olunmaz. 

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

MUVAKKAT MDADE 1 — Bu kanunun neş
rinde müstahdem olan memurların müktesep 
haklarına halel gelmez. Anack yerlerinde terfi 
edebilmeleri için bu kanunda gösterilen müte
hassıslık şartlarını kazanmaları lâzımdır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun neş
ri tarihinde iş başında bulunup ta mütehassıs 
vasfını haiz olanlardan hizmet müddetine göre 
fazla maaş alanlar, kanundaki müddeti doldu
runcaya kadar terfi etmezler. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunla tes-
bit edilen ihtisas memuriyetlerinden açılacak 
yerlere bu kanunda gösterilen vasıf ve şartları 
haiz mütehassıs memur bulunamadığı takdirde, 
bu vazifelere eski kadrodaki derece maaşı üze
rinden ve umumî hükümler dairesinde muvak
kat mahiyette memur tayini caizdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanuna bağlı 

(A) işretli cetvelde yazılı memuriyetlerden 
(B) işaretli cetvelde derece ve adetleri gösteri
lenler 1934 malî senesi muvazenei umumiye ka
nununun 12 nci maddesine bağlı (L) cetveline 
alınmıştır. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — Gümrük ve tarife kanununun 4 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 3/487 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Gümrük ve inhisarlar encü
meni mazbatası [1] 

Tefsir fıkrası 
1499 sayılı gümrük tarifesi kanununun dör

düncü maddesinin dördüncü bendinde yazılı ec
nebi memleketlerdeki vazifelerinden dönen me
murların kullanılmış ev esvasma ait muafiyet, 
memlekete dönen ailelerinin beraberlerinde veya 
bunlardan en çok iki ay evvel veya üç ay sonra 
gelen kullanılmış ev eşyalarına da şamildir. 

REÎS — Tefsir fıkrasını reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, iki defa müzakereye tâbi maddeler 
içinde 1 ve 3 numaralarda bulunan maddelerin 
müstacelen müzakeresi teklif edilmiştir. Aca
ba Hariciyeye ait olan birinci maddenin müsta
celiyetini Dahiliye encümeni nasıl istemiştir? 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B .(Çanakka
le) — Onu da mebus sıfatile bendeniz teklif 
edebilirim. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ V. DAHİLÎYE V. 
ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — Bu birinci madde
ye ait müstaceliyeti ve tercihan müzakereyi 
bendeniz de teklif ediyorum efendim. 

REÎS — O halde bu kanunun tercihan müza
keresini kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 256 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

6 — Türkiye Cümhuriyetile İsviçre Hükümeti 
arasında aktedilen mücrimlerin iadesine ve cezaî 
mevadda karşılıklı muzahereti adliyene müteal
lik mukavelename ile medenî ve ticarî mevadda 
adlî münasebetleri tanzim eden mukavelename
nin ve uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahe
desini muaddil protokolün tasdiki hakkında 1/756 
numaralı kanun lâyihaları ve Hariciye ve Adliye 
encümenleri mazbataları [2] 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre arasında 1 ha
ziran 1933 tarihinde Ankarada imza edilmiş 
olan mücrimlerin iadesine ve cezaî mevatta 
karşılıklı müzahereti adliyeye müteallik mu-

ahedenamenin tasdikına dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile isviç

re Hükümeti arasında 1 haziran 1933 tarihinde 
Ankarada imza edilmiş olan « Mücrimlerin ia
desine ve cezaî mevatta karşılıklı muzahereti ad
liyeye müteallik muahedename » kabul ve tas
dik edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun, muahedenamenin 
teatisinden altı hafta sonra muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Harici
ye ve Adliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

REÎS — İkinci lâyihanın da müstacelen mü
zakeresini kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Maddelere gerilmesini ka
bul edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti il İsviçre Hükümeti ara
sında 1 haziran 1933 tarihinde Ankarada im
za edilmiş olan medenî ve ticarî mevatta adlî 
münasebetleri tanzim eden mukavelenamenin 

tasdikına dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviç

re Hükümeti arasmda 1 haziran 1933 tarihinde 
imza edilmiş olan « Medenî ve ticarî mevatta ad
lî münasebetleri tanzim eden mukavelename » 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

[2] 208 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun, mukavelename tas
diknamelerinin teatisinden bir ay sonra mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye 
ve Hariciye vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
Üçüncü lâyihanın da müstacelen ve tercihan 

müzakeresini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile İsviçre arasında 9 kâ
nunuevvel 1928 tarihinde aktedilmiş olan uz
laşma, adlî tesviye ve hakem muahedename-
sini muaddil protokolün tasdikma ait kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İs
viçre Hükümeti arasında 1 haziran 1933 tarihin
de imza edilmiş olan 9 kânunuevvel 1928 tari
hinde münakit, « Uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem muahedenamesini muaddil protokol » kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . .. Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun, —protokol tasdi 
namesinin teatisi tarihinden itibaren muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma Harici
ye ve Adliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 

7 -— Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı re va
zifeleri hakkındaki kamuna müzeyi iv I 1/93 i. Dahi
liye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki kanunun 5 inci maddesini muaddil kanunun 
1 inci maddesinin değiştirilme nine dair 1/1)66, 
Emniyet işleri umum müdürlüğünde bir şube mü
dürlüğü teşkiline devir 1/1030 numaralı kanun 
lâyihaları ve Dahiliye encümeni mazbeıl asile po
lis teşkilâtı kanununa bağlı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair 1/1064 numaralı kanun lâyihası 
re Bütçe encümeni mazbatası [İJ. 

REİS — Efendim, bu lâyihaların da müsta-

[IJ 237 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

çelen ve tercihan müzakeresi teklif olunuyor. 
Müstacelen müzakeresini kabul edenler . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Tercihan müzakeresini kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söz 

isteyen var mı? (Hayır sesleri). 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanunların tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — Dahiliye vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki 1624 numaralı ka
nunun beşinci maddesini tadil eden 30 haziran 
1932 tarih ve 2050 numaralı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Emniyet işleri umum müdürlüğü, yedi şu
beden ve müstakil evrak ve tahrirat büroların
dan müteşekkildir. 

A - Birinci şube; memleketin umumî emni
yetine müteallik işlerle meşguldür ve iki büro
dan mürekkeptir. 

B - İkinci şube; idarî, beledî ve adlî zabıta 
işlerile ihtiva etmek üzere iki büroyu ihtiva eder. 

C - Üçüncü şube; polis âmir ve memurları
nın zat işleri, polis mektebi, talim ve terbiye 
ve umumî zabıta teşkilât ve tevziatı, hesap ve 
levazım işlerile iştigal eder. 

Bu vazifeler iki büroya taksim edilerek ifa 
edilir. 

D - Dördüncü şube; ecnebilere müteallik mu
amelât ile meşgul olmak üzere iki bürodan mü
rekkeptir. 

E - Beşinci şube; zabıtaya ait teknik işlerle 
istatistik ve neşriyat işlerini ifa eder. İki büro
dan mürekkeptir. 

F - Alt ına şube; memleketin umumî asayi
şine müteallik işlerle iştigal eder. İki bürodan 
mürekkentir. 

G - Yedinci şube; Memleketin hudut işlerile 
iştigal eder. fki bürodan mürekkeptir. 

H - Evrak ve tahrirat büroları; umum mü
dürlüğe ait muhaberelerin kayit ve şevkini ve 
resen yazılacak yazıların tesvit ve tebyizini te
min ve iş sahiplerinin müracaatlerini kabul ve 
işlerini ait olduğu şubelerden tahkik ve netice
lerini tebliğ ile mükelleftir. 

REİS — Birinci maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — 2050 numaralı kanunun ikinci 
maddesine merbut cetvelde (Umum müdür mua
vini ve birinci şube müdürü) unvanı (Umum 
müdür muavni) şeklinde tadil edilmiş ve mez
kûr cetvelin ait olduğu kısımlarına derece, adet 
ve maaşları aşağıda gösterilen memuriyetler ilâ
ve olunmuştur. 
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Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

7 Birinci şube müdürü 

7 Müdür 
8 Muavin 

10 Şef 
11 » 
12 Memur 
14 Kâtip 

Yedinci şube 
55 

55 
45 
35 
30 
25 
20 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Dahiliye vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 21 mayıs 1930 
tarih ve 1624 numaralı kanunun 10 uncu mad
desinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir : 

B : İkinci şube; vilâyetlerin umumî idare 
teşkilât ve intihap işlerine ait vazifelerle mü
kelleftir. Vilâyetlerin umumî ve hususî ah
valine dair raporların umumî müfettişlik ve 
teftiş heyeti raporlarının tetkiki ve bu rapor
lara ait muameleler, şikâyet ve itiraz işleri, iane, 
emniyete müteallik olmayan ve beynelmilel 
mahiyet arzeden ecnebi işleri, millî bayramlar 
ve merasim işleri ve vekâletten tevdi edilen di
ğer müteferrik işler dahi bu şube tarafından ya
pılır. 

İkinci şube iki büroya münkasemdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — 1624 numaralı kanuna aşağı

daki madde ilâve olunmuştur: 
Vekâlete merbut olmak ve seferberlik işlerile 

iştigal etmek üzere bir seferberlik müdürlüğü 
teşkil olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 —1624 numaralı kanunun 13 ün 
cü maddesine merbut (A) cetveline «Seferberlik 
müdürlüğü» başlığı altında derece, adet ve ma
aşları aşağıda gösterilen memuriyetler ilâve 
olunmuştur: 

Derece Memuriyetine nevi Adet Maaş 

Seferberlik müdürlüğü 
6 Müdür [1] 1 70 

10 Şef 2 35 
12 Memur 2 25 
14 Kâtip 2 20 

DAHİLİYE En. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanak
kale ) Efendim, bu maddedeki bir kaydide lüt
fen reye koyunuz. Müdürün mukabilinde bir 
işaret var. «Bu maaşı tutan muvakkat tazminat
sız ücret olarak verilebilir» denmektedir. Bu 

kaydin de lütfen reye konmasını rica ediyoruz. 
REİS — Bu ilâve ile beşinci maddeyi kabul 

edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Bu kanun nesri tarihinden mu-

edenler . . . Etmeyenler 

MADDE 6 
teberdir. 

REİS — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Dahiliye teşkilâtına ait ikinci bir 
lâyiha daha vardır. Bunun da müstacelen müza
keresi teklif ediliyor. Kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2049 numaralı polis teşkilâtı kanununa merbut 
cetvelin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 30 haziran 1932 tarih ve 2049 
numaralı polis teşkilâtı kanununun 44 üncü mad
desine merbut cetvele 6 ncı dereceden 70 lira 
maaşlı bir emniyet başmüfettişi ilâve olunmuş 
ve mezkûr cetvelden derece, adet ve maaşları aşa
ğıda gösterilen memuriyetler çıkarılmıştır: 

Adet Maaş 

3 

1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 

35 

30 
20 
20 
10 
12 
55 
16 

Derece Memuriyetin nevi 

10 Birinci sınıf emniyet memu
ru ve şube müdür muavini 

11 İkinci smıf emniyet memur 
ve şube müdür muavini 

14 Sivil ikinci komiser 
14 Tabip 
19 Kabile 
18 Polis namzedi 
7 Emniyet müfettişi 

16 İkinci smıf memur 
REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler... 

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

teberdir. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Dahiliye vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
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8 — Beynelmilel yardım birliği mukavelesine 

bazı ilâveler yapılması hakkında 1/169 numa
ralı kanun lâyihası ve Hariciye encümeni maz
batası [1] 

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

Beynelmilel yardım birliği mukavelesinin tas
diki hakkında 22 - V -1930 tarih ve 1620 nu

maralı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — 22 - V -1930 tarih ve 1620 nu

maralı kanuna merbut « Beynelmilel yardım 
birliği » mukavelesine bitişik cetvelde yazılı ilâ
veler yapılmıştır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Rey vermeyen zevat reylerini versinler. Rey 

toplama muamelesi bitmiştir. 
9 — Ankarada rekzedilmiş olan zafer âbide

sinin bazı kısımlarının gümrük ve sair resimer-
den muafiyeti hakkında 1/1046 numaralı kanun 
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları [2] 

REÎS — Müstaceliyetle müzakeresi teklif edi
liyor. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ea-
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankarada Hâkimiyeti Milliye meydanında rek
zedilmiş olan zafer âbidesinin ecnebi memleket
lerden getirilmiş kısımlarının gümrük resminden 

muafiyetine dair kanun 
MADDE 1 — Ankarada Hâkimiyeti Milliye 

meydanında rekzedilmiş olan zafer âbidesinin 
ecnebi memleketlerden getirilmiş kısımları için 
gümrük ve saire adı ile hiç bir resim alınmaz. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

[1] 45 numaralı matbuaya ilâve zaptın so-
nundadır. 

[2] 241 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

MADDE 2 — Mezkûr âbidenin ecnebi mem
leketlerden getirilmiş kısımlarına ait olup bu ka
nunun neşri tarihine kadar alınmış olan gümrük 
resmi ve diğer tekâlif geri verilmez. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
10 — Gümrük kanununun 13 üncü maddesi

nin kaldırılması hakkında 1/921 numaralı ka
nun lâyihası ve Gümrük ve inhisarar, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataarı [1]. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Reis Beyefendi, encümenden müstaceliyet tek
lifi var. 

REÎS — Encümen müstaceliyetle müzakere
sini teklif ediyor. Bu teklifi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? 

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

Gümrük kanununun 13 üncü maddesinin kal
dırıldığına dair kanun 

MADDE 1 — 7 haziran 1926 tarih ve 906 nu
maralı kanunun 1 inci maddesile değiştirilmiş 
olan 11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 
13 üncü maddesi kaldırılmıştır. 

REÎS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri me
murdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 242 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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11 — Muvazenei umumiye dahilindeki daire

lerin kırtasiye ihtiyaçlarının sureti tedarikine da
ir olan kanuna müzeyyel 1/296 numaralı kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları [1]. 

REİS — Bu lâyihanın da müstacelen müza
keresi teklif ediliyor. Müstaceliyetle müzakere
sini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı efendim? 

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

13 -1 -1926 tarih ve 713 numaralı kanuna müzey
yel ve kırtasiye stoku için bir buçuk milyon li
ralık mütedavil sermaye ittihazına dair kanun 

MADDE 1 — Maliye vekâletince mubayaa 
olunan bütün kırtasiye ve tabiye levazımının ma
liyet fiatlerine, nakil ve idare masrafı karşılığı 
olarak yapılan zamlardan hakikî sarfiyata göre 
hâsıl olacak tasarrufat ve menafiden bir buçuk 
milyon lirası bu işlere mahsus olmak üzere mü
tedavil sermaye ittihaz edilmiştir. 

Bu sermaye hududu dahilinde olmak üzere 
Maliye vekâleti devaire icap eden miktarda 
kredi açar. Senesi içinde olmak ve altı ay zar
fında hesabı kapatılmak şartile Maliye vekâleti 
kredi miktarını üçte bir derecesinde artırabilir. 

Mütedavil sermaye miktarından fazla menfa
at teraküm ederse Hazineye irat olarak yatırılır. 

HAKKI B. (Van) — Mubayaa olunan yerine 
«satın alınan» dense. 

REİS — Tashih ettik efendim. 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Mütedavil sermaye muamelâtı 

Divanı muhasebatça sarfından sonra sene nihaye
tinde tetkik edilir. 

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

MADDE 3 — Mütedavil sermayenin gajri-
menkule, esham veya tahvilâta yatırılması mem
nudur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur . 

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

[1] 250 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

I Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
12 — Afyon Karahisar mebusu Haydar Bey 

ve 3 arkadaşının, Afyon Karahisarında dikilecek 
zafer abidesinin gümrük ve sair resimlerden mu
afiyeti hakkında 2/117 numaralı kanun teklifi ve 
Bütçe encümeni mazbatası [1] 

| REİS — Efendim, bu lâyihanın da müstace
len müzakeresi teklif ediliyor. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Afyon aKrahisarmdaki zafer heykelinin gümrük 
ve saire resimlerinden istisnası hakkında 

kanun 
MADDE 1 — Afyonda dikilecek zafer hey

kelinden gümrük ve saire adile hiç bir resim 
alınmaz. 

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 icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
13 — Orta orman mektebi teşkilâtı hakkında 

1/981 numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Büt-
Bütçe encümenleri mazbataları [2] 

REİS — Efendim, bu lâyiha hakkmda da 
müstaceliyet teklifi vardır. Bu teklifi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Orta orman mektebi teşkili ve muallimleri 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — Orman mühendis muavini ye
tiştirmek üzere Ziraat vekâletine bağlı bir Or
ta orman mektebi kurulmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Orta orman mektebine Yüksek 
ziraat ve Yüksek orman mekteplerinden me
zun olanlar muallim olurlar. Bu esas dahilinde 

[1] 253 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 257 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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orta ziraat mektepleri muallimleri hakkındaki 
10 -VI -1933 tarih ve 2293 numaralı kanunun 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü madde
leri hükümleri Orta orman mektebi muallimleri 
hakkında da aynen tatbik olunur. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Orta orman mektebi muallim 
ve idare memurları kadrosu bu kanuna bağlı 
(1) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadro 1452 numaralı kanuna bağlı (2) 
numaralı cetvelin Ziraat vekâleti kısmına ilâve 
olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1934 malî senesi 
muvazenei umumiye kanununun 5 inci maddesi
ne bağlı (D) cetvelinin Ziraat vekâleti kısmı
na bu kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde gös
terilen müstahdemler kadrosu ilâve olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 1934 malî senesi 
muvazenei umumiye kanununun 6 ncı maddesine 
bağlı (E) cetvelinden, Ziraat vekâleti bütçesinin 
746 ncı faslının 2 nci Orman ameliyat mektebi 
maddesi çıkarılmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Ziraat vekâleti 
1934 malî senesi bütçesinin 746 ncı faslının 2 nci 
maddesi unvanı (Orta orman mektebi) suretin
de değiştirilmiş ve mezkûr maddeden 8 715 lira-
tenzil edilerek 5 775 lirası 712 nci (memurlar ma
aşı) faslına ve 2 940 lirası da 715 nci (vilâyat 
müstahdemleri ücreti) faslına naklolunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 29 teşrinievvel 1934 
tarihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
Diğer lâyihalara rey vermeyen var mı efen

dim? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükümeti 

arasında 1 haziran 1933 tarihinde Ankarada im
za edilmiş olan medenî ve ticarî mevatta adlî 
münasebetleri tanzim eden mukavelenamenin 
tasdikına dair kanun lâyihasına (169) zat rey 
vermiştir. Binaenaleyh kanun (169) reyle ka
bul edilmiştir. 

Türkiye i1 e İsiçre arasında 1 haziran 1933 ta
rihinde Ankarada imza edilmi solan mücrimle
rin iadesine ve ve cezaî mevatta karşılıklı müza
hereti adliyeye müteallik muahedenamenin tas
dikına dair kanun lâyihasına (164) zat rey ver
miş, binaenaleyh kanun (164) reyle kabul edil
miştir. 

Türkiye Cümhuriyetile İsviçre arasında 9 kâ
nunuevvel 1928 tarihinde aktedümiş olan, uz
laşma, adlî tesviye ve hakem muahedenamesi-
ni muaddil protokolün tasdikına ait kanun lâ
yihasına (172) zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun (172) reyle kabul edilmiştir. 

Afyon Karahisar zafer heykelinin gümrük ve 
saire resimlerinden istisnası hakkında kanun 
lâyihasına (160) zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun (160) reyle kabul edilmişttir. 

Orta orman mektebi teşkili ve muallimleri 
hakkındaki kanun lâyihasına (164) zat rey ver-
mitsir. Binaenaleyh kanun (164) reyle kabul 
edilmiştir. 

Ankarada Hâkimiyeti milliye meydanında 
rekzedilmiş olan zafer abidesinin ecnebi mem
leketlerden getirilmiş kısımlarının gümrük res
minden muafiyetine dair kanım lâyihasına (172) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (172) 
reyle kabul edilmiştir. 

13 -1 -1926 tarih ve 713 numaralı kanuna 
müzeyyel ve kırtasiye stoku, için bir buçuk mil
yon liralık mütedavil sermaye ittihazına dair 
kanun lâyihasına (173) zat rey vermiştir. Bir 
de ret re:/i vardır. Binaenaleyh kanun (172) 
reyle kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek başka bir şey yoktur. Pa
zartesi gün saat 15 te toplanılmak üzere celse 
tatil edilmiştir. 

Kapanma saati : 16,45 
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Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükümeti arasında I haziran 1933 tarihinde 
Aııkarada imza edilmiş olan medenî ve ticari mevadda adli münasebetleri 
tanzim eden mukavelenamenin tasdikına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

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

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 

Az; ı adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 16Q 

Kabul edenler : 169 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 148 
Mûnhaller : 0 

/ Kabul edenler J 

Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Riza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

1 Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. ' 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 

Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

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

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 

i Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Al iB . 

- 2 9 3 -
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Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
yilırmA Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazini B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

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

Manisa 
Osman B. 

Tabir B. 
Maraş 

Nuri B. 
Mardin 

Ali Rıza B. 
Mersin 

Ferit Celâl B. 
Haindi B . 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 

AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Stvas 
tseıail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Mahmut Rasim B. 
Tokat 

Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

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

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B . 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
ihsan B. 
Übeydullah B 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B, 
Salih B . 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (Rs. V.) 
Refet B. (R. V. ) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Ziya Gevher B. 
Çanktr* 

Mustafa Abdülhalik B. 
Çorum 

Bekir Kara.momet B. 
ismet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
FaikB. 
Şakır B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
AkçuraoğJu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. (Me
zun) 

294 
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Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B 

Konya 
Kâzım B. 

Refik B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 
Recep B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
KâniB. 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B . 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet VefikB. (Mezun) 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Anmftt ihsan B. 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 

Rize 
Hasan Cavit B. (Mezun) 

Samsun 
Etem B. 
Memet Hacryunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halü Hulki B . 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Btvas 
Necmettin Sadık B. 

Remzi B. 
Şebin Karahisar 

Sadri Maksudi B. 
Tekirdağ 

Cemil B, 
Faik B. ' 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 

Trabzon 
Danis B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

T ü r k i y e ile İ sv i ç r e a r a s ı n d a 1 h a z i r a n 1 9 3 a t a r ih inde A n k a r a d a imza edi lmiş 
o lan m ü c r i m l e r i n i ades ine ve ceza î m e v a d d a karş ı l ık l ı m u z a h e r e t i ad l iyeye 
mütea l l ik m u a h e d e n a m e n i n t a sd ik ına da i r k a n u n a ver i l en r ey l e r in net ices i 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler 164 
Kabul edenler : 164 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 153 
Münhaller : o 

lKabul edenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 

İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
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Mnslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rıfat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 

Balıkesir 
"nver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Haîit B. 
îhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B : 

Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

I : 7 2 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

"Giresun 
Kâzım B.
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

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

Kars 
Faik B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Riza B, 
Muhtar B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Aihmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B, 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 

I Mustafa Lıı'fi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâşim B 

Manisa 
Hikmet B. 
Osi-ian B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikıi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni P>. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıooğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
tsmaii B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasf i Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman S i m B. 

*-6-
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Urfa 

Behçet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

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

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R, C.) 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydtn 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Übeydullah B 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Rcfet B. (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şertf B. 

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

Erzincan 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Nuri B. 
Giresun 

Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 

Gümüşane 
Şevket B. 

II akar i 
ibrahim B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. ( Me
zun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade HanHi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.1 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B, 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırn B. 

Konya 
Kâzım B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 
Recep B. 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Muğla 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Me
zun) 
Galip B. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet Ihs?n B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Ali B. 
Hasan Cavit B. 
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Samsun 

Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus 
Buseni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil HuM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

B. 

Yusuf Kemal B. 
Sivas 

Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil Bs 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 

Urfa 
AM Saip B. 

Refet B. 
Yozgat 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

Türkiye i ü m h u r i y e t i l e İsviçre arasında 9 kanunuevvel 1 0 2 8 tarihinde ak-
tedilmiş o lan (uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedesini muaddil protoko

lün tasdikına ait kanunun reyleri neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B, 
Ömer Resul B. 

Afyon Kardhisar 
Akosmanzade İzzet B. 
tzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
EsatB. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Raskn Serataıroğlu B. 
Rifat B. 
ŞaMr B. 

Aza i ıdedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal] er 

: 317 
: 172 

172 
0 
0 

145 
0 

/ Kabul edenler ] 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar1 B. 

Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 

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

Bilecik 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
EsatB. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâzi* 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B 

298 -
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Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

"Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şerfcet B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
"ümin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
AliB. 
Ali itana B. 
Hamdı Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 

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

Tsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 

Mükerrem B. 
Kars 

Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B, 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Sırn B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

Ömer Davut B. 
Malatya 

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

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıkcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
ismail B. 
Şevket B. 

Bize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 

Etem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim. B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Kardhisar 
ismail B. 
VasfiRaşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Oevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Fifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

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

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Hasan B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

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

- 2 9 9 -
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Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Dr. Rasdm Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
îsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
îhsan Pş. 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haindi B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B. 
Ziyaettin Karam ursa] B 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
M",-! lı m ut. Esat B. 
Osmanzatle Ham d i B. 
Saraçoğlu Şükrü B.(V.) 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Muhtar B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kocceli 
tbrahim Süreyya B. 

Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzrm B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit. Hakkî B. 
Recep B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mi tat. B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
îrfan Ferit B. (T. A.) 
(Mezun) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

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

Ordu 
Ahmet îhsan B. 

, 'li Canip B. 
Hamdi B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacryunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

ürfa 
Ali Saip B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp P. 
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Afyon Karahîsanndaki Zafer heykelinin gümrük ve sair resimlerden istis

nası hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

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

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasira Serattaroğlu B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Meımet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

A za adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
160 
160 

0 
0 

157 
0 

/ Kabul edenler J 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Çorum, 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâzım Pş 

Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi B. 

Isperta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittir. Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 
Refik B. 
Tahsm B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Ktrşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Al iB . 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 

B. 

- 3 0 1 -
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Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
îbrahim B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

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

Manisa 
Osman B. 

Zlaraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Kıhcoğlu Hakk: B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
tsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Siirt 
HalU Hullri B. 

Mahmut B. 
Sinop 

Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Stvas 
îsmail Momet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
tsmail B. 
Vasf i Raşit B. 

Tekirdağ 
Cel Nuri B. 
MahuıUt Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Nâzım B. 
Trabzon 

Raif B. 
Süleyman Sırn B 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rıfat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

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

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
îsmail Hakkı B. 

Kâzım Pş. (M. Rs.) 
Bayaztt 

Übeydullah B. 
Bilecik 

Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çanktrt 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Kararoemet B. 

tsmet B. 
Münir B. 

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

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 
Şakır B. 

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

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdı B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hamdı Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B. 

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

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

- 3 0 2 -
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Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Muhtar B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalcttin B. 
Reşit Saffet B. 
Sır r ıB. 

Konya 
Kâzım B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kâııi B. (Mezun) 
Memet Sabrı B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B, 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Hasan Reşit B. 
Naki B 

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

Ordu 
Ahmet ihsan B 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 

Rize 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Haeıyunus B. 
Ruşeni B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

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

Zonguldak 
Ceiâl Sahır B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

EIIIEIIIZIIIEIIIE 

Orl; ; < i'.ıı;;ıı m e k l . ' h i h ş k i t i v«w m u a l l i m l e r i h a k k ı n d a k i k a n u n a v e r i l e n 
r e y l e r i n n e l i n e s i 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 

Aza adec i : 317 
Reye iştirak edenler : 164 

Kabul edenler : 164 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 153 
Münhal 1er : ü 

/ Kabul edenler J 

izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 

Muslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

- 303 -
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Numan B. 

Aydın 
Abidin B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refte B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Ismal Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 

Erzincan 
Azız Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
TTaznifi B . 

Münir B. 
Gümüsane 

Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
AliB. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

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

Kars 
Faik B. j 

Memet Nazif B 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Muhtar B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet Bs 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Ömer Davut B. 
Reeep B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Raimi I B 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Nâzım B. 

Trabzon 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B, 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Rifat B. 
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/ /&j/£ iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Hilmi B. 

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

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B 
(î. A.) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B, 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. Es.) 

Bayaztt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Dr. Basım Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karameuıet B. 
ismet B. 
Münir B. 

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

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
FaikB. 
Şakir B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Şevket B. 

CHimüsane 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 

Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V., 
HaHl B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Halil B. 
Refik B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
SırnB. 

Konya 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 

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

Manisa 
Hikmet B. (V. 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Turgut B 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
NuriB. 
Yunus Nadi B. 

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

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B 

Ordu 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 

Rize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 
Mahmut Rasim B, 
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Tokat 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Dan iş B. 

Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

A n k a r a d a Hakimiye t i Milliye m e y d a n ı n d a r ekzed i lm i ş o l an zafer ab ides in in 
ecnebi m e m l e k e t l e r d e n ge t i r i lmiş k ı s ı m l a r ı n ı n g ü m r ü k r e s m i n d e n muaf iye

t ine da i r o l an k a n u n a ver i len r ey l e r in net icesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Raskn Serataıroğlu B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Aza « adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

/ Kabul 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 
Adnan B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 

317 
172 
172 

0 
0 

145 
0 

edenler J 

Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 
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Giresun 

Ilatön Tank B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

istanbul 
Ali B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettm Karamursal B 

tztnir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
"Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Mükerrem B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kcmalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 

Malrtya 
Abdüimuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Hikmet B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Ordu 
Hamai B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Şiiri 
Halil HulM B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Danış B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 
Süleyman Sim B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Ali Münif B, 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahhar 
Ali B. (V.) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

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

Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzını Pş. (M. R.) 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

307 
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Cebelibereket 

Hasan Basri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Ahdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakır B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Aşım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Şevket B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

I : 7 2 2 3 - 6 
İçel 

Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haandi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mera et Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr FuatB. 

Kırşehir 
Hâzim B. 
Lûtfi Müfit B. 

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

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Anmet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Fnat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 
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İ î î - 1 - 1 0 2 0 ta r ih ve 7 1 3 n u m a r a l ı k a n u n a ınüzeyye l ve k ı r t a s i y e s toku için 
bir b u ç u k mi lyon l i ra l ık mütedav i l s e r m a y e i t t ihaz ına da i r k a n u n a ve r i l en 

r e y l e r i n net icesi 
( Kanun kabul edilmşitir ) 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 172 

Kabul edenler : 172 
Reddedenler : l 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 144 
Münhaller : 0 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Hasan Yakup B. 
Rasinı Serataroğlu B. 
Rıfat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B 

Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 

- 3 0 9 -

Bilecik 
İbrahim B, 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basra B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Riza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
M&zhar Müfit B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 

Fuat B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakiki B. 

İstanbul 
AİİB. 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimeoz B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet Bs 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. ı 
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Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
f^vfik Fikret B. 

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

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

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tabir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdül kadir B. 
Memet B. 

1 Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. ' ' ; '; ' ' 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Halit B. 
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Millî musiki ve temsil akademisi hakkına 1/1045 numaralı 
kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 

r. c 
Başvekâlet 24-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 011485 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Musiki ve Temsil Akademisi hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 24-V-934 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe 
ve cetvllerile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Memleketimizde musiki ve temsilin muasır tekniğe ve millî ihtiyaçlarımıza uygun hir şekil
de ve daha esaslı ıbir surette inkişafını temin için >bu sahada sarfedilmekte olan emekleri bir 
teşkilât içinde birleştirmek, sahne tekniğine göre hazırlanmış kültürlü unsurlar yetiştirmek, mem
lekette anillî bir opera vücude getirmek için lâzımgelen esasları hazırlamak maksadile Anka-
rada ıbir (Musiki ve temsil akademisi) kurulması, düşünülmüştür. Bu teşkilât tamamen yeni bir 
tesis olmayacak, ihalen mevcut Riyaseticümhur Filârmonik orkestrası ile Musiki muallim mek
tebi fbu müessesenin iki şuibesini teşkil edecek, üçüncü bir şube olarak ta tedricen sahne, ope
ra, balet için unsur hazırlayacak temsil ıkısmı açılacaktır. Bu suretle kurulacak olan (Musiki 
ve temsil akademisi) nin gayesi: 

a) Memlekette modern ve ilmî esaslar dahilinde millî musikiyi işlemek, yükseltmek ve yaymak, 
ıb) Sahne temsilinin her şubesinde ehliyetli unsur hazırlamak, 
c) Musiki muallimi yetiştirerek memlekette muasır musiki ızevk ve terbiyesinin umumileş-

mesine çalışmak olacaktır. Bu maksatla merbut kanun lâyihası ihzar ve teklif edilmiştir. 
Lâyiha Ibeş kısma ayrılmış yirmi iki maddeden (müteşekkildir. Birinci kısmı teşkil eden ilk 

altı madde Akademi teşkilâtının esas hatlarına, gayesine, idare tarzına, Akademi müdür ve 
mensuplarının tayini şekline ve Akademide tesisi faideli görülen ve ayni zamanda Maarif vekâ
letinin musiki ve temsil işleri gibi güzel sanatlar sahasında müşavir heyeti vazifesini görecek 
olan Akademi meclisine ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

Yedinci maddeden on birinci maddeye kadar olan kısım, mevcut Musiki muallim mektebinin 
bugünkü vaziyetini kanun hükümleri içerisinde tesbit etmektedir. 

On ikinci maddeden on yedinci maddeye kadar olan kısım da 2021 numaralı ve 25-VI-1932 
tarihli kanunla Maarif vekâletine devredilerek terfi ve tecziyeleri hakkında 1702 numaralı ka
nun hükümlerinin tatbiki kabul edilen Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrasının teknik kadro
sunu tesbit etmekte ve orkestraya mensup muallimlerin intihap ve tayininde aranacak vasıf
ları, terfi şartlarını ve ıkıdem müddetlerini ve tâbi bulunacakları hükümleri tayin eylemek
tedir. 



Ön sekizinci maddeden ibaret bulunan dördüncü kısım, temsil şubesi hakkındadır. Temsil şu
besinin ihtisas bölümlerini tayin etmekte ve bu şubenin ne suretle tedricen teşkilâtlandırılaca
ğım göstermektedir. Dört maddeden müteşekkil beşinci kısım ile de kanun lâyihasının mütefer
rik hükümleri tesbit olunmuştur. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 27 -V' -1934 

Karar No. 10 
Esas No. 1/1045 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin encümenimize havale buyurulan 
24 - V* -1934 tarih ve 1485 numaralı tezkeresi 
esbabı mueibesile merbut Musiki ve temsil aka
demisi teşkili hakkındaki kanun lâyihası Maarif 
vekili Hikmet ve Neşriyat şubesi müdürü Faik 
Reşit Beyefendilerin huzurlarile mütalea ve mü
zakere olundu. 

Bu lâyiha iki kısımdan mürekkeptir. Birisi 
musiki kısmı olup halen mevcut olan vaziyetin 
teşkilâtlandırılmasından, diğer kısmı da memle-

Millî musiki ve temsil akademisi hakkında Ma
arif vekilliğince hazırlanan kanun lâyihası ve es
babı mucibe mazbatasının gönderildiğine dair 
Başvekâletin 24 mayıs 1934 tarih ve 6/1485 nu
maralı tezkeresile Maarif encümeninin olbapta 
tanzim eylediği mazjmta encümenimize havale 
bııyurulmuş olmakla Maarif Vekili Beyefendi ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Memleketimizde musikî ve temsilin muasır 
tekniğe ve millî ihtiyaçlarımıza uygun bir şekilde 
ve esaslı bir surette inkişafını temin için ilmî 
esaslar dahilinde millî musikiyi işlemek, yükselt
mek, yaymak ve musiki muallimi yetiştirmek ve 
sahne temsilinin her şubesinde ehliyetli unsur ha-

kette bir temsil mektebi açılması teşebbüsünden 
ibarettir. 

Aynen kabul edilerek Yüksek Meclisin tas
vibine sunulmuştur. 
Mf. E. Reisi N. M. M. Kâtip 
A. Karahisar A. Karahisar Sinop 

Haydar Haydar 1. Alâettin 
Aza Aza Aza 
Muş Ş. Karahisar Trabzon 

K. O. Hakin Sadri Maksudi Halil Nihat 

zırlamak ve bu sahalarda sarfedilmekte olan 
emekleri bir teşkilât içinde birleştirmek maksadile 
Maarif vekâleti tarafından tanzim edilen işbu 
teşkilât kanun lâyihası heyeti umumiyesi itibari-
le encümenimizce dahi kabul edilerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22 inci maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Tayin kimin salâhiyeti dahilinde ise azil de 
ona ait olduğundan ve kısmen de talimat mevzuu 
olacağından beşinci maddenin son iki fıkrası 
tayyedilmiştir. 

19 uncu maddede şekle ait bazı tadilât ya-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni < 11 - VI - 1934 

M. No. 165 
Esas No. 1/1045 

Yüksek Reisliğe 
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pılınıştır. U)mumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Teşkilâta müteallik esasların katiyetle teslbi- j j e j s 
ti için lâzımgelen zamanı tayin etmek mümkün Burdur 
görülemediğinden temsil şubesine ait kadro ha- M. Şeref 
zırlandığı vakit ayrı ıbir kanun lâyihası ile teklif Elâziz 
edilmek .üzere buna dair olan muvakkat madde / / Taksin 
tayyedilmiştir. Kırklareli 

Müstacelen müzakere buyurulmak üzere M. Nakit 

E. V. 
İsparta 

Mükerrem. 
Giresun 
Kâzım 

Balıkesir 
Enver 

îzmir 
Kâzını 

Manisa 
M. Turgut 

Bursa 
Dr. Galip 
Kayseri 
A. Hilmi 

Sivas 
M. Remzi 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Millî musiki ve temsil akademisinin teş
kilât kanamı lâyihası 

BtRtNCÎ MADDE — Maarif vekaletine bağlı 
olmak üzere Ankarada bir « Millî musiki ve 
temsil akademisi» kurulmuştur. Akademinin ga
yeleri : 

a) Memlekette modern ve ilmî esaslar dahi
linde millî musikiyi işlemek, yükseltmek ve 
yaymak; 

b) Sahne temsilinin her şubesinde ehliyetli 
unsurlar yetiştirmek; 

c) Musiki muallimi yetiştirmektir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Millî musiki ve temsil 
akademisi aşağıda sayılan üç müesseseden iba
rettir: 

1 - Musiki muallim mektebi, 
2-Riyaseti Cumhur flârmonik orkestrası, 
3 - Temsil şubesi. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Akademinin bir müdü
rü, bir müdür muavini ve her şubenin birer şefi 
idarî ve teknik işlere bakmak üzere lüzumu ka
dar şef muavini ve mütehassıslar bulunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Akademi müdürü, 
musiki veya temsil sahasında meslekî iktidarile 
temayüz etmiş ihtisas sahipleri arasından Ma
arif vekâletince inha ve millî irade ile tayin 
olunur. Müdür muavini, şefler ve muavinler aka
demi müdürünün inhası üzerine Maarif vekâleti 
tarafından tayin olunur. 

RBŞlNd MAIDDE — Müdür, akademinin 
idare, terbiye, tedris, teknik ve maliye işlerinden 
mesul ve Akademiye ait bütün faaliyetleri takip 
ve murakabe etmekle mükelleftir. 

Tayini kendisine ait olan müstahdemleri ka-

BÜTÇIE ENCÜMENİNİN TADtLt 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MAPDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Müdür, akademinin idare, 
terbiye, tedris, teknik ve maliye işlerinden me
sul ve akademiye ait bütün faliyetleri takip ve 
murakabe ile mükelleftir. 



nun ve talimatnameleri dairesinde tayin eder, 
cezalandırır ve icabında kendilerine yol verir. 
Tayini vekâlete ait bulunan memur ve mual -
limler hakkında da mevzu kanunlar ve talimat
nameler hükümlerine göre muamele yapar. 

ALTINCI MADDE — Akademide müdürün 
reisliği altında bir «Akademi meclisi» vardır. 
Akademi meclisine müdür muavini ile her üç 
şubenin şefleri ve her şube muallimlerinin her 
sene, kendi aralarından seçecekleri birer mual
lim dahil olur. Bundan başka Akademiye alm-
mış mütehassıslar arasından vekâletçe iştirakine 
lüzum görülenler Akademi meclisine girerler. 
Akademi meclisinin vazifesi, Akademiye ait ol
mak üezre müdür tarafından havale olunan ida
rî, fennî ve meslekî hususları müzakere etmek 
ve bunlar hakkında karar vermektir. 

Akademi meclisi bundan başka Maarif ve
kâletinden havale olunan işler ve eserler hak
kında da mütalea beyan etmekle mükelleftir. 

YEDİNCİ MADDE — Musiki muallim mek
tebi, ilk mektep tahsili üzerine kurulmuş altı 
senelik leylî ve meccani bir müessesedir. Burada 
umumî orta tahsille birlikte nazarî ve amelî 
musiki tahsili gösterilir ve müdavimlerin herbi-
rinin bir sazı çalacak ehliyette yetiştirilmesi te
min olunur. Mektebe neharî talebe de kabul 
olunabilir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Musiki muallim 
mektebine, kız ve erkek ilk mektep mezunları 
müsabaka ve musikiden bir yoklama imtihanı 
ile ve orta derecedeki mektepler talebesinden 
musiki bilenler imtihanla kabul olunurlar. Mu
sikiye kabiliyetsizliği ileride anlaşılanlar umu
mî tahsil vaziyetleri iyi ise diğer orta mektep 
veya liselerin veya muallim mekteplerinin muadil 
srnıflarma leylî meccani olarak naklolunurlar. 
Umumî tahsil vaziyetleri iyiden aşağı plan ta
lebeye hangi sınıfa kadar ders gördüklerini 
gösteren bir vesika verilerek mektep ile alâka
sı kesilir. 

DOKUZUNCU MADDE — Musiki muallim 
mektebi muallimlerinden maaşlı olarak vazife 
görmesi iktiza edenler orta tedrisat muallim
leri arasından tefrik ve tayin olunurlar. Terfi 
ve tecziyeleri 1702 numaralı kanun ve zeyilleri ! 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 —- Musiki muallim mektebinin 
maaşlı muallim ve memurları 20-V-1933 ta
rih ve 2201 numaralı kanuna bağlı kadrodan 
tefrik ve tayin olunurlar. Haklarında 1702 nu
maralı kanun ile zeyli ve tadilleri hükümleri 

Musiki muallim mektebi 
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hükümlerine tâbidir. Vazifeleri 20-V-1933 ı 
tarih ve 2201 numaralı kanun ile kabul edilen 
kadroya dahildir. 

ONUNCU MADDE — Musiki muallim mek
tebi mezunları temayül, istidat ve ihtisasları
na göre ya Akademideki Riyaseti Cumhur Or
kestrasına veya temsil şubesine veyahut orta 
tedrisat musiki muallimliğine alınırlar. 

ON BİRİNCİ MADDE — Musiki muallim 
mektebi mezunları, gerek Musiki muallim mek
tebinde gerek daha evvel leylî ve meccani 
mekteplerde bulundukları zamanın bir buçuk 
misli bir müddet Devletin kendilerini tayin 
edeceği resmî vazifeleri ifa ile mükelleftirler. 
Mezun olduktan sonra kendilerine verilen işi 
kabul etmeyenler ve kendileri için mecburî olan 
hizmet müddetini bitirmeden evvel istifa su-
retile ayrılanlar veya ceza suretile meslekten 
çıkarılanlar kendileri için Devletçe ihtiyar olu
nan tahsil masrafım faizile beraber ve % 50 
fazlasile nakten tazminle mükelleftirler. An
cak bir müddet hizmet ettikten sonra bu mad
dede tasrih edilen şekilde ayrılanlardan hiz
mette geçirdikleri müddete düşen tazminat 
hisseleri alınmaz. 

Riyaseti Cumhur Plârmonik orkestrası 

ON İKİNCİ MADDE — 2021 numaralı ve 
25-VI-1932 tarihli kanunla Maarif vekâleti
ne devredilmiş olan (Riyaseti Cumhur Plârmo
nik orkestra heyeti) ayni namla millî musiki 
ve temsil akademisinin orkestra şubesini teşkil 
edecektir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Riyaseti Cum
hur flârmonik orkestra heyetinin 2021 numaralı 
ve 25 - VI - 1932 tarihli kanunla kabul edilmiş 
olan kadrosu işbu kanuna merbut A cetvelindeki 
şekilde değiştirilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Riyaseti Cum
hur flârmonik orkestrasına gireceklerin umumî 
ve meslekî tahsil vaziyetlerinin aşağıda gös
terilen şekillerden birine uygun bulunması lâ
zımdır: 

a) Musiki muallim mektebi mezunu olmak; 
b) Musiki muallim mektebi mezunları dere

cesinde hususî surette musiki tahsili görmüş ol
duğunu imtihanla ispat etmek şartile lise veya 
yüksek mektep mezunu bulunmak; I 

tatbik olunur. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Aynen kabul edilmiştir. 



c) En az orta mektep mezunu bulunmak ve 
musiki muallim mektebine muadil veya daha 
yüksek derecede musiki tahsili verdiği Maarif 
vekâletince tasdik jedilen musiki .mektep veya 
konservatuvarlarmdan mezun olmak. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Riyaseti Cumhur 
flârmonik orkestrasına dahil olanların maaş de
receleri ile bir dereceden daha yüksek bir dere
ceye geç^ttek için lâzım olan-, kıdem müddetleri 
aşağıda gösterilmiştir: 

îm müddeti 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

25 sene sonunda 

Dereoe 

15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 

Mu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Musiki muallim mektebi ile lise mezunları 
ve Musiki muallim mektebi derecesinde bu
lunduğu Maarif vekâletince kabul edilen Mu
siki mektepleri mezunları ilk vazifeye on be
şinci derece' üzerinden maaş almak üzere tayin 
olunurlar. Yalnız bunlardan imtihanla kabul 
edilmiş olan lise meşumları ilk üç sene için
de stajyer olarak bulunurlar ve staj devresin
de ehliyet ve liyakatleri görülemeyenlerin da
ha yukarı dereceye terfi ettirilmeyerek orkest
ra ile olan alâkalan kesilir. 

Yüksek derecede umumî veya musiki tah
sili görmüş bulunanUnn ilk maaşlan 12nci 
dereceden başlar. 

ON ALTINCI MADDE — Flârmonik orkest
ra kadrosuna dahil muallimlerin kıdemlerini 
filen ikmal ettikten sonra yukan dereceye 
terfi edebilmeleri için mafevk derecede, bir 
münhal bulunması ve kıdem devresi içinde bir
birini müteakip üç sene müsait sicil almış bu
lunmaları lâzımdır. Terfi muameleleri her se
ne ağustos ayına kadar ikmal edilir ve terfi-
ler eylül başmdan muteber olmak üzere yapılır. 

ON YEDİNCİ MADDE — Flârmonik orkest
raya dahil muallimlerin resmî veya hususî 
başka bir iş alabilmeleri orta tedrisat muallim
leri hakkındaki hükümlere tâbidir. 

6 _ 

MADDB15 — Ajtaen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Ajoıen-kabul edökniştdr. 

MADDE 17 — Aynen kabul edilmiştir. 



Temsil şubesi 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Temsil şubesi, 
tiyatro, opera, balet ve koro kısımlarına ay
rılır. Bu şubede de tahsil leylî ve meccanidir. 
Alınacak talebenin kabul şartlan, her kısmın 
tahsil müddeti, takip edeceği program, mesai 
ve faaliyetinin inkişafına ait esaslar Maarif ve
kâletince tesbit olunur. 

Müteferrik maddeler 

ON DOKUZUMCU MADDE — 1702 ve buna 
müzeyyel 1880 numaralı. Hanımların bu kanuna 
mugayir olmayan hükümüeri Riyaseti Cumhur 
orkestrası muallimleri hakkında da aynen tatbik 
olunur. 

YİRMİNCİ MADDE — Riyaseti Cumhur 
flârmonik orkestrası mensuplarının giyecekleri, 
2021 numaralı ve'25 - VI -1932 tarihli kanunun 
üçüncü ve dördüncü maddeleri hükümlerine gö
re temin olunur. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya Maliye ve Maarif vekilleri me
murdur. 

MUVAKKAT MADDE — Temsil şubesinin 
idare ve tedris heyetlerine ait kadrolar 1935 
malî yılı başına kadar bu kanuna tezyil edilmek 
üzere Büyük Millet Meclîsinin tasdikma arzedi-
lecektir. 

24 - V - 1934 
Bş. V. Ad.V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya Fuat Hikmet Ali 
Ik. V. S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 
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MADDE 18 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — 1702 numaralı kanunla zeyli 
ve tadillerinin bu kanuna mugayir olmayan 
hükümleri Riyaseti ©ümhur flârmonik orkestra
sı mensupları hakkrrida da aynen tatbik olunur. 

MADDE 20 — 20 - V -1932 tarih ve 2021 nu
maralı kanunun üçüncü ve dördüncü maddeleri 
hükümleri bakidir. 

MADDE 21 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna bağlı 
(A) işaretli cetvelde yazılı memuriyetlerden (B) 
işaretli cetvelde derece ve adetleri gösterilenler 
1934 malî senesi muvazenei umûmiye kanununun 
12 nci maddesine bağlı (L) cetveline alınmıştır. 



Hükümetin teklifine bağlı 

A - CETVELİ * 

Riyaseti Cumhur flârmonik orkestra heyeti kadrosu 
Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

5 Şef [1] 
7 Muallim 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
14 » 
15 » 
14 Kât ip 
16 Alât ve kütüphane memuru 

1 
2 
3 
5 

15 
20 
10 
10 
10 
10 
1 
1 

88 

80 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
20 
16 

Hükümetin teklifine bağlı 

B - CETVELİ 

Riyaseti Cumhur flârmonik orkestra heyeti 
7 
8 

10 
11 
13 
14 
15 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
2 
2 
7 
2 
9 
4 

27 

55 
45 
35 
30 
22 
20 
17,5 

[l] Muvakkat tazminatı hariç olmak üzere emsali hâsılı 
ücret olarak ta verilir. 



A Sıra No 247 
Müze ve rasathane teşkilâtı hakkında 1/1044 numaralı 

kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 24-V-1034 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1487 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 24-V-934 te Yüksek Meclise 

sunulması kararlaştırılan Müze ve Rasathane Teşkilât kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvelle 
birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Milli kültürün inkişafına ve medenî varlığımızın bütün kıymetile tanınmasına hizmet bakımın

dan mühim vazifeler üstüne almış bulunan millî müzelerimizin ve bunların rolüne yakın bir 
işi bulunan rasathanemizin kendilerinden istenen hizmetleri hakkile görebilmeleri için kendi 
ihtisas şubesinde tecrübe ve vukuf sahibi unsurlara malik bulunmaları lâzımdır. Ancak bu saye-
dedirki bu şubelerde yetişmiş kifayetli ilim ve ihtisas adamları kazanmak suretile bu müessese
lerimizin muasır milletlerin mümasil teşkilâtları arasında hususî bir kıymet ve-ehemmiyet elde 
etmeleri mümkün olabilecektir. 

Halbuki 1452 numaralı maaşların tevhit ve teadülüne ait kanuna bağlı kadro cetvelile 
teşkilâtları tesbit edilmiş olan bu müesseselerde bugünkü umumî mevzuat dahilinde liyakatli 
bir kimsenin kendi vazifesine bağlanıp mensup olduğu ihtisas şubesinde ilerlemesi ve işinden 
ayrılmadan ayni vazifede terfi ve terakki etmesi imkânı yoktur. Bu müesseselerin vaziyeti 
tamamen hususî ve ilmî mahiyette bulunduğundan 1452 numaralı teadül hanununun onuncu 
maddesinin tanzimini emrettiği kanunla da vaziyetlerinin halli mümkün değildir. Bugün bir çok 
yüksek tahsil görmüş ve bu şubelerde kendilerinden pek çok istifade edilmesi memul bulunan 
gençler, muallimlerin kendi meslekleri içinde terfi ve terakki etmeleri kabil olduğu için kendi 
ihtisaslarına en yakın orta tedrisat muallimliği zümresini tercih etmektedirler. Bu yüzden en 
mühim ve değerli bir çok hizmetleri kifayetleri bu işe yetmeyen bir takım unsurlar elinde bırak
mak veya her iki üç senede bir acemi unsurlarla doldurmak ve onların tam yetişecekleri sırada 
yine yerlerine diğer acemilerini almak zarureti karşısında kalınmaktadır. Bunun için bu mües
seselerin teşkilâtlarının ve bu teşkilâtta çalışacak unsurlara ait meslekî evsafın hususî bir kanunla 
tesbitine lüzum görülmüş ve merbut lâyiha bu maksatla tanzim ve teklif edilmiştir. 

Maaşların tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı kanunun onuncu maddesi mucibince 
vezifedarlarının yerlerinden uzun müddet ayrılmamaları iktiza eden memuriyetlerin, istilzam 
ettirdikleri ihtisas hazırlığına ve tahsil seviyesine göre üç sınıfa ayrılması muvafık görülmüştür. 
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Birinci sınıf mütehassıslara Üniversitede çalışan ordinaryüs ve profesörlerin, İkinci sısıf mûte 
hassıslara orta tedrisat muallimlerinin terfi ve inkişaf imkânları verilmiştir. Bazı memuriyetlerin 
üçüncü sınıf ihtisas vazifesi olarak tefrikına amil olan cihet bilhassa « vazife sahibinin oradan 
uzun z^man ayrılmaması Devletin işe vukuf ve emniyet bakımından menfaati » meselesidir. 

Bu lâyiha ile ayni zamanda Müzelerin kadrolarında ilmî ve idari ihtiyaçlara göre ufak bazı 
ilâveler yapılmış ve umumiyetle bazı vazifelerin kadro maaşları tezyit olunmuştur. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 

Karar No. 11 
Esas No. 1/1044 

27 - F -1934 

Yüksek Reisliğe 

Müze ve rasathane teşkilâtına ait olup Başve
kâleti Celileden gelen 24 mayıs 1934 tarih ve 1484 
numaralı tezkere ve ilişiği olan kanun lâyihası 
encümende Maarif vekili Hikmet Beyefendinin 
huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek lâyihanın tetkikinden ve gerek Vekil 
Beyin izahatından anlaşıldığına göre bu lâyihada 
iki maksat istihdaf edilmektedir: Birisi müzeler 
ve rasathanede çalışan memurların bir teşkilâta 
ve bir kadroya ıbağlandırılması, ikincisi de mev
cut veya sonradan alınacak memurların ihtisas ve 
tetebbülarını artırmak ve yerlerinde alıkoyarak 
yeniden kazandıkları ihtisas ve tetebbülarından 
mahrum olmamaktır. Lâyihada ilişik olan cetvel
ler ayrı ayrı tetkik edilmiş ve en çok kısmını ha
len mevcut memuriyetler teşkil ettiği anlaşılmış
tır. Yalnız Ankaradaki Etnografya müzesine de
po ve bir nakliyat memuru ve îstanbuldaki rasat
haneye de üç yeni memuriyet ilâve edilmiştir. 
Bunlar rasathanenin muhtelif şubelerindeki mü
tehassısların yanlarında çalışacak muavinlerdir. 
Mevcut bazı memuriyetlerin de yalnız unvanları 
değişmiştir. 

Memurların ihtisaslarını artırmak ve yerlerin
de alıkoymak için de yerlerinde terfi esası düşü
nülmüştür. Bu esas yeni bir mevzu değildir. 
Maaşatın tevhit ve teadülü kanununun onuncu 
maddesi iktızasıdır. Bu maddede «mafevki olma
yan veya ilmî fennî ve meslekî bir ihtisasa ihti
yaç gösteren veya uzun müddet şahsı tebeddül 
etmemesi Devletçe menfaati müstelzim olan me
muriyetlerde bulunan memurlara her terfi müd
deti geçtikçe bütçelere konacak tahsisat dairesin

de bir zam verilir » denilmektedir. Bu lâyiha 
mütehassısları üç sınıfa ayırmıştır. Birinci smıf 
mütehassıs olabilmek için yüksek bir mektep me
zunu olmakla beraber doktora yapmış olmasını 
ve ihtisası dahilinde orijinal bir eser yazmasını 
ve en az bir garp dili bilmeyi şart koymuştur. Bu 
vasıfları haiz olanlar Üniversite ordinaryüsleri 
derecesinde olduklarından bunlar derecesinde ter-
fia tâbi olacaktır, ikinci sınıf mütehassısların da 
orta tedrisat mekteplerinin muallimlerinde ara
nılan vasıflar aranılacak ve terfileri de ayni ola
caktır. Üçüncü sınıf mütehassıslarda lise veya o 
derecedeki mektep mezunlarıdır. Memurlar da 
memurlar kanununun ahkâmına tâbidir. 

Millî harsımızı inkişaf ettirecek müzelerle ra
sathanede çalışacak birinci sınıf mütehassısların 
ordinaryüs ve ikinci sınıf mütehassısların da or
ta mektepler muallimleri derecelerinde tutulma
sı ve kendilerinde bu evsafın aranılması ve bin-
netice ayni haller ve şartlar dairelerinde yerlerin
de terfi edebilmeleri encümenimizde muvafık 
görülerek lâyiha aynen kabul edilmiş ve yalnız bi
rinci muvakkat maddesindeki müktesep haklar 
meselesile ikinci muvakkat maddedeki terfi sıra
sının tayini vazıh görülemediğinden bu madde
ler değiştirilmiş ve Yüksek Meclisin tasvibine su
nulmuştur. 
Mf. E. R. 
Erzurum 

Ajza 
Ordu 
Hamdı 

M. M. 
Afyon 
Haydar 

Aza 
Trabzon 
Halil N4kat 

Kâtip 
Sinop 

/. Alâettin 
Aza, 
Muş 

K. 0. Hakkı 

Aza 

llefet 
Aza, 
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Butça encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni İS-Yi-1934 

M. No. 161 
Esas No. 1/1044 

Yüksek ReisMğe 

Maarif vekilliğince hazırlanan ve Başvekâle
tin 24 mayıs 1934 tarih ve 1487 numaralı tezke-
resile Yüksek Meclise sunulan müze ve rasatane 
teşkilât kanunu lâyihası ile merbutu bulunan 
cetveller encümenimize havale buyurulmakla 
Maarif vekili Hikmet Beyin huzurile tetkik VP 
müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı muciibesinde verilen malû
mata ve vekil Beyin verdiği izahata nazaran bu 
kanun lâyihası müzelerde ve rasatanede çalışan 
memurları bir teşkilâta ve kadroya bağlamak, 
bu müesseselerde ihtisas sahibi memur kullanıl
masını mümkün kılmak maksadile hazırlanmış 
ve bu cihetin temini için maaşatın tevhit ve te
adülüne dair olan kanunun 10 uncu maddesi 
hükmüne tevfikan mütehassıs memurların yer
lerinde terfii teklif olunmuştur. 

Bu esasları tasvip eden encümenimiz kanun 
lâyihasının maddelerini ve kanuna merbut bu
lunan cetvelleri tetkik etmiş, 3, 4, 10 ve 12 nci 
maddelerde cüzi değişiklikler yapmış, muvak
kat birinci maddeyi Maarif encümeninin hazır
ladığı şekilde aynen ve muvakkat ikinci mad

deyi yine Maarif encümeninin teklifi veçhile ve 
diğer maddeleri ve kadroyu aynen ka;bul et
miştir. 

Kadronun tetkikinde mevcut memurlara adet 
ve derece itibarile cftzi bir miktarca•'•zam ya
pıldığı görülmüş* ve bu zamlarm bu sene bütçe
sine yapacağı tesir müzeler için 6584 ve rasa
tane için 1824 lira olarak hesap erffimiştir. 

Lâyiha müstacekn müzakere edilmek üzere 
Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzokmur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Aza 

Bursa 
Dr. Galip 

Aza 
Eçzurum 
Amn 
Am 

Kırklareli 
M. Ntâmt 

Reis vekil 
İsparta • 

Mükerrem 
Aza 

Elâziz 
H .Tahsin 

Aza 
Giresun 
Kâmm 

Aza 
Manisa 
Turgut 

Bu M. M. 
Konya 

A. Muzaffer 
Aza 

Erzurum 
Aziz 
Aza 

îzmir 
Kâmm 

Aza 
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HÜKÜMETIN TEKLIFÎ 

Müze ve rasathane teşkilât kanunu lâyihası 

BÎRÎNCÎ MADDE — Maarif vekâletine bağ
lı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı bu 
kanuna bağlı (A) işaretli kadro cetvelinde gös
terilmiştir. 

IKÎNCÎ MADDE — Umumî müzelerle rasat
hanede çalışan vazife sahipleri dört sınıfa ayrı
lırlar : 

a) Birinci sınıf mütehassıslar, 
b) İkinci sınıf mütehassıslar, 
c) Üçüncü sınıf mütehassıslar, 
d) Memurlar. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Müze ve rasathane 
kadrolarına dahil vazifelerden, işin yapılması 
hususî ve ilmî bir hazırlığa ihtiyaç gösteren 
ve vazife sahibinin oradan uzun zaman ayrıl
maması Devletin işe vukuf, ehliyet ve emniyet 
bakımından menfaatini müstelzim bulunan iş
lere (îhtisas memuriyetleri) denir. Bu memu
riyetlerde istihdam olunanlara (Mütehassıs) 
unvanı verilir ve bu mütehassıslar işbu kanun 
mucibince müddetlerini doldurdukça yerlerin
de terfi ederler. Mütehassıslar müze ve rasat
hane mütehassısları olmak üzere iki zümreye 
ayrılırlar. Bu kanuna bağlı (A) işaretli cetvel
de yazılı vazifelerin hangilerinin ihtisas me
muriyetleri oldukları smıflarile birlikte göste
rilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — İhtisas memuri
yetlerinde vazife alan mütehassıs memurlar 
menşe ve ehliyetlerine göre zümreleri dahilin
de aynca üç sınıfa ayrılırlar: 

a) Üniversite veya yüksek bir mektep me
zunu olmakla beraber doktora yapmış ve ken
di ihtisas sahasında orijinal bir eser vücude 
getirmiş ve en az bir garp diline vâkıf bulu
nanlar birinci sınıf, 

b) Yalnız Üniversite veya yüksek mektep me
zunu olanlar ikinci sınıf, 

c) En az lise veya ikinci derecede bir orta 
ihtisas mektebinden mezun olanlar üçüncü sı
nıf mütehassıs zümresine dahil olabilirler . 

Yukarıdaki şartlardan başka mütehassıslarda 
aranacak umumî ve hususî evsafla bu şartlara 
ait tafsilât Maarif vekâletince bir talimatname 
ile tesbit olunur. 

MAARİF ENCÜMENİNİN TADİLİ 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Müze ve rasatane teşkilât kanunu 
lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Müze ve rasatane kadrolarına 
dahil vazifelerden, işin yapılması hususî ve ilmî 
bir hazırlığa ihtiyaç gösteren ve vazife sahibi
nin oradan uzun zaman ayrılmaması işe vukuf, 
ehliyet ve emniyet bakımından Devletçe men
faati müstelzim bulunan işlere «ihtisas memuri
yetleri» denir. Bu memuriyetlerde istihdam olu
nanlara «Mütehassıs» unvanı verilir ve bu mü
tehassıslar işbu kanun mucibince müddetlerini 
doldurdukça yerlerinde terfi ederler. Bunlar 
müze ve rasatane mütehassısları olmak üzere iki 
zümireye ayrılırlar. Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelde yazılı vazifelerin hangilerinin ihtisas 
memuriyetleri oldukları smıflarile birlikte gös
terilmiştir. 

MADDE 4 — İhtisas memuriyetlerinde va
zife alan mütehassıslar menşe ve ehliyetlerine 
göre zümreleri dahilinde aynca üç sınıfa ayrılır
lar: 

A) Üniversite veya yüksek bir mektep me
zunu olmakla beraber doktora yapmış ve kendi 
ihtisası sahasında orijinal bir eser vücude ge
tirmiş ve en az bir garp diline vâkıf bulunanlar 
birinci sınıf; 

B) Yalnız Üniversite veya yüksek mektep 
mezunu olanlar ikinci sınıf; 

C) En az lise veya ikinci derecede bir orta 
ihtisas mektebinden mezun olanlar üçüncü sınıf 
mütehassıs zümresine dahil olabilirler. 

Yukarıdaki şartlardan başka mütehassıslarda 
aranacak umumî ve hususî evsafla bu şartlara 
ait tafsilât bir nizamname ile tesbit olunur. 
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Üçüncü veya ikinci sınıftan bir mütehassıs 
kendisinden daha yukan olan mütehassıs sını
fına ait evsafı iktisap edince münhal bulunduğu 
takdirde daha yukan sınıfa nakil ve terfi olu
nur. 

BEŞİNCİ MADDE — Umumî müzelerle ra
sathanede çalışan mütehassıslar bu kanunla ta
yin edilen vasıfları haiz bulunanlar arasından 
Maarif vekâletince tayin olunurlar. Diğer umu
mî müzelerle rasathanede çalışacak memurlar ise 
memurin kanununun dördüncü maddesinde ya
zılı vasıflan haiz olanlar arasından yine Maarif 
vekâletince tayin olunurlar. 

Maarif vekâletince zaruret görülen hallerde 
ikinci smıf bir mütehassısın, aynen kendi maaş 
derecesini ve sıfatını muhafaza etmek üzere bi
rinci smıf bir ihtisas vazifesinde, keza üçüncü 
sınıf bir mütehassısın ayni suretle ikinci smıf 
bir ihtisas vazifesinde istihdamı caizdir. 

ALTINCI MADDE — Birinci sınıf mütehas
sısların maaşlan 35 liradan başlar ve her üç se
nede bir, ayni memuriyette kalmak üzere birer 
derece terfi olunarak 125 liraya kadar çıkar. 

Birinci sınıf bir mütehassısın maaşmm bir de
rece vükselmesi için o terfi müddeti içinde mu-
vaffakivetle iş görmüş olduğunun mertebe sıra-
sile mafevkleri veya Maarif vekâleti müfettişi 
tarafından tasdik edilmiş bulunması ve teteb
bu mahsulü olmak üzere en az bir eser neş
retmiş olması lâzımdır. 

YEDÎNOt MADDE — îkinci sınıf mütehas
sısların maaşlan 25 liradan başlar ve her üç 
senede bir birer derece terfi olunarak 90 li
raya kadar çıkar. Bir garp diline vukufunu 
imtihanla ispat edenler bir derece daha yukan 
maaşla tavin olunur, veva bu imtihanı me
muriyeti esnasında vermiş olanlann maaşlan 
bir derece yukan çıkanlır. 

İkinci smıf bir mütehassısın maaşmm bir 
derece yükselmesi için o terfi müddeti için
de muvaffakiyetle iş görmüş olduğunun mer
tebe sırasile mafevkleri veya Maarif vekâleti 
müfettişleri tarafından tasdik edilmiş bulun
ması ve tetebbu mahsulü olmak üzere en az 
bir eser neşretmiş bulunması şarttır. 

SEKİZİNCİ MADDE — Üçüncü sınıf müte-
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Üçüncü veya ikinci sınıftan bir mütehassıs 
kendinden daha yukan olan mütehassıs sını
fına ait evsafı iktisap edince münhal bulundu
ğu takdirde daha yukarı smıfa nakil ve terfi 
olunur. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 
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hassıslarm maaşları 20 liradan başlar ve her 
üç senede bir, bir derece terfi olunarak 55 
liraya kadar çıkar. 

Üçüncü sınıf bir mütehassısın maaşının bir 
derece yükselmesi için o terfi müddeti içinde 
muvaffakiyetle iş görmüş bulunduğunun dere
ce sırasile mafevkleri veya Maarif vekâleti 
müfettişleri tarafından tasdik edilmiş olması 
lâzımdır. 

DOKUZUNCU MADDE — Mütehassıslar, 
mensup oldukları zümre içinde diğer ilmî ve-
ya idarî bir ihtisas vazifesine nakilleri takdi
rinde de ayni suretle terfi ederler, zümre 
haricinde vazife alanlar o vazifeye ait hüküm
lere tabidirler. 

ONUNCU MADDE — Bu kanuna bağlı (A) 
cetvelile derecesi ve maaş miktarı tayin edil
miş olan ihtisas vazifelerine tayin olunanlar 
kadroya göre değil, kıdem ve sınıflarına göre 
maaş ahrlar ve bu kanuna göre terfi ederler. 
Bunlardan kıdemine göre alması lâzımgelen 
maaşlar bu kanuna bağlı (A) cetvelile tayin 
olunan miktarların üstüne çıkması iktiza eden
lerin maaş farkları senesi bütçesile teklif ve bu 
fıkralara göre teşkilât kadrosunda vukua gelen 
değişiklik ayni sene bütçesine raptedilen bir cet
velle tesbit olunur. 

ON BÎRÎNCl MADDE — 1452 numaralı ka
nuna bağlı 2 numaralı kadro cetvelinin müzeler
le rasathaneye ait kısmı ve diğer kanunların bu 
kanuna uymayan hükümleri işbu kanuna bağlı 
(A) cetveline dahil vazifeler hakkında tatbik 
olunmaz. 

ON ÎKlNCİ MADDE — Bu kanunun hükmü 
1 haziran 1934 tarihinden başlar. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya Maliye ve Maarif vekilleri me
murdur. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Kanu
nun neşrinden evvel bu kanunla tayin edilen 
ihtisas vazifelerinde istihdam edilmekte olan 
memurlardan üçüncü maddede zikredilen vazi
yette bulunanlar, liyakatlerine göre Maarif ve
kâletince işbu kanunda zikredilen ihtisas sınıf
larına ayrılırlar. 

ate. ft 

MUVAKKAT BÎRÎNCt MADDE — Kanu-
• nun neşrinde müstahdem olan memurların mük

tesep haklarına halel gelmez. Ancak yerlerinde 
terfi edebilmeleri için bu kanunda gösterilen 

1 mütehassıslık şartlarını kazanmaları lâzımdır. 
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MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanuna bağlı (A) cetve
lile derecesi ve maaş miktarı tayin edilmiş 
olan ihtisas vazifelerine tayin olunanlar kad
roya göre değil kıdem ve sınıflarına göre ma
aş alırlar ve bu kanuna göre terfi ederler. 
Bunlardan kıdemine göre alması lâzımgelen 
maaşlar bu kanuna bağlı (A) cetvelile tayin 
olunan miktarların üstüne çıkması iktiza eden
lerin maaş farkları ve bu farklara göre teşki
lât kadrosunda vukua gelecek olan değişiklik 
her sene bütçesile teklif olunur. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Maarif encüme
ninin tadili veçhile kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT ÎKİNCÎ MADDE — Müzeler-
le rasathanede ihtisas vazifelerinden birinde is
tihdam olunanlardan hizmet müddetleri, bu gün 
almakta oldukları maaşa bu kanuna göre istih
kak için kazanılması lazımgelen kıdemden eksik 
olanlar o derecenin maaşına hak kazanmcaya 
kadar sıra beklerler. 

Bş. V. Ad. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Fuat 
îk. V. S. t M. V. 

M. Celâl Dr. Refik 

24-V 
M. M. V. 

Zekâi 
Mf. V. 
Hikmet 
G. î. V. 

Ali Bana 

-1934 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
Zr. V. 
Muhlis 

Mf. E. 

MUVAKKAT ÎKÎNOÎ MADDE — Bu kanu
nun neşri tarihinde iş başmda bulunup ta müte
hassıs vasfım haiz olanlardan hizmet müddetine 
göre fazla maaş alanlar kanundaki müddeti dol
duruncaya kadar terfi etmezler. 
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MUVAKKAT MADDE 2 — Maarif encüme
ninin tadili veçhile kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunla tes-
bit edilen ihtisas memuriyetlerinden açılacak 
yerlere bu kanunda gösterilen vasıf ve şartlan 
haiz mütehassıs memur bulunamadığı takdirde 
bu vazifelere eski kadrodaki derece maaşı üze
rinden ve umumî hükümler dairesinde muvak
kat mahiyette memur tayini caizdir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanuna bağlı 
(A) işaretli cetvelde yazılı memuriyetlerden 
(B) işaretli cetvelde derece ve adetleri gösteri
lenler 1934 malî senesi muvazenei umumiye ka
nununun 12 nci maddesine bağlı (L) cetveline 
alınmıştır. 
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Hükümetin teklifine bağlı 

A - CETVELİ 

MÜZELER 

Derece Memuriyetin nevi 

Ankara arkeoloji müzesi 
7 Müdür (I. Mütehassıs) 

** 11 » muavini (II. Mütehassıs) 
16 Deyo ve hesap memuru 

Ankara Etnografya müzesi 
6 Müdür (I. Mütehassıs) 

14 Yazı ve hesap işleri memuru 
14 Depo ve nakliyat memuru 

İstanbul Arkeoloji müzesi 
4 Umum müdür (I. Mütehassıs) 
7 » muavini (I. » ) 
9 Başkâtip, Eski eserleri koruma encü

meni umumî kâtibi (II. Mütehassıs) 
13 Ecnebi lisanlar kâtibi 
11 Dosya ve hesap memuru 
16 Kâtip ve mutemet 
14 Nakliyat ve hafriyat memuru ( III. 

mütehassıs) 1 20 
11 Dahiliye müdürü, duhuliye ve katalog 

satış memuru 
17 Bilet M. ve nakliyat M. muavini 
18 Başmuhafız 
9 Epigrafist (I. Mütehassıs) 

10 Nümizmat (I. » ) 
10 Arkeolog (I. » ) 

9 Eski şark eserleri mütehassısı 
(L Mütehassıs) 

10 » » (I. » ) 
11 Fotoğraf atelye şefi (II . Mütehassıs) 
10 Kütüpaneci (II. Mütehassıs) 
ıı » (n. » ) 
10 Müzeler mimarı (II. Mütehassıs) 1 35 

Adet 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

55 
30 
16 

70 
20 
20 

90 
55 
40 
22 
30 
16 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 
14 
12 
40 
35 
35 
40 
35 
30 
35 
30 
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Derece Memuriyetin nevi Adet 

1 
1 
1 

' Maaş 

40 
30 
14 

Türk ve îslâm eserleri müzesi 
9 Müdür (I . Mütehassıs) 

11 » muavini (II . Mütehassıs) 
17 Kâtip ve dahiliye memuru 
14 Başkâtip 1 20 

Topkapı sarayı müzesi 
6 Müdür (I. Mütehassıs) 
8 » muavini (I. Mütehassıs) 

14 Kâtip (Daktilo) 
10 Başkâtip, envanter şefi 
14 Bilet memuru ve mutemet 
13 Dahiliye müdürü 
17 Hesap memuru ve kâtip . 
11 Kütüpaneci ( I I . Mütehassıs) 
15 Bilet memuru muavini 
11 Hazine başmemuru ( I I . Mütehassıs) 
13 » » muavini ( I I I . Müte

hassıs) 
13 Emanet dairesi şefi ( I I I . Mütehassıs) 
14 » » şef muavini ( I I I . Mü

tehassıs) 
14 Üçüncü Sultanahmet kütüphane me

muru ( I I I . Mütehassıs) 
14 Yeni kütüphane memuru (III . Mütehassıs) 
14 Çini hazinesi şefi ( I I I . » ) 
14 Harem dairesi şefi ( I I I . Mütehassıs) 
14 Silâh müzesi şefi ( I I I . » ) 
15 Birinci sınıf salon memuru 
16 İkinci » » » 
17 Üçüncü » » » 
19 Dördüncü» » » 
16 Gece muhafızı şefi 
17 » » » 
18 Köşkler muhafızları 
19 » » 
17 Kapı başmuhafızı 
19 » ve korular muhafızı 
19 İtfaiye memuru 
18 Makinist ve elektrikçi 
19 Gece muhafızı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
9 
23 
10 
1 
1 
4 
3 
1 
12 
2 
1 
8 

70 
45 
20 
35 
20 
22 
14 
30 
17,5 
30 
22 
22 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
17,5 
16 
14 
10 
16 
14 
12 
10 
14 
10 
10 
12 
10 
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Derece 

7 
16 
14 

7 
11 
16 
13 

10 
16 

10 
16 

10 
16 

11 

Metıuriyetin nevi 

İzmir müzesi 
Müdür (I. Mütehassıs) 
Yazı ve hesap işleri memuru 
Depo, nakliyat memuru 

Konya müzesi 
Müdür (I. Mütehassıs) 

» muavini (II. Mütehassıs) 
Depo ve hesap memuru 
Muhafız ve mutemet 

Bursa müzesi 
Müdür (I. Mütehassıs) 
Muhafız ve mutemet 

Adana müzesi 
Müdür (II . Mütehassıs) 
Muhafız ve mutemet 

Antalya müzesi 
Müdür (II . Mütehassıs) 
Muhafız ve mutemet 

Bergama müzesi 
Müdür (II. Mütehassıs) 

Adet 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

Maaş 

55 
16 
20 

55 
30 
16 
22 

35 
16 

35 
16 

35 
16 

30 

Sivas müzesi 
16 Muhafız ve mutemet 1 16 

Efes müzesi 
16 Muhafız ve mutemet 1 16 

Edirne müzesi 
16 Muhafız ve mutemet 1 16 

Rasathane 
5 Müdür (I. Mütehassıs) 
7 Muavin (I. » ) 
8 » (I. » ) 

10 Başmülâzim (II. Mütehassıs) 
ıı » (n. » ) 
12 Mülâzim (II. » ) 
13 Müstahzır (UT. » ) 

1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 

80 
55 
45 
35 
30 
25 
22 
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Derece Memuriyetin nevi 

11 îdare memuru 
9 Mütehassıs teknisiyen (III. Mütehassıs) 
9 » saatçi (III. Mütehassıs) 

Adet 

1 
1 
1 

Maaş 

30 
40 
40 

Hükümetin teklifine bağlı 

B - CETVELİ 

Rasathane kadrosundan (L) cetveline konulacak kısım 

7 Muavin (I. Mütehassıs) 
8 » (I. » ) 

10 Başmülâzim (II. Mütehassıs) 
12 Mülâzim (II. » ) 

1 
1 
1 
1 

55 
45 
35 
25 





Sıra Ne 256 
Gümrük tarife kanununun 4 üncü maddesinin tefsiri hak
kında 3/487 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Gümrük ve 

İnhisarlar encümeni mazbatası 

jg .VI-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
149Q sayılı Gümrük tarifesi kanununun 4 üncü maddesinin tefsiri hakkında Gümrük ve 

İnhisarlar Vekilliğinden yazılan 17-VI-1934 tarih ve 14629/12 sayılı tezkere sureti Yüksek 
huzurlarına sunulmuştur. 

işin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine Yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin 1 7 - V I - 1934 tarihli ve Muamelât müdürlüğünün 14629/12 
numaralı tezkeresi suretidir. 

1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun dördüncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre: 
1. — Türkiyede yerleşmek üzere gelen ecnebilerin, 
2. —r Ecnebi memleketlerdeki daimî vazifelerinden ve tahsilden avdet eden Türkiye memurları 

ile Türk talebenin, 
3. — Ticaret ve saire maksadile ecnebi memleketlerde yerleşip iki sene ikametten sonra avdet 

eden Türklerin, 
Beraberlerinde veya kendilerinden nihayet iki ay evvel veya üç ay sonra gelen kullanılmış ev 

eşyalarını gümrük resmine tâbi tutmamak iktiza eylemektedir. 
Ancak mezkûr fıkranın (Ecnebi memleketlerindeki daimî vazifelerinden avdet eden Türkiye me

murları) yolundaki bendi tatbikatta zarurî bazı vaziyetlerin tabiî icaplarını imkânsız kılacak tered
dütlere vesile vermektedir. 

Ecnebi memleketteki daimî vazifesi her hangi , bir suretle nihayete ermiş olan Türkiye memurları 
memlekete avdet ettikleri takdirde bu bapta yapılacak muamele hakkında kanun hükmü sarih bu
lunmakta ise de, bir ecnebi memleketten diğer ecnebi memlekete tahvili memuriyet eden Türkiye 
memurlarından bazıları doğruea vazifeleri başına giderek ailelerini bir takım beyti eşyalarile birlik
te bulunduğu yerden her hangi bir icapla Türkiyeye göndermektedir. 

Bu vaziyette, yani memur ecnöbi memleketteki vazifesinden avdet etmeyip te yalnız ailesini 
Türkiyeye gönderdiği takdirde bunlarla beraber veya bunlardan iki ay evvel veyahut üç ay sonra 
gelen kullanılmış ev eşyalarmm muafiyetten istifade ettirilip ettirilmeyeceği keyfiyeti müsbet ve 
menfi şekillerde mütaleaya müsait bulunmamaktadır. Çünkü kanunda memurun avdeti zikredilmiş 
olduğundan arzedilen vaziyette eşyayı muafiyetten istifade ettirmemek iktiza edeceği mütalea 
edilebildiği gibi aile birliğini teşkil eden zevç ve zevce arasındaki hukukî münasebet itibarile ev 
eşyasmı tefrik ve taksim mevzulbahs olamayacağından vaziyet memurun istifade edeceği muafiyet-

T. C 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6fl954 
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ten zerciM '"̂ b|i<pttöıesi lâzımgeleccği şeklinde de mütaleaya müsait görülmekte ve bu 
hal yui^j^&a^aj^&İİÛ^ bazı vaziyetlerin tabiî icaplarını imkânsız kılacak tereddütle
re vesile vermekte olup şu veya bu şekildeki düşünüş bir tefsir mevzuu teşkil ettiğinden işin tefsiren 

'Keyfiyetin'teîşjr îçîn iSİectisi tÂîîye tevdii' yüksek tasviplerine 'ârzolunur Vfendim. 

-v >hh--0».; :'v Iz-yız'Â-s/^S t / J f^b-H^ MımmmY&â&Sntsfamy* 
:n\i sr 

Ali Rana 
ı £ » C 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

Gü. ve în. Encümeni 
Karar No. 21 
Esas No. 3/487 

m^^m^m-^^ 
r€ .3. 

Yüksek Reisliğe 

;. -4H$# s$#4*2gWtflk *tp«Iesi ^e^unıusunfi^ 
üncü maddesinin tefsiri hakkında Gümrük ve 
İahjisariar : <v$i\iliğime •: i-; !mttlw •'. ı&^eÇMştifr \ 
19 - VI -1934 tamfe^^e H 6/1954 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise g^dçr i lerek encümenimize ha
vale buyurulan 17 - VI -1934 tarih ve 14629/12 
sayılı tezkere Gümrük ve inhisarlar vekili Rana 
Beyçi^adi <bjwiE-. ̂ dı>£hirrhaifl^- tetkik ve -müpaj-: 
kere olundu: ..;;• -•-, 

Hükümetin tezkeresinde hulâsatan aşağıya 
naklolunan mütalea veçhile, 149t) sayılı güm-, 
rük tarifesi kanununun 4 üncü maddesinin 4 
üncü fıkrasr hükmüne göre, Turkiyede yerleş
mek üzere gelen ecnebilerin,, ecnebi memleket
lerdeki daimî vazifelerinden "ve tahsilden avdet 
aden Türkiye memurlarile Türk talebesinin ve 
ticaret ve saire maksadfle eche>b] memleketlerde 
yerleşip iki sene ikametten sonra âydet eden 

"Türklerin 'beraberlerinde veyakendilerinden iki 
ay evvel veya uç /ay sonra1 gelen' kullanılmış 
ev eşyaları gümrük resmine tâbi tutulmamak-

:r ; / knc^k 'M '^k ran t r ı 'İ10&İÂ meMîMe^lMft?1 

' dek'i; daîmT vazîf eleratâert : av'det î f ^ e ^ T ^ k ^ T 
memurları) yolundaki'fb'eridi'tatbffâftaf,bâzıyte-û 

reddütleri mucip olduğu göVu^e^ feÖ^ . ' ' ' ; 
Bu gibi memurların /'beraberinde^^^ getirecek

leri kullanılmış,ev eşyaları için ,yapılaeak^mu-; 
.amjeleye dair r kanunda sarahat" yar ise 'd# birf 

ecnebi mejmîeİıetteu çîiğer bir ecnebi memleke-^ 
te tahvili memuriyet .eden/Türeye memurla
rından bâzıları ikinci tayin.'olundukları m'emü-

•, rj^fe ma^atlinşı^ide^ken . ̂ ^ğşşjîş(İ0/n^ taftk^j-
nakletmeyerek ailesileu .j^ftjjk;^^ m ş ş ^ ^ i n f 

-^-g^d^ırmMfrlı^^dftflîHfjg^ ev^yfşşş^a^^güın-
rük resmi alınıp alınmaması - maddede sarahat 
olmamasına mebni - tereddüdü mucip olmak
tadır. 

Kanunda memurun avdeti kaydi olduğun-
: î dalı/arzBflitenitıtâ^ye^rBif^Jîrf1^^ glifrflriföjk) res-

miibdjeöfiistisnası iktiza edeceği mütalea olun
makla beraber aile birliği teşkil eden karı ve 

,' koca; arasındaki' hukukî m ^ a ^ e ^ â t ^ b a t ö f e ev 
, eşyasını"'" tefrik Ve taksim mev-Mbâîıs ölaniaya-
cağindan1 ! zevöni istîîâtÜe edeceği" muafiyetten 
zevcenin de müstefit olması'^ztın^eleieöşi^ile 
mütaİeaolu^^^ iîft)â^aşuJvWyaJ büjefeilde 
düşünüş bir tefsir mevzuu teşkil^etffİnraen^lşıiı 
tefsiren haülr ntıiyaftk t l â ^ g ı ^roltaiiliSKtkdır. 

Encümenimiz iJIükümetîn T)U mütalçasını tet
kik . ettikten sonra 109 şayiİı gumruk' . tari
fesi kanununun dördüncü ^âcfdesıhjçn dÖretün<jü 
fıkrasının, .ecnebi memteketlçrâekı ^apmı/yâzi-

JMerinc(en 'âvjîet/ç'den ityejnmrİalp taâfruk/eden 
' nük^niü menfurun " eçnem memleketteki yvâ'zrre/ 

sinHn' jbitrççsîle' ve „şş,nsen ^ö^me|ı le a|â:kâaar 
/b.ır kp^ye i ' p lmây ip 'evjnîn^ 

halirii derpjş etntege matuf oİdü^uiMan, §srek 
/ftger bir ecnebi me^eke t fe / vazife âîmaMe yje 

./gerek ' her rbangf^ir ' İcabtn 'şevkle eyini mem
leketine . rişîktetmök ıstırarında 'ifeaTan.'bir memu
run ailesi tarafından birlikte ğetirıten^ v^yâ 

' feühlârın "mtjyasâîatlerinden, "n1^iayet''ıki'!â^y .ev-
^veİ' veya füç ay sonra gel^n kullanılmış ev es-
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yasının da ikamet müddeti kaydine tâbi tutul
mayarak gümrük resminden istisnası icap ede
ceği mütalea edilmiş ve dördüncü fıkranm 
memura ait olan bendinde memurun avdeti 
halinde birlikte getireceği kullanılmış ev eş
yaları hakkındaki muafiyetin adı geçen eşyanm 
ailesi tarafından getirilmesi haline de teşmili 
muvafık görülerek buna göre hazırlanan tefsir 
fıkrası Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzo-

1499 sayılı gümrük tarifesi kanununun dör
düncü maddesinin dördüncü bendinde yazılı ec
nebi memleketlerdeki vazifelerinden dönen me
murların kullanılmış ev eşyasma ait muafiyet, 

lunmak üzere takdim olunmuştur. 
G. ve î. E. Reisi M. M. Kâ. 

Na. Ordu Ordu 
A. Şevket A. Şevket 

Aza Aza Aza 
Cebelibereket Tokat Trabzon 

H. Basri Resai Damş 
Aza Aza 

Aydm Kırşehir 
Fuat Şahin Serdar 

memlekete dönen ailelerinin beraberlerinde veya 
bunlardan en çok iki ay evvel veya üç ay sonra 
gelen kullanılmış ev eşyalarına da şamildir. 

Tefsir fıkrası 





Sıra No 208 
Türkiye Oümhuriyetile İsviçre Hükümeti arasında aktediten 
mücrimlerin iadesine ve cezaî mevatta karşılıklı muzahereti 
adliyeye müteallik mukavelename ile medenî ve ticarî me-
vadda adlî münasebetterr tânzim ectetı mukavelenamenin 
ve uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedesini muaddil 
protököfâfi tâsdikr hafckmda 1/75© numarala kanun (âyfhası 

ve Hariciye ve Adliye encümenleri mazbataları 

2hIX-1933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Türkiye ile İsviçre arasında münakit <t Mücrimlerin iadesine ve cezaî mevatta karşılıklı 

muzahereti adliyeye müteallik mukavelename », «. Medenî vve ticarî mevatta adlî münasebetleri 
tanzim eden mukavelename » ve cc Uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedesini muaddil pro
tokol » un tasdiki hakkında Haridye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
10-VIII-933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil ^ 
İsmet 

Esbabı mueibe mazbatası 
Cumhuriyet Hükûmetile İsviçre Hükümeti arasında imza edilmiş olan mücrimlerin iadesine 

ve cezaî mevatta karşılıklı muzahereti adliyeye müteallik muahedename Büyük Millet Meclisinin 
tetkik ve tasvibine arzolunur. _ 

İki Devlet arasında mevcut dostluk bağlarını kuvvetlendirmek arzusuna istinat eden bu mu-
ahedename bir taraftan Akitlerin tebaasından olmayan mücrimlerin iade şartlarına ve diğer taraf
tan cezaî mevatte Tarafeynin birbirine ne suretle adlî muavenette bulunacağına dair hükümleri 
ihtiva eylemektedir. 

Bu muahedename, umumî hükümleri ve istinat ettiği ana prensipleri itıbarile diğer Devlet
lerle aktettiğimiz mümasil muahednamelerden farklı değildir. 

Türkiye ile İsviçre arasındaki münasebetlerin daha sıkı ve kuvvetli olmasına yarar amillerden 
biri olan bu muahedenamenin tasdiki Yüksek takdirlerine arzolunur efendim, 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6(2607 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

K. M 33 
K° l\75ö 

9-V-1934 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile İsviçre arasında l haziranı933 
tarihinde Ankarada imza edilmiş olan mücrimle
rin iadesine ve cezaî mevatta karşılıklı muza
hereti adliyeye müteallik muahedenamenin 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazır
lanıp İcra Vekilleri Heyetinin 10-VIII-1933 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte encümenimizde tetkik ve müzakere 
edildi. 

İki Devlet arasında dostluk bağlarını kuv
vetlendirmek arzusuna dayanan ve un:umî 
hükümleri ve istinat ettiği ana prensipleri 
itibarile diğer devletler ile aktettiğimiz müma
sil muahedenamelerden farklı olmadan bu 

muahedenamenin tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihası encûmenimizce de tasvip edilmiş ve 
havalesi mucibince Adliye encümenine 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdimi 
kararlaştırılmıştır. 

Ha. En. Rs. N. 
Diyarbekir 

Zeki Mesut 
Aza 

Kocaeli 
/. Süreyya 

Aza 
Trabzon 

ti. Nebizade 

M. M. 
Diyarbekir 

Zeki Mesut 
Aza. 

İstanbul 
Salâh Cimcoz 

Kâ. 

Aza 
Elâziz 

Fazıl Ahmet 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

K. No. 38 
Esas No. Jİ756 

Yüksek Reisliğe 

28-V-1934 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükümeti 
arasında î-VI-1933 tarihinde imza edilmiş 
olan mücrimlerin iadesine ve cezaî mevatta 
karşılıklı adlî muzaherete müteallik muahede
namenin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanıp Hariciye encümeni ile Adliye encü
menine tevdi kılınan kanun lâyihası tetkik ve 
müzakere olundu. 

Hükümetimizin İsviçre Hükümeti ile imza 
ettiği muahedename suçluların başka memleket
lerde melce bulamamaları için iade olunmaları 
ve cezaî işlerde adlî muzaheretin temin edilme
leri maksadına matuf olup hukukî prensiplere 

uygun olmakla beraber emsali hususlarda 
diğer devletlerle aktedilmiş olan muahedeler-
deki esasatı da ihtiva ettiğinden mezkûr mua
hedenamenin tasdikim mutazammın kanunun 
kabul ve tasdikına encûmenimizce de karar 
verilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Adliye En. Rs. M. M. Kâ. Aza 

Çorum Kocaeli Trabzon Kayseri 
Münir Salâhattin Raif S. Azmi 
Aza Aza Aza Aza 

Konya Edirne Antalya Antalya 
T. Fikret H. Hayri Numan Haydar 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Türkiye ile İsviçre arasında 1 haziran 
1933 tarihinde Ankarada imza edilmiş 
olan « Mücrimlerin iadesine ve cezaî me-
vatta karşılıklı müzahereti adliyeye mü
teallik muahedenamenin tasdikma dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviç

re Hükümeti arasında 1 haziran 1933 tarihinde 
Ankarada imza edilmiş olan « Mücrimlerin iade
sine ve cezaî mevatta karşılıklı muzahereti Ad
liyeye müteallik muahedename » kabul ve tas
dik edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun muahedenamenin 
teatisinden altı hafta sonra muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Harici

ye ve Adliye vekilleri memurdur. 
11 - Vm - 1933 

Bş. V. Ad.V. M. M. V. 
îsmet Ş- Saraçoğlu Zekâi 

Da.V. Ha.V. Mal. V. V. 
Dr. T. Rüştü Dr. Refik 

Mf. V. Na. V. ' Ik. V. V. 
Hilmi Muhlis 

S. î. M. V. G.Î.-V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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TÜRKİYE İLE İSVİÇRE ARASINDA MÜCRİMLERİN İADESİNE VE CEZAÎ MEVADDA 

KARŞILIKLI MUZAHERETİ ADLİYEYE MÜTEALLİK MUAHEDENAME 

Türkiye Reisicumhuru, 
Ve 

İsviçre Federal Meclisi 

Mücrimlerin takibatını temin ımaksadile cezai mevadda muzahereti adliyeye müteallik karşı
lıklı vecibelerini bir muahede ile tanzim etmeği kararlaştırmışlar ve işbu husus için murahhas
ları olmak üzere: 

Türkiye Reisicumhuru, 
Birinci sınıf elçi ve Hariciye vekâleti müsteşarı Menemenli Nuanan Beyi, 

isviçre Federal Meclisi, 
İsviçre Konfederasyonunun Türkiyedeki fevkalâde murahhas ve orta elçisi Müsyü Henri 
Martin'i, 

tayin eylemişlerdir. 
Bu murahhaslar, usulüne, muvafık bulunan salâhiyetnamelerini birbirlerine tebliğ ettikten 

sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

I - Umumî hükümler 

Madde — 1 

Âkit Taraflar mütekaibiliyet şartile ve aşağıdaki maddelerin hududu dairesinde: 
a) Takip olunan veya mahkûm edilen kimseleri iade ve transit olarak teslim etmeği; 
ib) Para ve eşyaya vazıyet ve onları tevdi etmeği; 
c) Takip olunan veya mahkûm edilen kimseleri iki Devletin zabıta memurlarına haber ver

meği veyahut taharri varakalarına geçirmeği; 
d) Menşe memleketine dönmüş olan diğer Taraf tebaası aleyhine yapılacak muhtemel taki

bata esas olacak vesikaları bu tebaanın mensup olduğu Devlete vermeği; 
e) Cezaî mevadda evrakı adliyeye tebliğ ve istinabeler icra etmeği; 
f) Âkitlerden birinin arazisinde diğer Devlet tebaası aleyhine sadır olmuş katî ilâmları 

birbirlerine tebliğ etmeği , taahhüt ederler. 

II - Mücrimlerin iadesi 

Madde — 2 

Matlubuminlh Devlet kendi arazisinde bulunan ve diğer Devletin salâhiyettar makamatı ta
rafından takip veya mahkûm edilen kimseleri kendi tebaası müstesna olmak üzere, iade etme
si lâzımgelir. 

Madde — 3 

İadeyi istilzam eden cürmî fiiller şunlardır: 
I) Adam öldürmek, (teammüden katil, kasten katil, ebeveynini ve çocuklarını katil ve zehirle

meyi ihtiva eder ) ; 
II) Kastî çocuk düşürme ve düşürtme; 
III) ölümü veya daimî bir 'maluliyeti, daimî bir iş yapamamazlığı veyahut vücudun el ve ayak-

larile veya sair bir azasından birinin vahim ıbir surette sakatlanmasını intaç eden kastî darp ve 
cerhler; 

IV) Irza geçmek, cebren ırz ve namusa taarruz, fuhşa tahrik, kadın ve çocuk ticareti; 
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V) İ4 yaşından vaşağı kız ve erkek, çocukların cebren veya eebrü şiddet istimal etmeden ırzına ıgeç-

mke; 
VI) ; Kız, kadın, erkek kagusmak ve hilâfr usul hapis, nesebi yok etmek, çocuk değiştirmek; 
VII) 'Müdafaasız çocukların ve şahısların, teşhiri, ve terki,. sağirleriiL kaçırılması; 
VIII) Devlet, korporasyonlar, şirketler ve hususî kimseler tarafından ihraç edilmiş <-a aaeekûkât 

ve kâğıt paraların, kanunî rayici olan (banknotlar veya sair itibar evrakının, eshamın ve sair senetle
rin taklit ve tağyiri, posta pullarının, damgaların, Devlet ve âmme dairelerine ait alâmet ve mü
hürlerin talklidi ve tağyiri, taklit ve tağyir edilmiş olan bu şeylerin hileli, istimali veya hile. niyetile 
ithali, imali veya mevkii tedavüle vazı veya mühürlerin, pulların, resmî alâmetlerin hileli istimali 
veya sui istimali; 

IX) Umumî ve hususî muharreratta sahtekârlık, vesaiki resmiyenin ve ticaret senedatının tak
lidi, böyle tahrif ve taklit edilmiş vesaikin hileli istimali, vesaik araştırılması; 

' X ) ' Yalan yere şehadet, şahitlerin ifsat ve ıtmaı ve hukukî ve einaî mevadda yalan yere yemin; 
XI) Memurini Devletin irtişası; 
XII) İhtilas ve emvali emiriyeyi-sirkat, memurlar ve înüstevdilerin irtikâbı; 
XIII) Kasten yangın çıkarma, mevaddı infilâkiyenin mugayiri kanun olarak istimali; 
XIV) Demir yollarının, vapurların, posta arabalarının, elektrik makina ve mecralarının (te

lefon, telgraf) imhasını ve tahribini müeddi olacak kasdî fiiller ve bunların işletilmesinin tehlikeye 
vazı; 

XV) §ekavet, bilihafe ahiz, hırsızlık^ yataklık; 
XVI) Korsanlık, bir gemiyi batırmak, karaya oturtmak, imha etmek, istimale gayrisalih kılmak 

ve tahrip etmek maksadile ve bundan bir başkası için bir tehlike hâsıl olmak şartile yapılan fiiller; 
XVII) Dolandırıcılık; 
XVIII) Emniyeti suiistimal ve hileli aşırma; 
XIX) Hileli iflâs; 
XX) Mevaddı muhaddereye ait ahkâma mugayir muamele. 

§ 2 
İki Devlet mevzuatında ntünderiç olup; işbu maddenin. 3. üncü fıkrasında;» muharrer şeraite 

uygun gelen bütün cürümler keza iadeye mevzu, teşkil i lebi l i r . 
Yukarıdaki .tasniflere teşebbüs, iştirak, tahrik ve > teshil *hususları dahildir* 

§ 3 
Aşağıdaki,hallerde iadei mücrimin talebi kabul olunur: 
a) Mahkûm edilmişler hakkında, cürüm iki Devlet mevzuatına nazaran.bir sene hapis cezast-

.,.nı veya daha. ağır bir «ezayı istilzam ederse; 
b) Mahkûm edilmişler hakkında, hükmedilen cezaların yekûnu veyahut çekilecek cezanın baki

yesi en ,aşağı altı*ay hapse ihaliğ olursa. 

ı Madde — 4 

Aşağıdaki hallerde suçluların iadesi talebi kabul olunmaz: 
a) iade talebini icap eden kabili tecziye fiil siyasî bir suç teşkil ederse veyahut adi bir suç 

^mevzubahs, olduğu halde bile, kabili i tecziye fiil* gayesi yahut sebebi ve icrası ile murtafoıt bulunan 
hâdiseler, itibarile : 'kendisinden, istenilen Devlet tarafından, esasından siyasî bir sürüm olarak sa-
yîtoa; 

b) îade talebini icap eden kabili tecziye fiil malî, tamamile askerî mahiyette olursa veyahut 
bir: matbuat suçu teşkil ederse; 

c)sKabi]i tecziye fiil kendisinden istenilen Devlet arazisi üzerinde işlenmiş ise veyahut hariçte 
işlenmiş olup bu Devletin kazası dahiline girerse; 

d) Devletlerden birinin veya diğerinin mevzuatına nazaran cezaî takibat veya cezanın infazı mü-



ruru zamana uğramışsa yahut şikâyetin ademi mevcudiyeti gibi sair hukukî sebepler dolayısile 
takibat icrası kabul edilmez ise; 

e) Talep olunan kimse iade talebini istilzam etmiş olan fiil dolayısile 3 üncü bir Devlet arazi
sinde beraet etmiş veya mahkûm olmuşsa, ve mahkûmiyet halinde cezasını çekmiş veya cezası tecil 
edilmiş ise. 

Madde — 5 

İade, istenilen kimsenin istisnaî bir mahkeme tarafından muhakeme edilmemesi kaydi ihtirazisi 
altında vuku bulacaktır. 

Madde — 6 

ladesine muvafakat olunan kimse iadeye tekaddüm eden ve talepnamede mezkûr bulunmayan 
bir cürümden dolayı takibata maruz kalmayacak ve cezalandırılmayacaktır. Meğer ki iadeyi kabul 
eden Devlet 8 inci maddede mezkûr bulunan vesaiki müsbiteye müsteniden buna muvafakat etmiş 
olsun. 

iade olunan kimse katı tahliyesinden itibaren 30 gün zarfında isteyen Devlet arazisini terket-
mek hususundaki hakkını istimal etmez yahut terkettikten sonra tekrar oraya avdet eder ise yuka-
nki takyidi hüküm kabili tatbik değildir. 

Ayni hükümler 3 üncü bir Devlete tekrar iade halinde de tatbik edilir. 

Madde — 7 

Kendisine bir kimse teslim olunan Devlet» diğer Devlete iadeyi mucip olan suça ait ilâmın bir 
suretini gönderecektir. [ 

Madde — 8 

iade talepnamesine aşağıdaki vesaik terfik olunmak lâzımdır: 
a) Bir ilâmı adlî veya bir lüzumu muhakeme kararı veya gayrimuvakkat bir tevtkif mü

zekkeresi veya ıbunlara muadil başka bir varaka; 
b) Suçun hususiyetlerini ve suçun ika edildiği tarihe ve mahalle ve mülkiyete müteveccih 

cürümler mevzubahs olursa mücrimin sebebiyet verdiği veya sebebiyet vermeğe niyet ettiği 
zararın miktarına ait tafsilâtı muhtevi ve cürmî hâdiseyi mufassalan hâki bir izahname; 

c) Talip Devlet arazisinde tecrim olunan file kalbili tatbik veya tatbik edilmiş olan cezaî 
hükümlerin bir sureti; 

d) istenilen kimsenin hüviyetinin tesibitine lâzım olan eşkâl, fotoğraf, eğer mevcut ise 
parmak izleri gibi her türlü vesaik ve malumat. 

Hapishaneden kaçmış bir kimsenin iadesini temin mevzulbahs olursa ayrıca mücrimin hapis
haneye girdiği ve oradan kaçtığı tarihi ve geri kalan cezanın müddetini mübeyyin bir be
yanname ibrazı lâzımgelecektir. 

Madde — 9 

iade talepnamesini aldığı zaman matlubunminh Devletin istenilen şahsın iadesi için rnuk-
tazi tedbirleri alır. tşlbu iade talebinin muhik olmadığını gösterecek ciddî sebeplerin fıkdanı 
halinde, istenilen kimsenin usulen tevkif ve iade muamelesinin hitamına kadar mevkufiyeti 
idame edilmek lâzımdır. 

istenilen kimsenin tevkifini temin için posta irsalâtını veya telgrafları müsadere etmek 
icap ediyorsa matlubunminih Devletin salâhiyettar makamı memleketin kanunlarına tevfikan 
muktazi tedbirleri resen alır. 
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Madde — 10 

isteyen Devlet eürmî hâdiseyi sarahaten tarif ve tayin eden ve iade talepnamesinin gönde
rileceğine dair teminatı mutaızaımmın bulunan ve 8 inci maddenin (a) iücrasında muharrer ve
saikten birinin mevcudiyetini bildiren bir talepname verirse istenilen kimse, iade talebi seb-
ıketmezden evvel bile muvakkaten tevkif edilebilir. 

Diğer Devlet işbu tevkiften derhal haberdar edilecektir. 
Tevkifi takip eden 50 gün zarfında iade talepnamesi 8 inci maddede mezkûr vesaiki müs-

bite ile birlikte verilmediği takdirde tevkif edilmiş olan şahıs serbest bırakılacaktır. 

Madde — 11 

Matlubunminh Devlet, iade talebinin işbu muahedenin 8 inci maddesi hükümlerine muta
bık olmadığı kanaatinde ise, 30 gün zarfında verilmek şartile, talip Devletten icap eden mütem
mim malûmatı isteyebilecektir. 

Mütemmim malûmat bu müddet zarfmda verilmezse istenilen kimse serbest bırakılabilir. 

Madde —12 

Aîkit Devletler iade muamelesini tesrie yarayaeak bütün tedbirleri almağı taahhüt eylerler. 
tadeye bir kere muvafakat edildikten sonra 13 üncü maddedeki hükümler mahfuz kalmak şartile, 

iadenin, hususî halde mukarrer olduğu veçhile serian icrasına nezaret ederler. 
İstenilen kimsenin matlubunminh Devlet arazisinde aktetmiş olabileceği medenî (borçlar, bunun 

iadesine bir mâni teşkil edemiyecektir. 

Madde — 13 

Matlubunminh Devlet arazisinde istenilen kimse aleyhinde cezaî bir takibat devam ediyorsa yahut 
bu şahsm, iade talebini müstelzim olan cürümden başka bir cürümden dolayı orada cezasını çekmesi 
lâzım ise, matlubunminh Devlet dahilinde icabı adlî yerini buluncaya kadar iade tehir edilebilir., 

Bununla beraber iade talebi ha'kkmda derhal bir karar verilmesi lâzımdır. 

Madde — 14 

Bir kimsenin iadesi yalnız âkit Devletlerden biri tarafından değil, fakat 3 üncü bir Devlet tara
fından da talep edilirse, matlubunminh Devlet muktaziyatı adaleti nazarı itibara alarak, bu kimsenin 

hangi Devlete teslim edileceğini tayinde muhtardır. 
Bununla beraber, istenilen kimse, diğer Akit Devlet tebaasından ise, usulen bu Devletin iade ta

lebi kabul olunur. 

III-Transit olarak iade 

Madde — 15 

Üçüncü bir Devlet tarafından, diğer Âkit Devletlerden birinin arazisinden geçmek suretile, ia
de edilecek bir kimsenin transit olarak iadesi aynen iade şeraiti dairesinde vukubulacaktır. 

Transit olarak, iade, matlubunminh Devletlerin polis memurlarının nezareti altında en seri tarik 
ile icra edilecektir. 

IV - Zaptedüen para ve eşyanın tevdii 

Madde — 16 

İstenilen kimsenin zilyedi bulunduğu veya muhafazasında bulunan veya mumaileyh tarafından 
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saklanılan yahut bir başkasının muhafazasına bırakılan bütün eşya (Evrak, para, muhtelif eşya) 
resen zaptedilecektir. 

Bu eşya, cezaî tahkikat için esbabı sübutiyeden addedilebilecek ise, salâhiyettar makam bir 
mahzur görmezse talip Devlete, kabil olduğu takdirde iade edilecek kimse ile birlikte tevdi edile
cektir. Eşhası salise, bu eşya üzerinde bir hak iddia ederlerse, bunlar talep vukuunda menlehül-
haklara verilmek üzere esbabı sülbutiye olarak istimallerine lüzum kalmayınca, matlubunminh 
Devlete iade edilmek lâzımgelir. 

Bu eşya esbabı sübutiye teşkil etmeyip yalnız suçla alâkadar olursa eşhası salisenin hukuku 
mahfuz kalmak şartile tevdi edilmek lâzımgelir. 

İstenilen kimsenin iadesi, vefat veya firar dolayısile.mümkün olmadığı zaman, bu eşyanın tev
dii yine ayni şerait dairesinde icra edilecektir. 

Üçüncü fıkraya nazaran ,suçtan mütevellit bulunan para ve kıymetli evrak, yirmi, dördüncü 
maddeye tevfikan matlubunminh Devlete teveccüh, eden masrafların tediyesinde kullanılmayacaktır. 

V-Firarilerin eşkâli 

Madde — 17 

Diğer Devlet arazisinde bulundukları farzolunup doğru adresleri bilinmeyen kimseler ile iade 
talebinden sonra ele geçirilemeyen yahut kaçmış olan kimselerin eşkâli, matlubunminh Devletin 
zabıta memurlarına'ihbar edilecek veyahut araştırma 'bültenlerine geçirilecektir. Eşkâlin - tesıbiti 
esbabı mucibeli bir iade talebi yapılınca vukubulnr. 

Bulunduğu takdirde eşkâli bildirilen şahıs tevkif edilmek ve hakkında iade muamelesi yapılmak 
lâzımgelir. 

Bir iade vakası başki-, bir suretle halledildiği takdirde, eşkâle ait muamelenin iptali için, talip 
Devlet matlubunminh Devleti bundan haberdar edecektir. 

VI - Cezaî takibat 

Madde — 1 8 

Takip olunan şahsın mensup olduğu Devlet arazisinde cari kanunlara nazaran, bu şahsı, diğer 
Devlet arazisinde ika edilmiş bir cürümden dolayı takip etmek lâzımgeliyorsa, bu Devlet, merku
mun takibat dosyasını ve dava için istenilen diğer bütün vesaik ve izahatı tevdi edecektir. 

Takip olunan .şahsın mensup olduğu Devlet, takibatın seyri ve neticesi, keza mahkûmiyet ha
linde, cezanın infazı hakkında diğer Devleti haberdar edecek ve verilen hükmün veya alman kara
rın aslını veya musaddak bir suretini ona gönderecektir. 

VII - Cezai mevatta karşılıklı adlî muavenete ait diğer vasıtalar 

Madde — 19 

Âkit Devletler: 
a) Evrakı adliyenin ve hususile talepnamelerin tebliği; 
b) Matlubunminh Devlet makamatının itirazını mucip olmamak şartile, maznunlarm, şahit veya 

ehlihibrenin istimaına ait istinabelerin ve sair istintak muamelelerinin icrası, 
Suretile cezaî mevatta birbirlerine anütekaJbilen adlî muavenette bulunmayı taahhüt ederler. 

Madde — 20 

Karşılıklı adlî muavenet talepleri, matlubunminıh Devletin kanunlarına göre muameleye tâbi 
tutulur. Bu Devletin makamatı mahallî dairelerin mümasil taleplerinde olduğu gibi ayni cebir ted
birlerini tatbik ederler. 

Eğer talep icra edilemezse, talip Devlet, esbabı zikredilmek suretile bundan haberdar edilecektir. 



Malde — 21 

Evrakı adliyenin tebliği tarihinde ımathıbunminh Devlet, talip Devlete, bir makbuz, celpname tev
dii halinde de, alâkadarın buna muvafakat edip etmeyeceğini müıbeyyin bir beyanname tevdi edecektir. 

Bir Devlete arzusile icabet eden Ibir şahit veya ehlihibre, tabiiyetleri ne olursa olsun cezaî 
takibata mevzu teşkil eden suçun faili sıfatile, ve iştirak, teşebbüs, yataklık veya suçu teshil veyahut 
evvelce ika edilmiş sair her hangi bir fiil sebebile talip Devlet arazisinde hiç ıbir suretle takibata ima
nız kalmayacaktır. Bunların talip Devlet arazisine muvasalatlarına tekaddüm eden bir hükmün ic
rası veya her hangi mukaddem bir sebep için tevkifleri veya alıkonulmaları cihetine gidilmeyecektir. 

Madde — 22 

Aşağıdaki hallerde 19 uncu maddenin derpiş ettiği şekilde karşılıklı adlî muavenet mecburiyeti 
yoktur: 

a) Talep mevzuunu teşkil eden fiil, işbu muahede hükümlerine göre bir iade suçu teşkil etmi
yorsa ; 

b) Kendisinden adlî muavenet istenilen Devlet bu talebi, hakkı hükümranisine veya emnüselâ-
metine halel iras edecek mahiyette telâkki ederse; 

c) Karşılıklı adlî muavenet talebi, bir siyasî, tamamile askerî» malî işe veya bir matbuat işine 
müteallik olursa; 

d) Davet olunan şahıs,ademi icabeti halinde cebir tedbirleri veya her hangi bir zararla tehdit 
edilirse. 

VIII - Mahkûmiyetlerin tebliği 

Madde — 23 

Âkit Devletler, onlardan birinin mahkemelerinden diğerinin tebaası aleyhinde sadır olan ve 
mahkûmiyetin vuku bulduğu Devlet mevzuatına nazaran sicilli adliye kaydi lâzımgelen katî mah
kûmiyet kararları hakkında birbirlerine karşılıklı malûmat vereceklerdir. 

Bu suretle gönderilen vesikalarda mahkûmun ahvali şahsiyesine, hükmü veren mahkemeye, su
ça, mahkûmiyetin tarihi ile verilen eezaya ait malûmat mezkûr bulunacaktır. 

IX - Nihaî hükümler 

Madde — 24 

îşibu muahede hükümlerine göre karşılıklı adlî muavenet talebinin tetkikile bu talebin 
isafından naşi kendisinden muavenet istenilen Devlet makamatının yaptığı masraflar, bu Dev
let tarafından yüklenilir. Karşılıklı adlî muavenet talebi terviç olunmadığı halde yine bu mas
raflar, kendisinden muavenet istenilen Devlete aittir. 

Transit olarak iadeden, deniz yolile nakilden veya ehlihibre reyine müraeaatten mütevellit 
masrafları adlî muavenet talebinde bulunan Devlet deruhte eder. 

Madde — 25 

İşbu muaihedede derpiş olunan mütekabil adlî muavenete ait ıbütün talepnameler diplomasi 
tarikile tevdi olunmak ve bu tarik ile muamele görmek lâzımgelir. 

Madde — 26 

İşbu muajhede hükümlerine göre ibraz edilecek evrak, talip Devlet kanunlarının âmir bu
lunduğu şekilde tanzim edilecek ve bunlara, matlubunminh Devletin lisanında veya fransız 
lisanında yazılmış bir tercüme terfik olunacaktır. Bu tercümenin aslına mutabakati, talip Dev-
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letin diplomasi memuru veyahut talip veya matlııbunminh Devletin yeminli bir mütercimi ta
rafından tasdik olunacaktır. 

Madde — 27 

İşbu muahedename ÂJkit iki Devletin teşkilâtı esasiyesine ve kanunlarına tevfikan tasdik edilecek 
ve en kısa müddet zarfında (Bern) de icra edilecek olan tasdiknamelerin teatisinden altı hafta 
sonra meriyet mevkiine girecektir. 

Muahedemin müddeti nihayetsizdir. Âkit Devletlerden her biri bunu her zaman feshetmek hak
kını haizdir. Fesih, bunun tebliğinden altı ay sonra hükmünü iera eder. 

İşbu hükümleri tasdik etmek üzere, murahhaslar işbu muahedeyi imza eylemişler ve üzer
lerine mühürlerini koymuşlardır. 

Ankarada 21 K. sani 1933 te tanzim olunmuştur. 

NÎHAÎ PROTOKOL 

Bu günkü tarihte aktolunan iadei mücrimin ve cezaî mevatta karşılıklı adlî muavenet muahede-
namesinin imzasına tevessül olunduğu sırada, bu hususta usulü dairesinde salâhiyettar zirde vaziül-
imza murahhaslar aşağıdaki hükümleri tesbit etmişlerdir: 

a) 3 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında mezkûr cürümler matlubunminh Devletin mevzuatına na
zaran iadeye mevzu teşkil edecek cürümler idadından olacaktır; 

b) Akitlerin ceza kanunları cismanî cezaları muhtevi değildir; 
c) İdama mahkûm edilen veya işlediği cürümden dolayı bu cezaya mahkûm edilebilecek olan 

kimsenin îsviçreden Türkiyeye iadesi halinde F'ederal Hükümet, ölüm cezasının müebbet ağır hap
se talıvilini mutazammın bir talepname göndermeğe salâhiyettardır. Büyük Millet Meclisi mevzubahs 
ilâm hakkında henüz bir karar vermemişse, Türk Hükümeti, bu talepnameyi, ölüm mahkûmiyetle
rini tasdika salâhiyettar olan bu makama tevdi edecektir. 

iade edilecek şahıs, ölüm cezası mevcut olan bir isviçre kantonu arazisinde tevkif edilirse Federal 
Hükümet, cezanın tahviline ait talepnameyi göndermeyecektir. 
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Esbabı mucibe mazbatası 

Medenî ve ticarî hususatta adlî münasebetlerin tanzimi hakkında Cumhuriyet Hükûmetiİe 
İsviçre Hükümeti arasında bu kerre imza edilmiş olan mukavelename yüksek huzurlarına arz 
ve takdim kılınmıştır. 

Bu mukavelename, kefalet ve depozitodan muafiyet, meccnî muzahereti adliye, evrakı adliye 
tebligatı, istinabe icrası ve buna ait eşkâl ve merasim hususlarında hükümleri muhtevi olup 
bu gibi beynelmilel mukavelenamelere de müşabihtir; 

Hükümetiniz bu mukavelenameyi Büyük Millet Meclisinin tâsdikına arzeder. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

K. M 33 
Esas M 11756 

9-V-1934 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile İsviçre Hükümeti 
arasında 1 haziran 1933 tarihinde Ankarada 
imza edilmiş olan medeni ve ticari mevadda 
adlî münasebetleri tanzim eden mukavelename
nin tâsdikına dair Hariciye vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 10-VIII-933 
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte encü
menimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesindeki mütaleaya 
iştirak eden encümenimiz mukavelenin tasdiki 

hakkındaki kanun lâyihasinı tasvip etmiş ve 
havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdimini ka
rarlaştırmıştır. 

Ha. En.R.n. 
Diyarbekir 
Zeki Mesut 

M. M. 
Diyabekir 

Zeki Mesut 

Aza Aza 
İstanbul Elâziz 

Salâh Cimcoz Fazıl Ahmet 

Aza 
Kocaeli 

/. Süreyya 

Aza 
Trabzon 

ti. Nebizade 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. 39 
Esas No. İ756 

Yüksek Reisliğe 

28*V-İQ34 

Türkiye Cümhuriyetile İsviçre Hükümeti 
arasında 1-IV- 1933 tarihinde imza edilen 
medenî ve ticarî mevatta adlî münaseberleri 
tanzim eden mukavelenamenin tâsdikına dair 
Hariciye vekilliğince hazırlanan kanun lâyihası 

Hariciye encümeninin mazbatasile birlikte 
Adliye enncümenine tevdi edilmekle tetkik 
ve müzakere olundu.' 

Aktolunan mukavelename kefalet ve depo^ 
zitodan muafiyet ve meccani adli muzaheret 
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ve tebligat ve istinabeye ait hususlardaki eşkâl 
ve merasimi tesbit eden hükümlerden ibaret 
olup emsali beynelmilel mukavelelere benze
mek ve hukukî prensiplere uygun bulunmak 
itibarile mezkûr mukavelenamenin tasdikim 
mutazammın olan kanunun kabulüne karar 
verilmiş olmakla Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviç
re Hükümeti arasmda 1 haziran 1933 tarihinde 
imza edilmiş olan « Medenî ve ticarî mevatta adlî 
münasebetleri tanzim eden mukavelename » ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — işbu kanun, mukavelename 
tasdiknamelerinin teatisinden bir ay sonra mu
teberdir. 

MADDE 3 — îşbu «kanunun icrasına Adliye 

olunur. 
Ad. En. Reisi M. M. Kâtip Âza 

Çorum Kocaeli Tfapzon Antalya 
Münir Salâhattin Haptiar 

Aza Aza Aza Aza 
Edirne Konya Antalya Kayseri 

Hasantiayri T. Fikret Numan S. Azmi 

ve Hariciye vekilleri memurdur. 
11 - Vm -1933 

Bş. V. Ad .V. M. M. V. 
İsmet Ş- Saraçoğlu Zekâi 

Da. V. Ha. V. Mal. V. V. 
Dr. T. Büstü Dr. Befik 

Mf. V. Na. V. îk. V. V. 
Hilmi Muhlis 

S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. Befik Ali Bana Muhlis 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükü
meti arasında 1 haziran 1933 tarihinde 
Ankarada imza edilmiş olan medeni ve 
ticarî mevatta adlî münasebetleri tanzim 
eden mukavelenamenin tasdikına dair 

kanun lâyihası 
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TÜRKİYE İLE İSVİÇRE ARASİNDA MEDENÎ VE TİCARÎ MEVATTA ADLÎ MÜNASEBET 

LERÎ TANZİM EDEN MUKAVELENAME 

Türkiye Reisicumhuru, 

İsviçre Federal Meclisi, 
Türkiye ile İsviçre arasında medenî ve ticarî mevatta adlî münasebetleri tanzim etmek maksa-

dile buna mütedair bir mukavelename aktine karar vermişler ve bu bapta murahhasları olmak 
üzere : 

Türkiye Reisicumhuru : 
Birinci Smıf Elçi ve Hariciye Müsteşarı Menemenli Numan Beyefendiyi; 

İsviçre Federal Meclisi : 
İsviçre Konfederasyonunun Türkiyedeki Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçi Müsyü Henri 

Martin'i; 
tayin eylemişlerdir. 

İşbu Murahhaslar, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini birbirlerine tebliğ 
ettikten sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

1-Muhakeme masraflarını müemmin kefalet akçesi 

Madde — 1 

Türkiyede veya İsviçrede ikametgâhı bulunanve diğer taraf mehakiminde Âkit Devletlerden bi
rinin müddei veya müdahil olan tebaası gerek ecnebi sıfatını haiz olmaları, gerek memleket dahi
linde ikametgâh veya meskeni bulunmamaları dolayısile her ne nam altmda olursa olsun ne ke
falet ve ne de teminat akçası vermekle mükellef tutulmayacaktır. 

Muhakeme masarifini teminen müddeilerden ve müdahillerden talep edileeek tediyat hakkında 
da ayni kaide caridir. 

Madde — 2 

Gerek birinci madde gerekse davanın ikame olunduğu Devletin kanunu mucibince kefalet, te
minat akçasından veya tediyeden muaf olan müddei veya müdahil aleyhine, Âkit Devletlerden bi
ri ülkesinde sadır olan masarifi muhakemeye mahkûmiyet kararları diplomasi tarikile yapılacak 
müraeaat üzerine diğer taraf salâhiyettar makama ti tarafından meceanen lâzimüttenfiz kılınacaktır. 

Mahkeme masraflarını bilâhare tesbit edecek olan mahkeme kararları hakkında da ayni kaide 
caridir. 

Madde — 3 

Mahkûm olan tarafın bilâhare yapacağı müracaat müstesna olmak üzere muhakeme masarifine 
müteallik kararlar tarafeyn istima olunmadan icranın takip olunduğu memleket mevzuatına tevfikan 
lâzimüttenfiz olacaktır. 

Salâhiyettar makam tenfiz talebi hakkında karar ita etmek için atideki hususları tetkik ile ikti
fa edecektir: 

a) Mahkûmiyet kararının sadır olduğu memleket kanununa göre bu kararın kaziyei muhkeme 
halini alıp almadığını; 

Ib) Fıkrai hükmiyeye, matlubunminh Devletin lisanında yapılmış ve talip Devletin diplomasi ve
ya 'lEonsoieelufk memuru veya talip veya matlubunminih Devletin yeminli bir mütercimi tarafından 
tasdik edilmiş bir tercümesinin terfik edilip edilmediği. 

tşbu madde ikinci fıkrasının âmir bulunduğu şartın ifası için talip Devletin salâhiyettar ma
kamı tarafından kararın kaziyei muhkeme halini aldığını mübeyyin bir beyanname verilmesi kâfi 
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gelecektir. Bu makamın salâhiyeti talip Devlet adliyesinde en yüksek bir memur tarafından tas
dik edilecektir. Yukarıdaki gibi tasdik edilmiş beyanname ikinci fıkra hükmüne tevfikan tercüme 
edilmek lâzımgelir. 

Salâhiyettar makam tenfiz talebi hakkında karar ita etmek için, ayni zamanda alâkadarın da 
talep etmesi şartile ikinci fıkrada münderiç tercüme ve tasdik masarifi miktarını tahmin ve ta
yin edecektir. Bu masraflar muhakeme masrafları gibi addü itibar edilecektir. 

II - Meccani adlî muzaheret 

Madde — 4 

Âkit Devletlerden birinin tebaası diğerinin arazisinde bu Devletin mevzuatına tevfikı hareket 
ederek tebaai mahalliye gibi meccani adlî muzaheretten istifade edecektir. 

Madde — 5 

Fakrühal şahadetnamesi müstenidinin mutat meskeni veya bu yoksa halen ikamet etmekte 
olduğu mahal maikamatı tarafından ita edilmek lâzımgelir. Müstedi Âkit Devletlerden birinin 
ülkesinde sakin değilse mensup bulunduğu memleket diplomasi veya konsolosluk memuru tara
fından ita edilen ıbir şahadetname maksadı temine kâfi gelecektir. 

Müstedi, talebin dermeyan olunduğu memlekette sakin değilse, fakrühal şahadetnamesi, bu
nun ibraz edileceği memleket diplomasi veya konsolosluk memuru tarafından, meccanen tasdik 
edilecektir. 

Madde — 6 

Salahiyetli ıbir makam faJkrühal şahadetnamesini ita etmek için müstedinin malî vaziyeti 
hakkında diğer Devlet makamatından malûmat alabilecektir. 

Meccani (muzahereti adliye hakkında itayı karara memur olan salâhiyettar makam, kendi 
vezaifi dairesinde diğer Devlet makamatı tarafından verilen şahadetname ve malûmatı kontrol 
etmek ve lüzum gördüğü takdirde mütemmim malûmat istemek hakkını muhafaza eder. 

III - Mütekabil adlı muzaheret 

Madde — 7 

Medenî veya ticarî mevatta, Âkit Devletlerden biri makamatından sadır olup diğer Dev
let arazisinde sakin bulunan eşhasa mahsus evrakı adliyenin tebligatı, talip Devletin diplo
masi ve konsolosluk mümessili tarafından matlulbunminh Devletin tayin edeceği makama gön
derilen talepname üzerine icra edilecektir, işbu talepnamede gönderilen varakanın sadır 
olduğu makam, iki tarafın isim ve sıfatları, mürselünileyhin adresi, varakanın (mahiyeti mezkûr 
bulunacak ve Ibu matlubunminh makamatın lisanında tanzim edilmiş olmak lâznngelecektir. 
Bu talepnameye tebliğ edilecek evrakı adliyenin musaddak bir tercümesi raptolunacaktır. 

Kendisine talepname tevdi olunan makam, diplomasi veya konsolosluk mümessiline tebliga
tın yapıldığını veyahut yapılmasına mâni olan hali mübeyyin varakayı gönderecektir. Ma
hallen ademi salâhiyet halinde, mezkûr makam talepnameyi resen salâhiyettar olan makama 
gönderecek ve keyfiyetten diplomasi veya konsolosluk mümessilini haberdar edecektir. 

Madde —8 

Tebligat matlubunminh Devletin salâhiyettar makamı marifetile icra edilecektir. îşlbu maddenin 
2 nci ftkrasında mezkûr ahval müstesna olmak üzere, mezkûr makam, mürselünileyh tebellüğü 
amade olduğunu beyan ettiği takdirde tebligatı, varakanın kendisine tevdii suretinde icra ile iktifa 
edebilecektir. 
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Tebligat, talip makamın müraeaati üzerine, matlubunminh makamın mümasil tebligat için mev

zuatı dahiliyesinin âmir bulunduğu eşkâl dairesinde veyahut mevzuatına muhalif düşmediği takdirde 
bir şekli mahsus veçhile icra edilecektir. 

Madde — 9 

Tebligatın icra edildiği gerek mürselünileyfh tara 'ından imzalı ve tarihli bir makbuz ile gerekse 
tebligatın vukuunu, şeklini ve tarihini mübeyyin ve matlubunminh Devlet makamından muta bir 
şahadetname ile ispat edilecektir. 

Madde — 10 

Medenî ve ticarî mevatta, Âkit Devletlerden birinin adlî makamı, mevzuatı kanuniyeslne tevfikan 
diğer Devlet salâhiyettar makamına istinabe tarikile müracaat ederek mezkûr makamın kazaî salâ
hiyeti dairesinde tahkik muamelelerine veyahut sair adlî muamelelere tevessülünü talep edebile
cektir. 

Talip Devletin diplomasi ve konsolosluk mümessili, matlubunminh Devletin tayin edeceği maka
ma istinabe varakasını gönderecek ve buna matlubunminh Devletin lisanında yapılmış bir tercü
mesini terfik edecektir. Bu tercümenin talip Devletin diplomasi ve konsolosluk memuru veyahut 
talip veya matlubunminh Devletin yeminli bir mütercimi tarafından tasdiki lâzımgelecektir. 

Kendisine istinabe varakası gönderilen makam, istinabenin icra edildiğini veyahut icrasına mâni 
olan esbabı mübeyyin vesaiki diplomasi veya konsolosluk memuruna gönderecektir. Mahallen ademi 
salâhiyet halinde, mezkûr makam, istinabe varakasını resen salâhiyettar makama gönderecek ve dip
lomasi ve konsolosluk memurunu keyfiyetten derhal haberdar edecektir. 

M a d d e — 1 1 

Kendisine istinabe varakası gönderilen adlî makam, kendi memleketi makamatından sadır 
olan istinabe kararlarının icrasında tatbik ettiği müeyyidelerin aynini istimale mecburdur. Mezkûr 
makam ihtilâf halinde bulunan iki tarafın şahsan ispatı vücut etmeleri mevzubahs olduğu takdirde 
bu teyit vasıtalarına müracaate mecbur olmayacaktır. 

İstinabenin icrasında takip edilecek usule gelince, matlubunminh makam kendi memleketi kanun
larını tatbik edecektir. Maamafih mezkûr makam, talip Devletin arzusunu isaf yolunda, matlubun
minh Devletin mevzuatına muhalif olmadıkça kavaidi mahsusaya tevfikan muamele ifa edebilecek
tir. 

Talip makam alâkadar tarafın hazır bulunmasını teminen eğer isterse, istinabenin tarih ve ma
halli icrasından haberdar edilecektir. 

Madde — 12 

Diplomasi veya konsolosluk mümessili tarafından talep edilen bir tebliğin veya bir istinabenin 
icrasından mütevellit bütün müşkülât diplomasi tarikile halledilecektir. 

Madde — 13 

Arazisi üzerinde bir tebliğin veya istinabenin icra edildiği Devlet böyle bir muamelenin hakkı 
hakimiyetini, emniyetini veya intizamı ammesini ihlâl eder mahiyette gördüğü takdirde bunu red
dedebilir. Bundan başika bir istinabenin icrası, evrakı adliyenin sıhhati tebeyyün eylemediği veya
hut bu icra keyfiyeti matlubunminh Devlet arazisinde adlî kuvvetin vezaifi cümlesine dahil bulun
madığı takdirde reddedilebilir. 



— 16 — 
Madde — 14 

Tebligatın ve istinabelerin icrası için her ne nam altında olursa olsun masraf ve iharç isti
fa olunmayacaktır. 

Maamafih matlubunminh Devlet talip Devletten: 
a) Şahitlere ve ehlihibreye tediye edilen tazminatın, 
ıb) Bir şahidin tav'an ademi" icabeti halinde adliye memurunun zarurî ımüdahalesinden müte

vellit mıasarifin, 
c) Tebligatın veyahut istinabelerin icrasında bir şekli mahsusun muhtemel tatbikmdan mü

tevellit masarifin, iadeten tesviyesini talep etmek hakkını ıhaiz olacaktır. 

Madde — 15 

Aikit Devletlerden ıher ibiri, diğer Devlet arazisinde bulunan tebaasına diplomasi veya kon
solosluk mümessilleri vasıtasile doğrudan doğruya ve kuvvei eebriye istimal etaneden tebligat 
icrası salâhiyetini ıhaiz olacaktır, tşbu maddenin tatbikında müşkülât hadis olursa 7 nci mad
de ahâkmı dairesinde muamele olunacaktır. 

IV - Nihaî hükümler 

Madde — 16 

tşbu mukavelename tasdik ve tasdiknameler mümkün olan en kısa müddet zarfında teati 
olunacaktır. 

Tasdiknamelerin teatisinden ıbir ay sonra meriyet mevkiine girecek ve her aamıan feshedile
bilecek olan Ibu mukavelename feshinden itibaren altı ay müddet hükmünü icra edecektir. 

Tasdikan lilmekal murahhaslar işbu mukavelenameyi imza etmişler ve üzerine mühürlerini 
koymuşlardır. 

Ankara, 1 haziran 1933 



Esbabr mucibe mazbatası 
İsviçre ile 9 kânunuevvl 1928 tarihinde aktetmiş olduğumuz uzlaşma, adlî tesviye ve ha

kem muahedenamesini muaddîl protokol Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasvibine arzolunur. 
Evvlce yüksek tasvip ve tasdiklerine iktiran etmiş olan bu muahedenamenin l inci madde

sinin i inci ve 2 inci fıkralarının, muahharan diğer Devletlerle aktettiğimiz bu nevi muahe
deler hükümlerine tevfiki suretile tadili İsviçre sefaretinden rica edilmiş ve bu teklif, bu kabîl 
muahedelerde son zamanlarda tatbikına başlanılan mesleke göre muvafık görülmüştür. 

İşbu protoklün muhtevi olçluğu hükümler, Cumhuriyet Hükümetinin ahiren Almanya, Bul
garistan, Fransa ve İspanya Devletlerile aktetmiş olduğu hakem muahedenamelerindeki hü
kümlere müşabihtir. 

Hükümetiniz bu protokolü Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikına arzeder. 

Hariciye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye encümeni 17-XH-1933 
Karar M 9 

Esas M Jjl 56 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre arasında 
Q kânunuevvel 1928 tarihinde aktedilmiş olan 
uzlaşma ve Adlî tesviye ve hakem muahede
namesini tadil eden protokolün tasdiki hak
kında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 10-VIIM933 toplanışında 
Vüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası ve esbabı mucibe mazbatası Hariciye 
Vekili Beyin huzurile Encümenimizce tetkik 
ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesinde bildirildiği 
veçhile bu protokolün muhtevi olduğu hüküm
ler Cumhuriyet Hükümetinin son zamanlarda 
bazı devletlerle aktetmiş olduğu hakem mua-

Türkiye Cümhurîyetile İsviçre arasında 
1928 tarihinde aktedilmiş olan uzlaşma adlî 
tasviye ve hakem muahedenamesini tâdil eden 
protokolün tasdikim mutazammın Hariciye 

hedenamelerindeki hükümlere benzemesi dola-
yısile tasdikına ait kanun lâyihası encümeni
mizce de tasvip edilmiş ve'havalesi mucibince 
Adliye encümenine tevdi edilmek üzere Yük
sek Reisliğe takdimi kararlaştırılmıştır. 
Ha. En. Rs. Na. M. M. Kâ. 

Sivas Sivas Diyarbekir 
Necmettin Necmettin Zeki Mesut 

Aza Aza Aza 
/Çocaeli Elâziz İstanbul 

Reşit Saffet Fazıl Ahmet Salâh Cimcoz 
Aza 

Kocaeli 
/. Süreyya 

vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 21-IX-933 
tarih ve 6/2607 sayılı tezkeresile Adliye en
cümenine havale olunan kanun lâyihası Hari
ciye encümeninin mazbatasile birlikte tetkik 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 17-IV-1934 
Karar M 22 
Esas M 1J756 

Yüksek Reisliğe 
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ve müzakere olundu. 

İsviçre Hükûmetile 1928 tarihinde akto-
lunarak kanunla tasdik edilmiş olan uzlaşma, 
adlî tasviye ve hakem muahedenamesinin 
birinci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 
son zamanlarda diğer Devletlerle aktolunan 
muahedenamelerdeki esaslara göre tadili Âkit 
Devletler arasında takarrür ederek bir proto
kol tanzim edilmiş olup bu hükümler hukukî 
esas ve prensiplere uygun ve emsaline müşa
bih bulunmakla bu protokolün tasdikınrmu-

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviç
re Hükümeti arasmda 1 haziran 1933 tarihinde 
imza edilmiş olan « 9 kânunuevvel 1928 tarihin
de münakit uzlaşma, adlî tesviye ve hakem 
muahedenamesini muaddil protokol » kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun protokol tasdikna
mesinin teatisi tarihinden itibaren muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun tatbikma Hari-

tazammıri olan lâyihanın kabulüne Hariciye 
encümeninin tasvip eylediği üzere encümeni
ni izce de ittifakla karar verilmiştir. 

Heyeri umumiyenin tasvibine arzolupmak 
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ad. En. Rs. M. M. Kâ. Aza 

Çorum Kocaeli Trabzon Edirne 
Münir Salâhattin Raif fi. Hayri 

Aza Aza Aza Aza 
Konya Kocaeli Manisa Erzincan 

Ş. Sırrı Ragıp R- Şevket İnce AbdUhak 

ciye ve Adliye vekilleri memurdur. 
11 - Vin - 1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 

Da. V. Ha. V. Mal. V. V. 
Dr. T. Büstü Dr. Refik 

Mf. V. Na. V. ' Ik. V, V. 
Hilmi Muhlis 

S.Î.M.V. G.Î.V. Zr.V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

HÜKfltMETÎN TEKLÎFİ 

Türkiye Cümhuriyetile İsviçre arasında 
9 kânunuevvel 1928 tarihinde aktedilmiş 
olan « Uzlaşma, adlî tesviye ve hakem 
muahedenamesini muaddil protokol» ün 

tasdikına ait kanun lâyihası 
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TÜRKİYE İLE İSVİÇRE ARASINDA 9 KANUNUEVVEL 1928 TARİHİNDE AKTEDİLMİŞ 

OLAN UZLAŞMA, ADLİ TESVİYE VE HAKEM MUAHEDESİNİ MUADDİL PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi 
ve 

İsviçre Federal Meelisi 
9 kânunuevvel 1928 tarihinde aktedilmiş olan uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedesini tadile 

karar vermişler ve bu hususta murahhasları olmak üzere 
Türkiye Cumhuriyeti Reisi: 

Birinci sınıf Elçi ve Hariciye Vekâleti Müsteşarı Menemenli Numan Beyefendi Hazret
lerini ; 

ve 
İsviçre Federal Meclisi: 

İsviçre Konfederasyonunun Türkiyedeki Fevkalâde Murahhas ve Elçisi Müsyü flenri Mar-
ten Cenaplarını, 

Tayin etmişler ve bunlar muteber ve usulüne muvafık görülen salâhiyetnamelerini teati ettik
ten sonra berveçhi ati ahkâmı kararlaştırmışlardır: 

Münferit madde 

9 kânunuevvel 1928 tarihli muahedenin 1 inci maddesinin 1 ve 2 inci fıkraları yerine aşağıdaki 
hükümler konulacaktır: 

« Akitler, aralarından birinin talebi üzerine, diplomasi tarikile makul bir müddet zarfında 
hal ve fasledilemeyen ve üzerinde Akitlerin mütekabilen bir hak iddia ettikleri ihtilâfları, bir uz
laşma usulüne ve icabında adlî tesviyeye veya tahkim usulüne tâbi tutmayı taahhüt ederler. Bu ihti
lâfların mevzuu bilhassa şunlardır: 

1 - Bir muahedenin tefsiri; 
2 - Her hangi bir hukuku umumiyei düvel meselesi; 
3 - Sübutu halinde beynelmilel 'bir taahhüdün nakzını tazammun eden her hangi bir vakıanın 

hakikate mukareneti; 
4 - Böyle bir nakzı aihit halinde edası lâzmıgelen tazminatın nevi ve şümulü. 
İşbu hükümler iki taraftan birinin fikrine ve hukuku düvel prensiplerine göre münhasıran hakkı 

lıabimiyetine taallûk eden ve aralarında cari muahedelere göre kendi salâhiyeti munhasırasma ait 
olan ihtilâflara tatbik olunmaz. Şu kadar var ki diğer taraf bu fikre muhalefet ederse, işbu mu
ahededen anlaşıldığı veçhile ihtilâf mevzuunun kendi salâhiyetine dahil bulunup bulunmadığı hu
susunda Beynelmilel adalet divanından evvelinden ibir karar alabilir.» 

Tasdikan lilmaikal yukarıda mezkur murahhaslar, tasdik edildikten sonra Bern'de tasdiknamelerin 
teatisi gününde meriyet mevkiine girecek olan işbu protokolü imza eylemişler ve üzerine mühürle
rini koymuşlardır. 

Ankarada, 1 haziran bin dokuz yüz otuz üç tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 





Sıra No 237 
Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanuna müzeyyel l/934y Dahiliye vekâleti merkez teşfeifât 
ve vazifeleri hakkındaki kantmım 5 inci maddesini muaddil 
kammtm- I tnci maââesimn değiştirilmesine darrr 1/969, Em
niyet işleri umum müdürlügündebtr şıılae müdürtügü teş
kiline dair 1/1030 numaralı kanun lâyiftaJarr ve Biahitiye encü
meni mazbatalarile Polis teşkilâtı kanununa bagJı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair i 1064 numaralı kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası 

Dahilîye vekâleti /merkez teşkilât ve vazifeleri tm.kkmfiftfri kanıma müıeyyel 1/984 
nramaralı kanun lâyihası ve Dahiliye eneümeati maafeataeı 

T.C. 
Başvekâlet 12-IV -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/855 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri (hakkındaki 1624 sayılı kanuna zeylen Dahiliye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 9 - IV -1934 tarihli toplanışında Yüksek Mecli 
se arzı kararlaştırılan-kanun lâyihası esbabı nıucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

5IV-931 larihili, millî seferberlik talimatnamesi, Dahüdye vekâletine seferberliğe »ait pek mü
him vazifeler tahmil etmiştir. Bu iş bu güne kadaf Viiâyetter İdaresi Umum Müdürlüğünün 
2 nci şubesi tarafından görülmekte idi. Bu şubenin mütenevvi ve katnunen muayyen olan bir 
çok işleri arasından bu işin ayrılarak seferberliğeittifc rş4*f?irfii>ir müdüriyet tarafandarı idsure ve 
ifa edilmesi, daha^ muvafık, olacaktır^ Çünkü her hangi bir seferberlik vnkmmda, içlenir çok 
muntazam bir şekilde cereyan edebilmesi için bu hususun hazarda tesbit ve her şeyin hazır
lanması icap eder. 

Binaenaleyh; bu hayatî olan işin daha muntazam ve daha esaslı bir surette cereyanının 
temini için bu vazifenin doğrudan doğruya vekâlete merbut olmak ve seferberlik işlerile işti
gal etmek üzere bir müdüriyet teşkiline lüzum ve zaruret hâsıl olduğundan merbut kanun 
lâyihası tanzim ve takdim kılındı. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dihüiye encümeni 12 -V -1934 

Karar No. 58 
Esas No. 1/934 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve va
zifeleri hakkındaki 1624 sayılı kanuna zeylen 
Dahiliye vekilliğince ıhazırlanan ve tcra Ve
killeri Heyetinin 9 - V -1934 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasının esbabı mucibesile birlikte gön
derildiğini hildiren Başvekâletin 12 - IV -1934 
tarih ve 6/855 sayılı tezkeresi encümenimize ha
vale ibuyurulmıış olmakla Dahiliye vekâleti 
Vilâyetler idaresi umum müdürü Beyin de bu
lunduğu 9 - V -1934 teki toplantımızda okundu 
ve 'kanun lâyihası tetkik edildi. 

Memleket müdafaasına ait işlerin sürat ve 
selâmetle görülmesinin temini Hükümetin en 
mühim ıbir vazifesi olduğundan ve münhasıran 

MADDE 1 — Dahiliye vekâletine merbut 
olmak ve seferberlik işlerile iştigal etmek üzere 
bir (Seferberlik müdüriyeti) teşkil edilmiştir 

MADDE 2 — 1624 sayılı kanunun 10 uncu 
maddesinin (B) fıkrasında yazılı seferberliğe ait 
işler fıkrası tayyedilmiştir. 

MADDE 3 — Yeniden kurulan müdüriyette 
çalıştırılacak olan ve ilişik (1) numaralı cetvel
de derece, adet ve maaş miktarları gösterilen 
memurlara ait teşkilât kadrosu 1452 sayılı kanu
na merbut (2) numaralı cetvelin ait oldukları 
kısımlarına geçirilmiştir. 

hu işlerle uğraşacak ıbir müdüriyetin teşkilin-
deki fayda da izahtan müstağni bulunduğundan 
kanun lâyihasının aynen kalbulüne karar veril
miştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Da. En. Reisi Reis V. M. M. Aza 
Tekirdağ Çanakkale Adana 

Cemil 

Aza 
Rize 

Esat 

Aza 
Muş 

Hasan Reşit 

Şükrü 

Aza 
Çorum 

/. Kemal 

Aza 
Zonguldak 

Halil 

Ali Mm 

Aza 
Trabzon 

Fatin 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tcra Vekilleri heyeti memurdur. 

9 - IV - 1934 

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

H. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 

Ik. V. S. t. M. V. G. t. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 sayılı kanuna müzeyyel kanun 

lâyihast 
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[1] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

6 
10 
12 
14 

Müdür 
Şef 
Memur 
Kâtip 

1 
2 
2 
2 

70 [1] 
35 
25 
20 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanunun 5 inci maddesini muaddil 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 1/966 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 

encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1061 

28 -IV-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Dahiliye merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanunun foesinei maddesini muaddil 2050 

sayılı kanunun birinci maddesini tadilen Dahiliye vekilliğince hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetince 
26-IV-1934 te Yüksek Meclise sunulması karar lastınlan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cet
vellerle birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Suriye, hak, iran, Rusya, Bulgaristan, V iman İstan ve İtalya ile hemhudut olan Devletimizin 

bu Devletlerin her biri ile hudut işleri bilhassa Dahiliye, Hariciye, ûümrük ve İnhisarlar 
VekSIetleriIe Büyük Erkanıharbiyeyi alâkadar eden muhtelif münasebetleri itibarüe hangi makama 
ait olursa olsun neticesinin, memleketin asayiş ve emniyetine teallûk etmesi dolayısıyle bir kül 
teşkil ettiğinden, bir taraftan emri vaki halinde mütebayin noktai nazarların hudusuna meydan 
vermemek ve diğer taraftan da her hududa ait noksansız ve mütekâmil dosyalar vücude getir
mek suretile hudut mesailine dair temas yapacak heyetlere, vazifesini kolaylaştıracak esaslı ve 
toplu direktifler ihzar ve hudut meselesine ait protokol ve itilâma m e ler in tadil ve ya yeniden 
aktinde mevcut vekayi netayicine ve vesaika nazaran noktai nazarlar tesbit ve binnetice hudut 
işlerini bir elden idare eylemek için Emniyet İş. U. Müdürlüğünde bir şube teşkil zarureti 
hadisatla kendini göstermiştir. 

[l] Bu maaşın tutarı muvakkat tazminatsız ücret olarak verile
bilir. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 49 
Esas No. 1/966 

12-V-19.U 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye merkez teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunun beşinci maddesini muaddil 
2050 sayılı kanunun birinci maddesini tadilen 
Dahiliye vekilliğince hazrlanıp İcra Vekilleri 
Heyetince 26-IV-1934 te Yüksek Meclise su-
mikoası kararlaştırılan kanun lâyihasının eslbabı 
mueibesile ve ilişik cetvellerile ıbirlikte gönderil
diğini bildiren Başvekâletin 28 - IV -1934 tarih 
ve 6/1061 sayılı tezkeresi encümenimize havale 
buyurulmuş olmakla Emniyet işleri umum mü
dürü Beyin de hazır Ibulunduğu 9 - IV -1934 teki 
toplantımızda okundu ve lâyiha tetkik edildi. 

Kara ve deniz cihetinden vâsi hudutları (bu
lunan memleketimizin hudutlarına ait siyasî ve 
Mİarfc istere 'bakmak ve tahaddüe edecek vaka
yla »dair vesaiki toplamak üzere Emniyet işleri 

umum müdürlüğünde ayrı bir şubenin teşkili 
hususunda Hükümet tarafından serdolunan es
babı mucibeyi şayanı tasvip gören encümenimiz 
kanun lâyihasını teşri usulüne daha uygun -bir 
şekle sokarak ka'bule karar vermiştir. 

Yüksek Reisliğe ar'zölunur. 

Da. En. Reisi R. 
Tekirdağ 

Cemil 
Aza, Aza 

Adana Çorum 
Ali Münif 1. Kemal 

Aaa Aza 
Trabfcon Muş 

Fatin Hasan Reşit 

V. M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 
Aza Aza 
Rize Samsun 
Esat Zühtü 
Aza Aza 

Zonguldak Zonguldak 
Halil Rifat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dahiliye merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanunun beşinci maddesini muaddil 2050 numa

ralı kanunun birinci maddesini tadil eden ka
nun lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye merkez teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanunun beşinci maddesini 
muaddil kanunun birinci maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir: 

Memleketin umumî hudut işlerile iştigal et
mek üzere Emniyet işleri umum müdürlüğünde 
« yedinci şube » namile yeniden bir şube teşkil 
edilmiştir. 

MADDE 2 — İki bürodan ibaret olan bu şu
bede istihdam olunacak memurların derece ve 
miktarı merbut (1) numaralı cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 3 — 2041 numaralı polis teşkilât 
kanununa merbut kadro cetvelinde gösterilen 
vilâyet memurlarından bu kanuna merbut (2) 
numaralı cetvelde yazılı memuriyetler çıkanl-

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve va
zifeleri hakkındaki kanunun 5 inci mad
desini değiştiren 2050 sayılı kanuna mü-

zeyyel kanun lâyihası 
MADDE 1 — Memleketin hudut işlerile iş

tigal etmek üzere emniyet işleri umum müdür
lüğünde (Yedinci şube) namile iki bürodan mü
rekkep bir şube teşkil edilmiştir, 

MADDE 2 — İşbu şubede istihdam olunacak 
memurların derece, adet ve maaşlarını gösteren, 
bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvel (2050) 
sayılı kanuna bağlı cetvele ilâve olunmuştur. 

MADDE 3 — 2041 numaralı polis teşkilât 
k?.mmuna bağlı kadro cetvelinden bu kanuna 
bağlı (2) numaralı cetvelde derece, adet ve ma
aşları gösterilen memuriyetler çıkarılmıştır. 
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mistir. 

MADDE 4 — Bu kantin 1 haziran 1934 tari
hinden nmteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun tatbik ve icrasma 
Dahiliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 

H. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 

Ik. V. S. I. M. V. 
M. Celâl Dr. Refik 

26-IV 
M. M. V. 

Zekâi 
Mî. V. 

Hikmet 
G. î. V. 

Ali Rana 

• 1934 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Na. V 
Ali 

Zr. V. 
Muhlis 

MADDE14 — fen kanım 1 hazitfan 1934 tari
hinden mutebefdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icraatna DaMliye 
vekili memurdur. 

Hükümetin teklifine bağlı (j) numaralı cetvel 

7 nci 
» 
JD 

3> 

» 
» 

Memuriyeti 
şube müdürü 

» muavini 
» şef 
» » 
o) memur 
y> kâtip 

Der. 
7 
8 

10 
11 
12 
14 

Adedi 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Maa§ 

55 
*5 
35 
30 
25 
20 

Maaşı 
Hükümetin teklifine bağlı (2) numaralı cetvel 

Memuriyetin unvam 
35 
20 
20 
10 

Birinci sınıf emnîyetmemuru 
Doktor 
Sivil ikinei komisfer 
Kabile 

Adet Ura 

3 
2 
3 
2 

3558 
1440 
2160 

960 

Emniyet işleri umum müdürlüğünde bir şube müdürlüğü teşkiline dair 1/1030 numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1383 

M^Y ~-*994 

Büyük Millet Meclisi Yüksek fteisliği&e 

Emniyet işleri umum müdür muavinliği ile birinci şube müdürlüğü vazifesinin birbirinden ay
rılmasına ve birinci şubeye ayrıca bir müdür tayinine dair Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri heyetince 17 - V - 1934 te Yüksök Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
oibeâile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
îsmet 



Esbabı mucibe lâyihası 
Emniyet işleri umum müdürlüğü evvelce beş şubeden müteşekkil iken geçen sene Jandarma 

umum kumandanlığından devren alınan asayiş işleri için bir asayiş şubesi teşkil edilmişti . 
Bu sene de hudut işlerine bakmak üzere diğer bir şubenin teşkilene teşebbüs olnnmuş ve bu 
suretle mezkûr umum müdürlükteki şubelerin miktarı yediye çıkmıştır. 

Birinci şube müdürlüğü vazifesini gören umum müdür muavinliğinin bu teşkilât dolâyisile 
işi fevkalâde çoğalmıştır. Bundan başka siyasî emniyet işlerile uğraşan ve haddi zatinde 
başlı başına ehemmiyeti haiz bulunan ve iştigal ettiği işlerin mahiyeti itibarile münhasıran 
bu işle meşgul olacak bir müdire mutlak surette ihtiyaç gösteren birinci şubenin muavinlikten 
tefrikiie ayrica bir şube müdürlüğü halinde idaresi muvafık görülmüştür. Hazineye fazla külfet 
tahmil etmemek için teklif olunan birinci şube müdürlüğünün maaşına tekabül etmek üzere 
lağvolunan vilâyetlerin bir ikinci sınıf Emniyet memurile bir sivil ikinci komiser ve bir polis 
namzetinin maaşları karşılık gösterilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 28-V-1934 

Karar No. 59 
Esas No. 1/1030 

Yüksek Reisliğe 

Emniyet işleri umum müdür muavinliği ile 
birinci şube müdürlüğü vazifesinin birbirinden 
ayrılarak birinci şubeye ayrıca bir müdür ta
yinine dair Dalhiliye vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetin 17 - V -1934 te Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sının esbabı mucibesile birlikte gönderildiğini 
bildiren Başvekâletin 21 mayıs 1934 tarife ve 
6/1383 sayılı tezkeresi encümenimize havale 
buyurulmuş olmakla Emniyet işleri umum mü
dürü Beyin hazır bulunduğu 24 - V -1934 teki 
toplantımızda okundu ve lâyiha hakkında konu
şuldu. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü beş şube
den mürekkep iken birinci şube müdürünün 
umum müdür muavini tarafından idaresi ten
sip olunarak Dalhiliye vekâleti merkez teşkilât 
ve vazifeleri kanununa o yolda kayit konmuştur. 

Mezkûr kanunun bazı maddelerini değişti
ren 2050 sayılı kanunla şube adedi altıya çıka
rılmakla beraber birinci şube müdürlüğü yine 
umum müdür muavininin uhdesinde bırakıl
mıştır. 

Bu defa memleketin hakikaten mühim olan 
hudut işlerile iştigal etmek üzere bir şube vü-
cude getirilmesine ihtiyaç hissedilmiş ve bu hu

susta bir kanun lâyihası Yüksek Meclise arzo-
lunmuştur. 

Bu vaziyet karşısında işleri pek ziyadele-
şen muavinliğin Ayni zamanda Devletin emni
yet işleri gibi en mühim taususata memur olan 
birinci şube müdürlüğünü de ifa etmesi imkân
sız bir hale gelmiş olduğundan mezkûr şubeye 
bir müdür tayini lüzumuna kanaat getirilmiş
tir. Bu müdürlük tahsisatını bütçeye tesir et
meden temin eylemek maksadile lâğvi talep 
olunan memuriyetlerin lâğvinde işlerin sektedar 
olmayacağı umum müdür Beyin izahatından 
anlaşılmış olmakla lâyihanın tadilen tasvibine 
ve Ulu Heyetin isabetli görüşüne arzına karar 
verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Da. En. Reisi M. M. Kâ. 
Tekirdağ Çanakkale 

Cemil Şükrü 
Aza Aza Aza Aza 

Adana Giresun Trabzon Afyon K. 
Ali Münif A. Münir Fatin İzzet Ulvi 

Aza Aza Aza Aza 
Kütahya Muş Bursa Malatya 
Memet Hasan Reşit Emin Fikri Vasıf 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Dahiliye vekâleti Emniyet işleri umum müdür
lüğü şubelerinin vazifeleri hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Emniyet işleri umum müdür 
muavinliği ve Birinci şube müdürlüğü birbirin
den aynlarak Birinci şube müdürlüğü namile 55 
lira aslî maaşlı aynca bir müdürlük vücude 
getirilmiştir. 

MADDE 2 — 2049 numaralı polis teşkilât 
kanununa merbut kadro cetvelinde miktan 18 
olarak gösterilen ikinci smıf emniyet memur-
hıklarından birisile bir sivil ikinci komiser ve 
bir polis namzetliği lağvedilmiştir. 

MADDE 3 — Dahiliye merkez teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkındaki kanunun 5 inci maddesi
ni tadil eden 2050 numaralı kanunla 2049 numa
ralı polis teşkilât kanununun bu kanuna muga
yir olan ahkâmı mülgadır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. -

MADDE 5 — Bu kanun hükmünün icrası
na Dahiliye vekili memurdur. 

17-V-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya Fuat Hikmet Ali 
Ik. V. S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanunun 5 inci maddesini değişti

ren 2050 sayılı kanuna müzeyyel kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Emniyet işleri umum müdür 
muavinliği ve birinci şube müdürlüğü birbirin
den aynlarak birinci şube müdürlüğü namile 
55 lira aslî maaşlı bir müdürlük ihdas edilmiştir. 

MADDE 2 — 2049 sayılı polis teşkilât ka
nununa bağlı kadro cetvelinden bir ikinci smıf 
emniyet memuru, bir ikinci sınıf sivil komiser 
ve bir polis namzedi tahsisatı çıkarılmıştır. 

MADDE 3 — Dahiliye vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı kanuna 
bağlı (A) cetveline 55 lira aslî maaşlı birinci şu
be müdürlüğü ilâve olunmuştur . 

MADDE 4 — 2050 sayılı kanunun bu kanuna 
muhalif hükmü kaldırılmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 
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Polis teşH^tı lça^u»wna ba^J cetvelde değişiklik yapılmasına dair 1/1064 ınumarûlı kanun lâyihası 

T.C. 
. Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1555 

29 -V-1934 

Büyük: Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Polis teşkilât kanununa bağlı cetvelin emniyet müfettişliğine ait kısmının tadili hakkında Da
hiliye vekilliğince hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetince 27-V-1934 te Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Emniyet müfettişliği teşkilâtı, Devletin dahilî ve haricî siyasetine taallûk eden meseleler ile 
oğraşmalan itibarile hususî bir ehemmiyeti haizdir. Şimdiye kadar yapılan tecrübeler, bu teş
kilâtın bir başa bağlanması ve mezkûr kadro mensuplarının sevk ve idareleri için bir m^rci 
vücude getirilmesi lüzumunu hissettirmiş ve bu maksatla bir başmüfettişliğim ihdası ve Hazi
neye külfet tahmil edilmemek üzere buna mukabil 55 lira maaşlı bir emniyet müfettişi ile 16 
lira maaşlı bir ikinci sınıf memurluğun lâğvi teklif edilmiştir. 

Polis teşkilât kanununa merbut cetvelde tadi
lât yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Polis teşkilât kanununa mer
but cetvelin Emniyet müfettişliğine ait kısmma 
(70) lira maaşlı bir başmüfettişlik ilâve ve ayni 
kısımdan (55) lira maaşlı bir emniyet müfettiş
liği ile 16 lira maaşlı bir ikinci sınıf memurluk 
tenzil olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünün icrasına 
Dahüiye vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
tk. V. 

M. Celâl 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mal. V. 
Fuat 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

27 - V -
M. M. V. 

Zekâi 
Mf. V. 

Hikmet 
G. t V. 

Ali Uana 

1934 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
Zr. V. 

Muhlis 



Bütge.-encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 12 -VI - 1934 
M. No. 154 

BgâiNfclfm, 
$66, ımfr, m* 

Yüksek Reisliğe 

Seferberlik işlerile iştigal etmek üzere Dahili
ye vekaletinde bir seferberlik müdüriyeti, mem
leketin" umumî hudut işlerile iştigal etmek üzere 
Emniyet işleri umum müdürlüğünde bir şube 
teşkiline, Emniyet işleri umum müdür muavinli
ği ile birinci şube müdürlüğü vazifelerinin ay
rılmağına < ve 70 lira .maaşlı- bir Emniyet başmü
fettişliği ihdasına dair olup muhtelif tarihlerde 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihaları 
emniyet işleri ve Vilâyetler idaresi umum mü
dürleri Tevfık Hadi ve Saibri Beyler hazır olduk
ları halde ayrı ayrı tetkik ve mütalea olundu. 

Teklif olunan lâyihalar esbabı mucibelerinde 

MADDE l — Dahiliye vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki 1624 numaralı ka
nunun beşinci maddesini tadil eden 30 haziran 
1932 tarih ve 2050 numaralı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Emniyet işleri umum müdürlüğü, yedi şu
beden ve müstakil evrak ve tahrirat büroların
dan müteşekkildir. 

A - Birinci şube; memleketin umumî emni
yetine müteallik işlerle meşguldür ve iki büro
dan mürekkeptir. 

B - ikinci şube; idarî, beledî ve adlî zabıta 
işlerile iştigal etmek üzere iki büroyu ihtiva 
eder. 

C - Üçüncü şube; polis âmir ve memurları
nın zat idleri, polis mektebi, talim ve terbiye 
ve umumî zabıta teşkilât ve tevziatı, hesap 
ve levazım işlerile iştigal eder. 

Bu vazifeler iki büroya taksim edilerek ifa 
edilir. 

D - Dördüncü şube; ecnebilere müteallik 

izah olunan sebeplere binaen encümenimizce de 
aynen kabul edilerek alâka ve münasebetleri itiba-
rile-.iki lâyihada toplamlmıştır. Müstaeelen müza
kere edilmek üzere Umumî heyetin tasvibine ar-
zalunur. 

Reisvekili M. M. 
İsparta Bayazıt Bursa Erzurum 

Mükerrem Dr. Galip Aziz 
Giresun izmir Kırklareli Konya 
Kâzım Kâzım M. Nahit A. Muzaffer 

Kırklareli Yozgat Erzurum Balıkesir 
Şevket 8. Sırrı As%m Enver 

muamelât ile meşgul olmak üzere iki bürodan 
mürekkeptir. 

E - Beşinci şube; zabıtaya ait teknik işlerle 
istatistik ve neşriyat işlerini ifa eder. iki bü
rodan mürekkeptir. 

F-Altıncı şube; memleketin umumî asayi
şine müteallik işlerle iştigal eder. İki bürodan 
mürekkeptir. 

G-Yedinci şube; memleketin hudut işlerile 
iştigal eder. tki bürodan mürekkeptir. 

H-Evrak ve tahrirat büroları; umum mü
dürlüğe ait muhaberelerin kayit ve şevkini ve 
resen yazılacak yazılarm tesvit ve tebyizini te
min ve iş sahiplerinin müracaatlerini kabul ve 
işlerini ait olduğu şubelerden tahkik ve netice
lerini tebliğ ile mükelleftir. 

MADDE 2 — 2050 numaralı kanunun ikinci 
maddesine merbut cetvelde (Umum müdür mua
vini ve birinci şube müdürü) unvanı (Umum 
müdür muavini) şeklinde tadil edilmiş ve mez-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKIİFİ 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunların tadili hakkında kanun lâyihası 



_ 10- , 
kur cetvelin ait olduğu kısımlarına derece, 
adet ve maaşları aşağıda gösterilen memuriyet
ler ilâve olunmuştur. 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

7 Birinci şube müdürü 1 55 
Yedinci şube 

7 Müdür 1 55 
8 Muavin 1 45 

10 Şef 1 35 
11 » 1 30 
12 Memur 2 25 
14 Kâtip 1 20 

MADDE 3 — Dahiliye vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 21 mayıs 1930 
tarih ve 1624 numaralı kanunun 10 uncu mad
desinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir: 

B : İkinci şube; vilâyetlerin umumî idare 
teşkilât ve intihap işlerine ait vazifelerle mü
kelleftir. Vilâyetlerin umumî ve hususî ah
valine dair raporların umumî müfettişlik ve 
teftiş heyeti raporlarmm tetkiki ve bu rapor
lara ait muameleler, şikâyet ve itiraz işleri, iane, 
emniyete müteallik olmayan ve beynelmilel 
mahiyet arzeden ecnebi işleri, millî bayramlar 

MADDE 1 — 30 haziran 1932 tarih ve 2049 
numaralı polis teşkilâtı kanununun 44 üncü mad
desine merbut cetvele 6 ncı dereceden 70 lira 
maaşlı bir emniyet başmüfettişi ilâve olünniuş 
ve mezkûr cetvelden derece, adet ve maaşları aşa
ğıda gösterilen memuriyetler çıkarılmıştır: 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

10 Birinci sınıf emniyet memuru 
ve şube müdür muavini 3 35 

11 ikinci sınıf emniyet memur 
ve şube müdür muavini 1 30 

14 Sivil ikinci komiser 4 20 
14 Tabip 2 20 

ve merasim işleri ve vekaletten tevdi edilen di
ğer müteferrik işler dahi bu şube tarafından "ya
pılır. 

İkinci şube iki büroya münkasemdir. 

MADDE 4 — 1624 numaralı kanuna aşağı
daki madde ilâve olunmuştur. Vekâlete merbut 
olmak ve seferberlik işlerile iştigal etmek üze
re bir seferberlik müdürlüğü teşkil olunmuştur. 

MADDE 5 — 1624 numaralı kanunun 13 
üncü maddesine merbut (A) cetveline «Sefer
berlik müdürlüğü» başlığı altında derece, adet 
ve maaşları aşağıda gösterilen memuriyetler 
ilâve olunmuştur: 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Seferberlik müdürlüğü 
6 Müdür [1] 1 70 

10 Şef 2 35 
12 Memur 2 25 
14 Kâtip 2 20 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye vekili memurdur. 

Derece Memuriyetin nevi Âdet Maaş 

19 Kabüe 2 10 
18 Polis namzedi 1 12 
7 Emniyet müfettişi 1 55 

16 İkinci sınıf memur 1 16 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir . 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 

[1] Bu maaşın tutan muvakkat tazminatsız 
ücret olarak verilebilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

2049 numaralı polis teşkilâtı kanununa merbut 
cetvelin tadiline dair kanun lâyihası 



Sıra No 241 
Ankarada rekzedilmiş olan zafer abidesinin bazı kısımlarının 
gümrük ve sair resimlerden muafiyeti hakkında I 1046 
numaralı kanun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 24-V-1934 

KaraHar müdürlüğü 
Sa&: 6/1429 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ankara Hakimiyeti Milliye meydanında rekzedilmiş olan Zafer abidesinin ecnebi memleket

lerden getirilmiş'kısımlarının gümrük resminden muafiyeti hakkında Maarif vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22-V-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Mucip sebepler 
Ankarada Hakimiyeti milliye meydanında Yenigun gazetesinin idare ettiği millî bir teşeb

büsle rekzedilmiş buLunan zafer abidesinin ecnebi memleketlerden getirilmiş kısımlarına ait 
gümrük resminin bir kısmı karşılığı bulunmadığından bu güne kadar tesviye olunamamıştır. 
Dört bin lira kadar tutan bu resmin ödenebilmesinin temini ise ancak Devlet dütçesinden 
tesviye suretile kabil olacaktır. Bu vaziyette ise gümrük resmi bakiyesi istifa olunmaktan ziyade 
masraf ve irat suretile bir formalite ikmal edilmiş bulunacak ve Devlet Hazinesi için bir faide 
mevzubahis olamayacaktır. 

Millî tarihin büyük ve şerefli bir muvaffakiyetini geleck nesillere yüksek iftihar duyguları 
içinde hatırlatacak olası bu millî eser dolayisile hazinenin matlubu olan paranın tesviyesine 
karşılık bulunmadığı ve bunun yedi sekiz sene sonra tekrar halktan.iane ile temini de muvafık 
olamayacağı cihette abide malzemesinin tâbi bulunduğu tekâliften bu güne kadar ödenmeyen 
kısmının affiaden başka bir çare bulunamamış ve merbut kanun lâyihası bu. maksatla teklif 
edilmiştir, 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
O. 1. Encümeni " 5 - Yi - 1934 

Karar No. 18 
Esas No. 1/1046 

Yüksek Reisliğe 

x\nkarada Hâkimiyeti milliye meydanında 
rel«edilmiş olan zafer âbidesinin ecnebi memle
ketlerden getirilmiş kısımlarının gümrük resmin
den muafiyeti hakkında Maarif vekilliğince ha
zırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 22 - V - 1934 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve 
Baş tekilliğin 24 - V - 1934 tarih ve 6/U29 sayılı 
tezkeresile gönderilip encümenimize havale bu-
yurulan kanun lâyihasile esbabı mucibe mazbatası 
alâkadar zevatın huzurile müzakere ve tetkik 
olundu: 

Encümenimiz Hükümetin mazbatasını muva-

Ankarada Hakimiyeti milliye meydanında 
rekzedilmiş olan zafer abidesinin ecnebi memle
ketlerden getirilmiş kısımlarının gümrük res
minden muafiyeti hakkında Başvekâletin 
24 - V 1934 tarih ve 6/1429 numaralı tezkeresi-
le Yüksek Meclise gönderilip encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihasile esbabı mucibe-
si Gümrük ve inhisarlar encümeninin bu husus
taki mazbatası mütalea ve tetkik olundu. 

Encümenimiz Hükümetin bu husustaki esba
bı mucibesini ınuvafrk bulan Gümrük encüme-

fık bularak kanun lâyihasını aynen kabul etmiş 
olmakla ilişik evrakile birlikte Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 
G. 1. E. Reisi M. M. Kâ. 

Çorum Ordu 
İsmet A. Şevket 

Alza Aza Aza Aza 
Cebelibereket Aydın Çorum Tokat 

H. Basri Fuat Bekir Resai 
Aza Aza Aza Aza 

Cebelibereket Kırşehir 
İbrahim Serdar 

ninin mütaleasına iştirakle lâyihayı aynen kabul 
eylemiş olmakla havalesi mucibince Bütçe encü
menine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe 
takdim kılındı. 

Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 
Gümüşane İsparta Aydın 
H. Fehmi Kemal Turan 

Aza Aza Aza Az>a 
Kastamonu izmir İstanbul Urfa 

Refik Kâmil Hamdi M. Behçet 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 6 -VI -1934 
Esas No. 1/1046 

Yüksek Reisliğe 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 14 -VI -1934 

M. No. 164 
Esas No. 1/1046 

Yüksek Reisliğe 

Ankarada Hakimiyeti Milliye meydanına 
rekzedilmiş olan zafer abidesinin ecnebi memle
ketlerden getirilmiş kısımlarının gümrük res
minden muafiyeti hakkmda olup Başvekâletin 
24 - V -1934 tarih ve 6/1429 numaralı tezkeresi 
ile Yüksek Meclisin tasdikına arzolunan kanun 
lâyihası Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encü
menlerinin mazbataları ile birlikte encümeni
mize tevdi edilmekle Gümrük ve inhisarlar ve
kâleti müsteşarı Adil Bey hazır olduğu halde 
tetkik edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatası mütale-
asından da anlaşılacağı veçhile Ankarada Ha
kimiyeti Milliye meydanında dikilen zafer abi
desi için ecnebi memleketlerden getirilmiş kısan
la nna ait gümrük resminden tesviye edilemeyen 
kısmının bundan böyle ödenmsei kabil olama-

MADDE 1 — Ankarada Hakimiyeti Milliye I 
meydanında rekzedilmiş olan zafer abidesinin 
ecnebi memleketlerden getirilmiş kısımları için 
gümrük ve saire adı ile hiç bir resim alınmaz. 

MADDE 2 — Mezkûr âbidenin ecnebi mem
leketlerden getirilmiş kısımlarına ait olup bu ka
nunun neşri tarihine kadar alınmış olan gümrük 
resmi ve diğer tekâlif geri verilmez. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu-

yacağından gümrükçe tahsil olunan resimler ia
de edilmemek şartile henüz tesviye edilmemiş 
kısımlarının verilmemesi eneümenimizce de mu
vafık görülerek buna müteallik kanun lâyihası 
eneümenimizce de aynen kabul edilmiştir. Müs-
tacelen müzakere buyurulmak üzere Umumî He
yetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Aza 
Bursa 

Dr. Galip 
Aza 

Kırklareli 
M. Nahit 

Reis vekili 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Erzurum 
Asım 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Bu M. M. 
Manisa 

M. Turgut 
Aza 

izmir 
Kâzım 

Aza 
Elâziz 

H. Tahsin 

teberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
22-V-1934 

Bş.V. Ad.V. M.M.V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş.Kaya Fuat Hikmet Ali 
îk. V. S. Î .M.V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankarada Hakimiyeti Milliye meydanında rekze
dilmiş olan zafer abidesinin ecnebi memlekeler-
den getirilmiş kısımlarının gümrük resminden 

muafiyetine dair kanun lâyihası 





Sıra No 242 
Gümrük kanununun 13 üncü maddesinin kaldırılması hak
kında 1/921 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük ve İnhisar

lar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

7". C. 
Başvekâlet 8-1 V~ 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: ö/779 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gümrük kanununun 13 üncü maddesinin kaldırılması hakkında Gümrük ve İnhisarlar vekil
liğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2-IV-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mucip sebepler 

1 — 906 numara ve 7 haziran 1926 tarihli kanunla değiştirilmiş olan gümrük kanununun 13 ün
cü maddesi hükümleri mucibince, adet veya reis üzerinden resim verenlerden gayri ithalât ticaret 
eşyasından kap başına on ve döküm halinde bulunanlardan da tonilâto başına yirmi para vezin üc
reti alınmaktadır. 

2 — Bu ücret, memlekete ticaret eşyası sokan eşhasın mallarını idarenin kendi tartı aletlerile 
tartması suretile yaptığı hizmete karşılık olarak alınmaktadır. 

Halbuki eşyadan resim almak iyin tartmak irap eylediğine göre, tartıdan dolayı ayrıca resim 
istenmesi doğru değildir. 

3 — Son beş sene zarfında Türkiye gümrüklerinde tahsil edilen bu ücretin senelik tutarları sıra 
ile şöyledir: 

Yıllar Vezin ücretinin tutarı 
1929 28 098 lira 
1930 17 420 » 
1931 16 995 > 
1932 13 928 » 
1933 8 984 > 

Gerek varidat bütçesine ve gerekse gümrük idaresinin tahsil eylemekle mükellef bulunduğu 
tekliflerin mecmuuna nazaran bu ücretin her seneki tutarları pek az bir ni&bet ifade etmektedir. 

4 — Buna mukabil kemiyet itibarile çok ehemmiyetsiz bulunan bu ücretin, gümrüklerimizde he
saplanması ve tahsil edilebilmesi ve merkezde tahakkuk ve tahsil işlerinin doğruluğunun muraka
be olunabilmesi için memurlar tarafından sarfedilen zamanm yapılan tecrübelere göre bu ücretin 
hasılasile mütenasip olmadığı sabit olmuştur. 

Bu itibarla vezin ücretinin kaldırılması lüzumlu görülmüş ve bu kanun lâyihası teklif edilmiştir. 
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G-amrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İn. encümeni 

Karar No. 13 
Esas No. 1/921 

20-IV-1934 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük kanununun 13 üncü maddesinin kal
dırılması hakkında Gümrük ve inhisarlar vekil
liğince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 
2 - IV -1934 tarihli toplanışında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılarak Başvekilliğin 8 - IV -1934 
tarih ve 6/779 sayılı tezkeresile gönderilen (ka
nun lâyiıhasile mucip sebepler mazbatası encü
menimize ıhavale ıbuyurulmuş olmakla Gümrük 
ve inhisarlar vekili Rana Beyefendi huzurile 
tetkik ve müzakere olundu: 

Hükümetin mucip sebepler mazbatasında arz 
ve izah olunduğu veçhile gümrük kanununun 
13 üncü maddesile adet ve reis üzerinden resim 
verenlerden ithalât ticaret eşyasından kap ba
şına 10 ve döküm halinde bulunanlardan toni
lâto başına yirmi para tartı ücreti alınmak
tadır. 

Memlekete tüccarlar tarafından soıkulan 
eşyanın gümrük resminin alınması için tartıl
ması lâziımedendir. Binaenaleyh Gümrük ida
resinin kendi işi için tarttığı eşyadan ayrıca 
tartı ücreti alması idarece madelete muvafık 
görülmemiştir. Esasen bu ücretin senelik tuta
rı da gümrük idaresinin tahsil etmekte oldu
ğu diğer resimlere nazaran pek cüzidir. Hal
buki hu ücretin ıgümrüklerce hesaplanması, tah

sil edilmesi, merkezde tahakkuk ve tahsil iş
lerinin doğruluğunun murakabesi için memur
lar tarafından sarfedilen emek ve zaman çoğal
maktadır. 

Mütehassısların verdikleri raporlara göre 
Hükümetin gümrük muamelelerini mümkün 
olabildiği kadar sadeleştirmek için alacağı 
tedbirler arasında hu tedbirin de ithalâtla meş
gul olan tüccarlarımıza muamele hususunda ko
laylıklar göstermek gibi faydaları da olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Encümenimiz bu sebepleri muvafık ıbularak 
lâyihayı aynen kabul etmiştir. Yüksek Reisliğe 
arz ve takdim olunur. 
Gümrük ve în. En. Rs. M. M. Kâ. 

Çorum 
îsmet 

Aza 
Trabzon 

Danış 
Aza 

Tokat 
Resai 
Aza 

Cebelibereket 
İbrahim 

A. 
Aza 

Kırşehir 
Serdar 

Aza 
Samsun 
Menıet 

A'za 
Çorum 
Bekir 

Ordu Afyon K. 
Şevket Cemal 

Aza 
Malatya 

Talât Hâşim 
Aza 

Cebelibereket 
II. Basri 

Aza 
Aydın 

Fuat Şahin 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 27 
Esas No. 1/921 

Yüksek Reisliğe 

2 - V - 1934 

Gümrük kanununun on üçüncü maddesinin 
kaldırılması hakkında Başvekâletin. 8 nisan 1934 
tarih ve 6/776 sayılı tahriratile Büyük Meclise 
takdim edilip Gümrük ve inhisarlar encümenince 
müzakereden sonra encümenimize havale buyuru-
lan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbataları 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti müsteşarı hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Gümrük kanununun 13 üncü maddesile güm
rükten giren eşyadan sayısına veya tartısına gö
re bir vezin ücreti alınmaktadır. Bunun miktarı
nın azlığına karşı tahakkuk ve muhasebesinin 
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güçlüğü nazara alınmış ve bilhassa gümrük res
minin tahakkuku için yapılan bir ameliyenin üc
rete tâbi olmaması icap edeceği düşünülerek mad
denin ilgası istenilmiştir. Encümenimizce de 
maddenin kaldırılması muvafık görülmüş ve lâ
yiha aynen kabul edilmiştir. 

Ancak bütün Devlet işlerinde mükellefiyetle
rin tahakkukuna ait hizmetlerin bir ücrete tâbi ol
maması prensibinin umumî hüküm haline ko
nulması ve ücret mahiyetinde alınan cüzî şeyler 

Gümrük kanununun 13 üncü maddesinin 
kaldırılmasına dair olup Başvekâletin 8 nisan 
1934 tarih ve 6/779 numaralı tezkeresile Yüksek 
Meclisin tasvibine arzolunan kanun lâyihası 
Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümenleri 
mazbataları ile birlikte encümenimize tevdi edil
mekle Gümrük ve inhisarlar vekâleti müsteşarı 
Adil Bey hazır olduğu halde okundu. 

Gümrüklerde eşyadan gümrük almak için 
esasen eşya tartılmakta olduğundan ayrıca adet 
ve res üzerinden gümrük almak gerek mütehas
sısların verdikleri raporlardan, gerekse yapılan 
masraflara mukabil elde edilen menfaatin pek 
cüzî olmasından doğru ve muvafık olamayacağı 
Hükümetten gelen tezkereye ilişik esbabı mu-

için bu lâyihadaki maksat ve gayeye imtisal olun
ması temenniye şayan görülmüştür. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Mal. E. Reisi M. M. Kâtip 
Gumüşane İsparta Aydın 
/ / . Fehmi Kemal Turan Adnan 

Alza Aza Aza Aza 
Balıkesir Urfa İçel 

Pertev Behçet Emin 

cibe mazbatasından da anlaşıldığından teklif 
mucibince gümrük kanununun mezkûr on üçün
cü maddesinin kaldırılması muvafık görülmüş 
ve lâyiha encümenimizce de aynen kabul edil
miştir. Müstacelen müzakere buyurulmak üzere 
Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Aza 

Bursa 
Dr. Galip 

Aza 
Kırklareli 
M. Nakit 

Reis vekili 
İsparta 

Mukerrem 
Aza* 

Erzurum 
Aziz 
Aza 

Konya 
A. Muzaffer 

Bu M. M. 
Manisa 

M. Turgu 
Aza 

İzmir 
Kâzım 

Aza 
Erzurum 
Asım 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 13 - VI -1934 

M. No. 162 
Esas No. 1/921 

Yüksek Reisliğe 



- 4 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gümrük kanununun 13 üncü maddesinin kaldı
rıldığına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 7 haziran 1926 tarih ve 906 nu
maralı kanunun 1 inci maddesile değiştirilmiş 
olan 11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 
13 üncü maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 2 — Bu 
muteberdir. 

kanun nesri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 

memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

H. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 

Ik. V. S. 1. M. V. 
M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

Mf. V. 
Hikmet 

G. I. V. 
Ali Rana 

2 - IV -1934 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
Zr. V. 

Muhlis 

)>&<i 



Sıra No 250 
Muvazenei umumiye dahilindeki dairelerin kırtasiye ihtiyaç
larının tedarik suretine dair olan kanuna müzeyyel 1/296 

numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 6-IV - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/834 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

713 numaralı ve 13 kânunusani 1926 tarihli kanuna zeylen Maliye vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 2-IV-932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınııı ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

13 kânunusani 1926 tarih ve 713 numaralı kanunun meriyetinden evvel devairin kırtasiye ihti-
yacatı her dairenin kendisi tarafından tedarik edilmekte iken: 

A. - Devlet devairi tarafından istimal edilmekte olan kırtasiyenin müteferrik surette tedarik 
edilmesi, 

B - Müteferrik surette ve başka başka ellerle tedarik edilen kırtasiye mevaddının alış fiatleri arasın
da pek bariz farklar ve hazan mühim yükseklikler görülmesi, 

C - Müteferrik surette her nevi levazımı kırtasiyenin arzu edildiği zaman tedarik edilmesinde 
müşkülât hadis olması, 

D - Mubayaatta (gerek kalite ve gerek ebat itibarile) yeknesaklığın temin edilmemesi, 
E - Müteferrik surette mubayaada bulunan levazım idare ve memurlarının bir kaç mutavassı

tın elinden geçtikten sonra esnaftan mubayaa etmesi ve ıbinnetiee mutavassıtlarla esnafın kazanç
larının Hazineden çıkmış olması, 

F - Devair bütçelerinde senevi takriben bir milyon lira raddesinde masrafı istilzam eden bu mü
him mubayaa işinin daha mazbut ve ayni zamanda Hazine menafiini daha ziyade temin edecek bir 
şekle konması zaruretinin hissedilmesi ıgibi sebeplerle devair kırtasiyesinin müteferrik suretlerle ve 
tüccarlardan tedarik edilmesinin müteaddit ve mühim mahzurları görürmüş ve bilûmum kırtasiye ilı-
tiyacatnmı tevhiden mubayaası mevzubahs kanunla tahtı temine almmştır. 

713 numaralı kanuna göre Maliye vekâleti kırtasiye ihtiyacatı için sinini müteaddideye şamil 
mukavelât aktine ve taahhüdat icrasına mezun kılınmış ise de bu mezuniyetin hududu sarahaten 
gösterilmemiş olduğundan bu hududun kanunun ikinci maddesinde işaret olunduğu üzere devair 
bütçelerine kırtasiye namile mevzu tahsisat almak lâzımgeleceği hususunda bazı tereddütler hâsıl 
olduğu ahiren görülmüştür. 
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Filhakika yapılacak nıubayaatm ihtiyaca göre yapılması ve bütçelere mevzu tahsisat fevkinde 

sarfiyatta bulunulmaması bir emri tabiî ise de 713 numaralı kanunun tatbikatına başlandığı 1926 se
nesinden itibaren hâsıl olan tecrübe ve zaruretler kırtasiye mubayaatınm devair bütçelerine mevzu 

tahsisat ile kaydedilmesi imkân ve ihtimalinin katiyen mevcut bulunmadığı ve daima elde ihtiyaç
ları karşılayacak stok mal bulundurmak mecburiyetini göstermiştir. 

Bilhassa devair bütçelerinde levazımı kırtasiye için her sene mevzu tahsisat ile mukayyet kalma
mağı zarurî kılan sebepler şunlardır: 

1 - H e r dairenin bir senelik levazımı kırtasiye ve tabiye ihtiyacının her senei maliye iptidasından 
evvel Maliye vekâletine bildirilmesi vekâletin de bu ihtiyaca göre vaktinde siparişatta bulunması 
ihtimali mevcut değildir. Çünkü devair o sene bütçelerine mevzu tahsisatın tamamını kırtasiye 
ihtiyacatına tekabül edip etmeyeceğini, ve bir senelik ihtiyacatmın heyeti umumiyesinin ne miktar 
olması lâzımgeleceğini tayin ve takdir edememekte olduğu gibi her nevi levazımı kırtasiye maliyet 
veya satış ve hatta mubayaa fiatlerini evvelden tayin ve takdir ederek bütçelere mevzu tahsisatı 
levazımı kırtasiyenin her nevine göre tefrik ve tayin etmesinin imkân ve ihtimali mevcut olmayaca
ğı şüphesizdir. Bundan maada her seneye ait ihtiyaeatın enva itibarile de takdir ve tayini miktarına 
da imkân mevcut değildir. Dairelerin senelik kırtasiye ihtiyacını bu suretle iptidaen takdir ve tayin 
edemeyeceklerine göre vekâletin de bu dairelerden ( yapacağı siparişata esas olmak üzere ) senelik 
ihtiyaçlarının nelerden ve ne miktardan ibaret olduğunu talep etmesi de bittabi bir netice vereme
yecektir. 

2 - Devairin bir senelik her nevi kırtasiye ihtiyaçlarını mutazamımın olarak bir hesap ver
diklerini kabul etmek bir an için mümkün olsa bile bu hesabın çok takribi ve atiyen filiyat 
ile tahakkuk edemeyecek bir hesaptan başka bir şey olamayacağı ve hakikat ve filiyat ile tetabuk 
edemeyecek bir Ihesap ile mubayaatın icra ve idare edilemeyeceği ise şüphesizdir. Bu itibarla 
hemen bilûmum devairin bütçelerinde muharrer tahsisatları (Depolardan stok mevcut olmayıpta 
yalnız bütçelerde muharrer tahsisat miktarında mubayaat yapıldığı takdirde) depolarda kalmış 
mallara göre sarf ve istihlâk etmeleri zarureti hâsıl olacaktır ki bu da bir çok devairin tahsisat
larım imha etmemek için ihtiyacı olmayan malları mubayaa etmelerine ve bilâkis ihtiyaçları 
mevcut olduğu halde depoda mevcudu kalmadığından dolayı tedarik edemeyecekleri mallardan 
ise mahrum olmalarına veyahut lüzumsuz kırtasiyeyi mubayaa etmekten feragat ederek bu takdir
de de tahsisatlarını imha eylemelerine sebebiyet verilmiş olacaktır. Binaenaleyh ne birinci ve ne 
ikinci şık devairin arzu ve ihtiyacatına tekabül edemeyeceği cihetle lüzumsuz olan kırtasiye 
levazımını mubayaa mecburiyetinde kalmamak ve mevcudu kalmamasından dolayı bilâkis lüzumu 
olan levazımı kırtasiyeden ise tamamen mahrum olmamaık için depolarda bir stok yapılması 
zarurî ve Ibunun için de her sene bütçelerinde devair kırtasiyeleri için mevcut tahsisat yekûnun
dan mühim miktarda fazla mubayaat icrasına müsaade itası zarurî ve katidir. 

3 - Fabrikalara yapılacak siparişatta gerek zaman ve gerek miktarı sipariş itibarile en 
müsait zamanın intihabının da Hazînenin menfaati noktai nazarından fevkalâde haizi ehemmi
yet olduğu varestei arz ve izahtır. 

Çünkü miktarı siparişi mümkün olduğu mertebede tezyit etmek, fabrikalardan çok defa en 
müsait şerait ve fiatin teminine hâdîm olacağı gibi fabrikaların meşguliyetlerinin azaldığı za
manı bulmak ve siparişi bu zamanlarda vermek ve imalâtı fabrikaların vaziyetine göre zaman 
itibarile tasnif ve taksim etmek dahi Hazîne hukuk ve menafiinin en azamî bir surette muha
fazasını temin edeceğinden bu itibar ile siparişat miktarının bütçede muharrer muhassasat 
miktarına göre değil fabrikaların vaziyetlerine göre miktarının tayın ve tesblti icap edeceği 
esbabı maruza dolayısîle tezahür eyler. 

4 - Vukubulan talep ve müracaat üzerine Tcra Vekilleri Heyetince ittihazı karar edildiği ta
rihten itibaren idarei ıhususiyelerle belediyeler ve müessesatı ıhayriye ile înhisar idareleri dahi 
kırtasiyeye müteallik ihtiyacatını kırtasiye depolarından tedarik etmekte olmaları dolayısîle 
miktarı siparişte mezkûr müessesat ve devair için dahi bir hisse tefrikini icap ettirmekte ve 
halbuki bu ihtiyaeatın dahi elevairi Hükümet ihtîyacatından olduğu gibi hakikî değil hatta tak-
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ribî miktarını bile tayin, ayni esbaptan dolayı mümkün olamayacağına binaen siparişlerin devair büt
çelerinde muharrer muhassasat miktarı umumisi derecesinde icrasına Ibu noktadan dahi ayrıca mâni 
teşkil edeceği tabiî ve şüphesizdir. 

Halbuki müessesatı hayriye ile idarei hususi yelerin ve belediyelerin levazımı kırtasiyelerini 
depolardan almaları bir taraftan alanların ucuz, yeknasak ve ayni zamanda kalite itibarile iyi leva
zım almaları gibi kendilerine müteaddit menfaat temin eylediği gibi diğer taraftan dahi sarfiyatın 
miktar itibarile tezayüdü levazımı kırtasiye üzerine yüzde itibarile inzimam eden masraf nisbetini 
azaltmak ve miktarı siparişin yüksekliğinin de fabrikalardan daha ucuz fiat temin etmek husu
sunda Hazineye de menafi temin eylediği derkârdır. 

5 - Orev veya fabrikaların vaziyeti maliyelerinin bozulması sevkiyatta fırtınalar, vapur veya eşya
nın hasara uğraması gibi bazı esbap ta evvelce aktedilen mukavelâtın zamanında tatbiki imkânını 
ayrıca refeylemektedir. Binaenaleyh bu gibi esbap dahi sipariş miktarının bütçelerde muharrer 
tahsisat miktarını tecavüz ettirilmesi ve fazla bir stok yapılması için bir sebep ve âmili diğer teşkil 
eylemektedir. 

Esbabı marazaya binaen vekâletin kırtasiye mubayaatında zaman ve devair bütçelerinde mu
harrer tahsisat miktarı]e mukayyet kalması imkân ve ihtimali katiyen mevcut olmadığından ve ve
kâletçe kırtasiye mubayaasına başlanıldığı 1926 senesinden itibaren şimdiye kadar geçen beş sene
lik bir müddet zarfında mubayaat miktarı daima 'her sene bütçesinde muharrer kırtasiye tahsisat
ları miktarından fazla olmuş ve mühim miktarda stoklar yapmak zarureti katiyesi hâsıl olmuş bu
lunduğundan her sene levazımı kırtasiyenin ihtiyaca göre tedvir ve temini için vücudüne ihtiyacı ka
tı olan üç milyon liraya kadar bir sermayei mütedavile tesisini temin etmek için muktazi lâyihai ka-
nuniyenin tanzim ve takdimine zaruret hâsıl olmuştur. 

Maliye encümeni mazabatası 

30-V-1933 

Yüksek Reisliğe 

tahsisatla mukayyet olması lâzrmgeleceği müta-
leasındadır. 

Maliye vekâletince; esbabı mu e ib ede kredinin 
bir senelik tahsisatla takyidinden doğacak mah
zurlar sayılmış ve işin mahiyeti itibarile de bu 
takyidin maksadı ihlâl edeceği izah olunmuştur. 
Binaenaleyh kanunun bir miktar tayin ve kredi 
miktarını tahdit etmediğini ileri sürmekle bera
ber Maliye vekâleti bundaki mahzurları da tasrih 
etmiş ve kanun lâyihasına konulan tahdidi ra
kamla bunun önüne geçilmiş olacağını ifade et
miştir. 

Encümenimizin mütaleasma göre 713 numa
ralı kanunun kredi miktarını mutlak olarak ta
yin etmemesi, bunun senelik tahsisatile mukayyet 
olduğu manasına değildir. 

Mezkûr kanunun tedvini esnasında, kırtasiye 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 34 
E ma No. 1/296 

Kırtasiye stoku temini için üç milyon liralık 
kredi küşadına dair Maliye vekâletince hazırla
nıp Başvekâletin € - IV -1932 tarih ve 6/834 nu
maralı tezkeresile Büyük Meclise tevdi ve encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası Ma
liye müsteşarı ve Muhasebat umum müdürü 
Beyler hazır olduğu halde tetkik ve müzakere o-
lundu. 

Esbabı muciîbede; 713 numaralı kanunla kır
tasiye mubayaası için kredi küşadına Maliye ve
kâletinin salâhiyettar krlmdığı ancak bunun mik
tarı hakkında Divanı muhasebatla Maliye vekâ
leti arasında görüş farkı hâsıl olduğu izaih olun
maktadır. 

Divanı muhasebat kredi miktarının kanunda 
sarahaten tayin edilmemiş olmasına rağmen bu
nun devair bütçelerine kırtasiye namile konulan 



işlerinin ne miktar kredi ile yapılacağı hakkında 
sarih ve amelî fikir olmaması ve bu teşebbüsün 
dar bir kredi ile muvaffakiyetsizliğe uğramama
sı mütaleasi; kanunda muayyen bir rakam ifa
desine mâni olmuştur. 

Binaenaleyh 1926 danberi geçen altı sene için
de Devletin 'kırtasiye ve evrakı matbua işlerini 
nasıl idare edeceği ve ne kadar krediye ihtiyaç 
gösterdiği tecrübe ile anlaşılmış olduğundan bu
nun muayyen bir rakam olarak tayini mümkün 
görülmüştür. Binaenaleyh kredi haddini ve bu
nun kullanma yollarını gösterir kanunun tan
zimi muvafık olacağı encümenimizce de kabul 
olunmuştur. 

Esbabı mucibede kırtasiyenin bir elden mu
bayaa ve tevziindeki faideler sayılmış ve bu sis
temin devam ve inkişafı lüzumu izah edilmek is
tenilmiştir. Filhakika geçen tecrübe senelerinde 
Devlet daireleri için alınacak kırtasiyenin cins
lerini tayin, fiatlerini takdirde ve stokların ih
tiyaçla olan nisbetlerini tayinde bazı noksanlık
lar olmuştur. Bilhassa kırtasiyenin tcvziinde ve 
bunları isteyen dairelerin intihaplarında bazı 
tecrübesizlikler vakidir. Encümenimize verilen 
izahata nazaran stok çeşitlerinin muayyen ve 
mübrem ihtiyaçlara göre iyi ve dar bir tasnife 
tâbi tutulduğu anlaşılmıştır. 

Fiat hususuna gelince: İlk çenelerde fazlaca 
ihtiyata riayetle maliyet üzerine konuları idare 
masrafı biraz yüksek tutulmuştur. Büyük mik
tarda mal almaktan elde edilen faide bu yüksek 
idare masrafını telâfi eder ve satışı piyasadan 
aşağı olmasa bile ona muvazi tutabilirdi. Ancak 
1929 da başlayan dünya buhranı, her şeyi oldu
ğu gibi kırtasiye fiatlerini de düşürmüştür. Bu 
düşkünlükleri takip ile az miktarda mal getirile
rek memleket piyasasında daima bir evvelkinden 
daha ucuz satılmağa (başlanmıştır. 

Bu sırada elinde büyük stok bulunanlar ağır 
zararlara uğramışlardır. 

Maliye vekâletince de elindeki stoka nazaran 
böyle bir zarara girmek veya piyasadan yüksek 
fiatle devaire kırtasiye vermek zarureti hâsıl ol
muştur. 

Verilen izahata nazaran o sırada vekâletin 
büyük siparişini alan fabrikada grev çıkması 

ve siparişin gecikmesi 'büyük fiat sukutundan 
Maliyeyi müteessir etmemiştir. 

Kırtasiye fiatleri vekâletçe senede bil* defa ve 
bir sene için tayin edilmektedir ve bu sebeple 
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idare masrafının ilâvesile konulacak fiatın tayi
ninde ihtiyatla hareket edilmektedir. Bu suret
ledir ki altı senelik muamele neticesinde masraf
lar çıktıktan sonra bir buçuk milyon liraya ya-
kiıı bir kâr elde edildiği görülmüştür. 

Bu miktarın muamele hacmine, piyasalarda
ki temevvüçlere ve masrafların seyrine göre az 
veya çok olduğunu tayin etmek ve bilhassa ser
best sahadaki emsali muamelelerin bıraktığı kâr
lara nazaran nisbetini takdir eylemek, hususî bir 
tetkik mevzuu olduğundan encümenimiz ancak 
elde edilen kâr üzerinde karar vermek zaruretini 
duymuştur. 

Maliye vekâleti kırtasiye stoku için üç milyon 
liraya ihtiyaç olduğu -mütaleasında olup lâyihayı 
bu esasa göre tanzim etmiştir. 

Encümenimiz : 
I - Bütçelerdeki kırtasiye tahsisatının azalı

şını, 
II - Kırtasiye fiatlerinin ueuzlayışmı nazarı 

it ibare alarak kredi miktarının bir buçuk milyon 
lira olmasını kabul etmiştir. Altı senelik bütçe
lerimizde krrtasiye ve evrakı matbua için konulan 
tahsisat ile bunlardan yapılan tediyat şu rakam
lar içindedir: 

Senesi Tahsisat Tediyat 

1341 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

1 329 879 
1 049 349 
1 136 663 
1 193 400 
1 474 015 
1 102 400 
904 832 
666 565 

1 136 924 
668 196 
834 793 
889 603 

1 089 543 
939 057 

Kayitleri matbaadadır. 
Henüz alınmamıştır. 

Bu cetvelde görülüyor ki tahsisat son seneler
de geçen senelerin yarı derecesine inmiştir ve bu 
miktar encümenimizce tayin edilen kredi mikta
rının üçte biri derecesindedir. 

Hiç (bir ticarî iş bir senelik satış yekûnunun 
üç misli krediye ihtiyaç göstermezse de Devlet 
muamelelerindeki hususiyet nazarı itibara alına-
ra kencümenimizcej tahsisat itibarile bir buçuk 
milyon lira kredi verilmesi muvafık görülmüş
tür. 

Fiatler itibarile de tetkikte bulunan encüme
nimiz holçfray denilen birinci cins kâğıdm 

Maliyece: 
1929 senesinde kilosunun 36, 
1930 senesinde kilosunun 41, 
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1931 senesinde kilosunun 35, 
1932 senesinde kilosunun 31 kuruşa satılmak^ 

ta olduğunu tesbit etmiştir. 
Şu hale nazaran bu sene fiatile 1930 fiati arasın

da dörtte bir nisbetinde tenakus görülmüştür. 
Binaenaleyh fiat itibar ile ıgeçen senelere na

zaran ayni miktardaki mal, bu sene dörtte bir nis
betinde daha az kredi ile temin edileceğine ve bu 
fiat sukutunun nerede duracağı malûm olmadı
ğına nazaran bir buçuk milyon kredinin bu iti
barla da kifayeti kabul olunmuştur. 

Kredinin mahiyetine gelince: 
Kanun lâyihasının birinci maddesinde müte-

davil sermaye olarak Maliye vekâletine üç milyon 
lira kredi küşadı ve ikinci maddesinde ise (bu mü-
tedavil sermayeye kırtasiyenin beş senelik bir el
den satışının hâsıl ettiği kârın ilâvesi hükmü 
vardır. 

Beş senelik satıştan hâsıl olan tasarrufatın bir 
buçuk milyon liraya yaklaştığı encümenimizce 
ifade olunduğuna nazaran mütedavil sermaye 
yekûnu bu suretle 4,5 milyon liraya yaklaşmış 
oluyor ki encümenimiz yukarıda izah olunan se
beplere binaen kırtasiye stoku temini için bir bu
çuk milyon liralık mütedavil sermayeye ihtiyaç 
olduğu kanaatine vâsıl olmuş ve bunun da tasar-
rufattan temin edilerek noksanının Maliye ve
kâletince açılacak kredi ile teminini muvafık bul
muştur. 

Birinci ve ikinci maddeler bu esasa göre tan
zim edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesinin son fıkrasında 
müteakip seneler tasarrufatmın bütçeye irat kay-
dolunması mukarrerdir. 

Encümenimize verilen izahata nazaran ,şim-
* diye kadar tahakkuk eden tasarruf at bir mil

yon dört yüz ıbin lira raddesindedir. 
Bu sene bunun ıbir {buçuk milyon lirayı bul

masına muhakkak nazar ile bakılmaktadır. 
Tahsisatın azaldığı son senelerde, elde edi

len tecrübelerden istifade edilerek maliyet fi-
atlerine zammedilecek idare ve nakil masraf
larını asgarî bir had olarak tayin ve deva ir 
kırtasiye ve evrakı matbuasının ucuz maledilme-
sini temin zarureti vardır. 

Bu suretle tahsisatın azalmış olmasına rağ
men kısmen fiatlerin inmiş olmasından ve kıs
men de idare masrafının az tutulmasından de-
vair ihtiyacının müteessir olmaması ve hatta 
bazı dairelerde hissedilen zaruretin evvelki 

miktardan fazla olarak temin edilmesi mümkün 
olacaktır. 

Hakikate en yakın bir fiat tayin edilmiş 
olsa bile bir kısım tasarrufat olması tabiî oldu
ğundan bu tasarrufatın lâyihada teklif edildiği 
veçhile bütçeye irat kaydedilmeyerek gelecek 
sene masraflarına tahsisi ve binaenaleyh deva-
ire daima ehven kırtasiye temini ciheti encü
menimizce matlup olduğundan ikinci madde bu 
suretle tanzim kılınmıştır. 

Üçüncü madde bazı kelime değişikliklerile 
ayni hükümde yazılmıştır. 

Encümenimizce mütedavil sermayenin gay-
rimenkule veya esıhama yatırılması ihtimali dü
şünülmüş, ancak bunun .bir kanunla yapılması 
daha muvafık görülmüş olduğundan ıbu hükmü 
ihtiva etmek üzere ayrı ıbir madde tanzim kı
lınmıştır. 

Lâyihanın dördüncü maddesi 5 inci ve 5 inci 
maddesi 6 ncı olarak aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
•bııyurulmak üzere Yüksek Reislice arzolunur. 

Mal. E. Reisi Na. M. M. Kâ. 
Bayazıt Bayazıt İsparta 

İhsan lhsa?ı Kemal Turan 
Aza Aza Aza 

istanbul Balıkesir Kastamonu 
Hamdi M. Pertev Refik 

Aza 
1 - 1,5 milyonluk kredi ve dolayısile kırtasiye 

stoku bu günkü sarfiyatın üç misline yakındır. 
Bu miktarda bir stok yapmak üç sene sonra kul
lanılacak bir kâğıdı bu günden almak demektir. 
Yalnız sermayenin faizi noktasından fiat üzerin
de yapacağı tesir, hiç olmazsa vasatî % 15 fazla 
olacaktır. 

2 - Fiatlerin çok oynadğı bu son senelerde, en 
cesur spekülâsyoncular bile bu kadar büyük bir 
stoktan yılarlar. Hükümet dairelerinin spekülâs
yon yapmak fikir ve maksatları olmayacağına 
göre bir senelik ihtiyaçtan ziyade stok tutmala
rı hiç doğru olmasa gerektir. Binaenaleyh bu 
kredinin de bütçeye konacak tahsisat yekûnunu 
aşmamas ıicap eder. 

3 - Her altı ayda bir yapılacak siparişler ile 
dairelerin ihtiyacını karşılamak kabil olacağına 
ve bu.işin de yarım milyon liralık bir kredi ile 
çok güzel idare edileceğine dair kanaatim kuv
vetlidir, Balıkesir 

Enver 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 8 -X -1933 

M. No. 236 
Esas No. 1/296 

Yüksek Reisliğe 

Muvazenei umumiye dahilindeki devairin kır
tasiye ihtiyacatının sureti tedariki hakkındaki 713 
numaralı kanuna zeylen tanzim olunup Başve
kâletin 6 - IV -1932 tarih ve 6/834 numaralı 
tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâ
yihası Maliye encümeni mazbatasile birlikte en
cümenimize tevdi edilmekle Maliye müsteşarı Fa
ik Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu . 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında 713 nu
maralı kanunla kırtasiye mubayaası için kredi 
açılmasına Maliye vekâletinin salâhiyettar kı
lındığı Ancak bunun miktarı hakkında Divanı 
muhasebatla Maliye vekâleti arasında görüş far
kı hâsıl olduğu izah olunmaktadır. 

Divanı muhasebat kredi miktarının kanunda 
sarahaten tayin edilmemiş olmasından dolayı mu
bayaa işlerinde dahi daireler bütçelerinde kırta
siye namile konulan tahsisatla mukayyet olması 
lâzımgeleoeği mütaleasındadır. 

Maliye vekâletince tanzim olunan esbabı mu-
cibede kredinin bir senelik tahsisatla takyidin
den doğacak mahzurlar sayılmış ve bu takyida-
tın maksadı ihlâl edeceği ve» tahsisat dahilinde 
kalındığı takdirde kırtasiye mubayaası ve kredi 
küşad hakkındaki kanunun vaz ve tedvinine lü
zum kalmayacağı cihetle mezkûr kanunun ima
line maddeten ve filen imkân olamayacağ ımüta-
leasında olduğundan bu lâyiha ile muayyen bir 
miktar tayini ve mütedavil sermaye hakkındaki 
hükmün tasrihi suretile bu mahzurların önüne ge
çileceği ifade olunmuştur. 

Encümenimiz kırtasiye mubayaa ve tevzii 
hakkında halen meri kanun Maliye vekâletine 
kredi küşadını âmir ise de stok olarak bulun
durulacak kırtasiye malzemesine tahsis edile
cek para miktarını tayin etmediği gibi bu iş için 

istimali zarurî olan mütedavil sermaye hakkın
daki usul ve kavaidine muvafık tarzda da sara
hat görülemediğinden teklif edilen yeni lâyiha
nın tedvini esas itibarile muvafık görülmüştür. 

Maliye encümeninin mazabatasında da temas 
edilen bazı noktalara encümenimiz de iştirak et
mekle kırtasiye stoku mubayaa miktarımı azamî 
bir buçuk senelik ihtiyaçtan fazla olmaması, tev
zi usullerinin ilk senelerde olduğu gibi karnşık-ı 
lığa meydan vermeyecek şekilde muntazam yapıl
ması, mubayaa ve tevzi işlerinde harcırahların ve 
masrafların makul ve asgarî hadde indirilmesi 
tevzi sırasında vazoluhan fiatlerin maliyet fiatile 
masraflara tekabül edecek dereceden taşkın ol
maması ve depolarda hüsnü muhafazası hususları
na itina olunması lüzumlu addolunarak bu iş için 
tahsis edilecek ımütedavil sermaye miktarı için 
icabına göre bir buçuk milyon lira tayin ve bu 
miktarın kifayet edeceği anlaşılmıştır. Bu ser
mayeye de şimdiye kadar yapılan kırtasiye mua
melesinden hâsıl olan menfaat mukabili olarak 
depolarda mevcut malzeme bedelleri tekabül eyle
diğinden bütçeden tahsisat açmağa mahal kalmak
sızın bu mevcudat mütedavil sermayeye karşılık 
ittihaz edilmiştir. 

Bundan sonraki tevziatta fazla kâr ve menfaat 
mülâhazasının yeri kalmayacağından Maliye ve
kâletinin mümkün olduğu kadar ucuz fiatle de-
vaire tevziatta bulunması lâzımdır. 

Lâyihanın birinci maddesi kırtasiyeden hâsıl 
olan bir buçuk milyon liranın' mütedavil serma
ye ittihaz olunması esası dahilinde ve bir buçuk 
milyon liradan fazlası bittabi irat kaydedilmesi 
lâzımgeleceğinden birinci ve ikinci maddeler bir
leştirilmek suretile bu veçhile tadil edilmiştir. 

Lâyihanın üçüncü maddesi kelime tashihatile 
ve ikinci madde olarak kabul olunmuştur. 

Dördüncü madde mütedavil sermayenin gay-
rimenkule, esham ve tahvilâta yatırılması hususu 
memnudur şeklinde ve üçüncü madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Beşinci ve altıncı maddeler numaraların tas-
hihile dördüncü ve beşinci madde olarak aynen 
kabul edilmekle Umumî heyetin yüksek tasdikına 
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arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. 
Gümüsane Konya Bursa Tokat 
H. Fehmi K. Hüsnü Dr. Galip Süreyya 

Edirne İstanbul İsparta Kırklareli 
Faik Sadettin Mükerrem M. Nahit 
Kırklareli Sivas 

Şevket M. Remzi 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 
713 numaralı ve 13 kânunusani 1926 tarihli ka
nuna müzeyyel ve kırtasiye stoku temini için üç 
milyon lira kredi kü şadına dair kanun lâyihası 

ÎKlNCÎ MADDE — Maliye vekâletince mu
bayaa olunan alelûmum levazımı kırtasiye ve ta
biyenin maliyet fiatlerine nakil ve idare mas
rafı mukabili olarak yapılan zamlardan hakikî 
sarfiyata göre beş sene zarfmda hâsıl olacak 
tasarrufat birinci maddede yazılı mütedavil ser
mayeye ilâve ve müteakip seneler tasarrufatı da 
bütçeye irat kaydolunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Mütedavil sermaye 
sarfiyatı Divanı muhasebatın vizesine tâbi de
ğildir. İşbu sarfiyat hesabatı malî sene hita
mında Divanı muhasebatça rüyet olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri ta
rihinden muteberdir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye vekili memurdur. 

2-IV-1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na.V. Ik. V. 
Esat Hilmi M. Şeref 

S. t M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

8 — 
I MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

713 numaralı ve 31 - XII -1926 tarihli kanuna 
müzeyyel ve kırtasiye stoku için bir buçuk mil
yon liralık mütedavil sermaye ittihazına dair ka

nun lâyihasi 
MADDE 1 — Maliye vekâletince mubayaa 

i olunan bütün kırtasiye ve tabiye levazımmrn ma
liyet fiatlerine, nakil ve idare masrafı karşılığı 
olarak yapılan zamlardan hakikî sarfiyata göre 
hâsıl olacak tasarrufat bir buçuk milyon lirayı 
bulunca mütedavil sermaye ittihaz olunur. Ta
sarruftan bir buçuk milyondan noksan kısmı 
kadar kredi açmağa Maliye vekili mezundur. 
Ancak bir buçuk milyondan fazla yapılmış kre
di altı ay müddet içinde Hazinece istirdat olu
nur 

MADDE 2 — Bir buçuk milyon lirayı geçen 
tasarrufat müteakip seneler masraflarına tahsis 
olunur. 

MADDE 3 — Mütedavil sermaye sarfiyatı 
Divanı muhasebatın vizesine tâbi değildir. 

Ancak bu sarfiyatın hesaplarına malî sene 
sonunda Divanı Muhasebatça bakılır. 

MADDE 4 — Mütedavil sermayenin gayri-
menkule veya eshama yatırılması hususî kanun
la yapılır. 

MADDE 5 — Lâyihanın dördüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 6 — Lâyihanın beşinci maddesi 
aynen. 

BİRİNCİ MADDE — 713 numaralı kanunla 
verilen mezuniyete istinaden kırtasiye stoku te
mini maksadile üç milyon liraya kadar açıktan 
kredi küşadma Maliye vekili mezundur. Bu 
kredi mütedavil sermaye şaklinde kullanılır. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
31 - XII -1926 tarih ve 713 numaralı kanuna mü-
zeyyel ve kırtasiye stoku için bir buçuk milyon li
ralık mütedavil sermaye ittihazına dair kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Maliye vekâletince mubayaa 

olunan bütün kırtasiye ve tabiye levazımının 
maliyet fiatlerine, nakil ve idare masrafı karşı
lığı olarak yapılan zamlardan hakikî sarfiyata 
göre hasıl olacak tasarrufat ve menafiden bir 
buçuk milyon lirası bu işlere mahsus olmak üze
re mütedavil sermaye ittihaz edilmiştir. 

Bu sermaye hududu . dahilinde olmak üzere 
Maliye vekâleti devaire icap eden miktarda kre
di açar. Senesi içinde olmak ve altı ay zarfın
da hesabı kapatılmak şartile Maliye vekâleti 
kredi miktarını üçte bir derecesinde artırabilir. 

Mütedavil sermaye miktarından fazla men
faat teraküm ederse Hazineye irat olarak yatı
rılır. 

MADDE 2 — Mütedavil sermaye muamelâtı 
Divanı muhasebatça sarfından sonra sene niha
yetinde tetkik edilir. 

MADDE 3 — Mütedavil sermayenin gayri-
menkule» esham veya tahvilâta yatırılması mem
nudur. 

MADDE 4 — Maliye encümeninin 5 inci mad
desi aynen 

MADDE 5 — Maliye encümeninin 6 ncı mad
desi aynen 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 17 -VI - 1934 

M. No. 169 
Esas No. 1/296 

Yüksek Reisliğe 

Muvazenei umumiye dahilindeki devairin kır
tasiye ihtiyacının sureti tedariki hakkındaki 713 
numaralı kanuna zeylen tanzim olunup Bütçe en
cümeninin 8 - X - 1933 tarih ve 236 numaralı 
nıazbatasile Umumî heyetin tasvibine arzoluıian 
kanun lâyihası Umumî heyetin 19-X-1933 tarihli 
inikadında İktisat vekili Celâl Beyin teklifi üze
rine iade olunmuştu. 

Vekil Bey tarafından verilen izahata göre bu 
lâyihanın Umumî heyetten encümenimize alınma
sını mucip olan sebebin memleketimizde tesis edi
lecek kâğıt fabrikasına lâzım olan sermayeyi teda

rik etmekten ibaret bulunduğu ve vekâletçe yapı
lan tetkikat neticesinde bu hususa lüzum kalma
dığı anlaşılmıştır. Evvelce hazırlanmış olan lâyi
ha müstacelen müzakere buyurulmak ricasile 
Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reisvekili M. M. 
Burdur İsparta Bayazrt Bursa 

M. Şeref Mükerrem Dr. Galip 
Elâziz Erzurum Erzurum 

İmzada bulunmadı. Aziz İmzada bulunmadı. 
Giresun Konya Manisa Yozgat 
Kâzım A. Muzaffer Turgut 8. Sırrı 



Sıra NQ 2 5 3 
Afyon Karahisar mebusu Haydar Bey ve 3 arkadaşının, 
Afyon Karahisarmda dikilecek zafer abidesinin gümrük ve 
sair resimlerden muafiyeti hakkında 2/117 numaralı kanun 

teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

Büyük zaferimizi gelecek nesillere yüksek gurur duygularile nakledecek olan ve millî 
cidalimizin tam zaferini ve şümullü tarihimizi temsil eden Afyon Karahisardaki heykelin gümrük 
ve saire vergileri için belediye ve idarei hususiye bütçelerinde tahsisat olmadığından bu resim
lerden istisnasına yüksek Meclisin müsaadelerini diler bağlı kanun lâyihasını arz ve teklif 
eyleriz efendim. 

Afyon K. Afyon K. Afyon K. Burdur 
Cemal İzzet Ulvi Haydar M. Şeref 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 171 
Esas No. 2/117 

Yüksek Beisliğe 

18 - VI - 1934 

Afyon Karahisarmda dikilecek zafer abidesi
nin gümrük ve sair resimlerden muafiyeti hak
kında Afyon mebusu Haydar Bey ile arkadaşları 
tarafından verilen kanun lâyihası encümenimize 
tevdi edilmekle Maliye Vekili Bey hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Yüksek heyetin tasvibine iktiran eden muhte
lif kanunlarla hariçten getirilen bu gibi heykeller 
gümrük resimlerile sair vergilerden istisna edil
miştir. 

Afyon Karahisarda dikilmek üzere getirilecek 

olan zafer heykelinin de gümrük ve sair resim
lerden istisnası encümenimizce muvafık görül
müş ve teklif lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakere buyurulmak üzere umu
mî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Burdur 

31. Şeref 

Sivas 
ı/. Remzi 

Eeisvekili Kâtip 
İsparta Tokat 

Mükerrem Süreyya 

îzmir Kayseri Erzurum 
Kâzım A. Hilmi Aziz 

Çorum 
Mustafa 

Erzurum 
Asım 



— 2 — 
AFYON KARAHÎSAR MEBUSU HAYDAR 

BEY VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 
Afyon KarahisanndaM zafer heykelinin gümrük 

ve saire resimlerinden istisnası hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE. 1 — Afyonda dikilecek zafer hey
kelinden gümrük ve saire adile hiç bir resim 
alınmaz. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 



Sıra No 257 
Ortar onman mektebi teşkilâtı hakkında l/ftftl mum^alı 
kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbataları 

7". Cf 

Başvekâlet j -V-]Q34 
Kararlar Müdürlüğü, 

Sayı :6li IZT 
T. B, M. Bl Yüksek Reisliğine 

Orta orman metetebi teşkilâtı hakfemda Ziraat Vekâletince ha«»rlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince 3/5/934 tev^6üksek Meclise «BZI kararlaştırılan kansın lâyihası esbabı mucibesüe birlikte 
yüksek huzurlarına sunulmuştur efen<fe». 

Başvekil 
tstrtüt 

Orta orman mektebi kanun lâyihası esbabı mucibesidir. 

4Û& numaralı, ormanların fennî ustul, idare ve işletilmeleri hakkındaki kanunun dokuzuncu mad-
dest hükümleri dairesinde yeniden açılması ,lâzım gelen üç orman mektebinden 1930 senesi orman 
mühendis muavinleri yetiştirmek üzere açrian ameliyat mektebi ile yalnız birinin tesisine muvaffak 
olunabilmiş ve buna da Yüksek orman mektebinin idare teşkilâtının ve tedris heyetinin yardımın
dan istifade yolile ancak vücut verebilmişti. Yüksek orman mektebinin seviyesi, bu mektebin hazır
lık derslerini de ihtiva etmek üzere açdan Yük&efc ziraat enstitüleri temel tahsilinin takibine imkân 
verecek bir mertebeye yükseltilmek zaruretinden doğan zorlu sebeplerle bu mektep orman fakültesi 
haline getirilerek Yüksek ziraat enstitülerine Bağlanmıştır. Bu itibarla şimdiye kadar Yüksek or-

-man mektebine dayanan orman ameliyat mektebinin de orman fakültesinin maksat ve gayelerile 
ahenkli verimlerini temin için bazı mertebe teşkilâtlandırılması zarurî olmuştur. 

Geniş ve zengin ormanlarımızın servetleri bakımına yetiştirilecek mütehassıs elemanların, yine bu 
ilim şubesinden behrelenmiş tatbikatçı muavin uzuvlara ihtiyacı meydandadır. Bu orta mektebin 
yüksek kısmın fakülte olmasile doğan idare ve tedrisat boşluklarını doldurarak hiç olmazsa, olduğu 
gibi, yaşaUlmasmdaki zaruret ap açıktır. 

Teşkilâtının meslek dileklerile kaynaştırılması ve 'her- kısmn#Uw* yetişecekler arasında bilgi tat
bikatını emniyet altına ajmak maksatları için kurulan bu orta. mektebe ayrıca tahsisat ilâvesi değil; 
fakat bütçenin (£B) cetvelinde orman ameliyat mektebi için mevcut olan karşıjjğjn kifayeti dahi te
mi» edâiaaş ve ilişik kanun lâyihası kadrosile birlikte takdim, Qİwm.ustur edendim-
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Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 20 -V -1934 

Karar No. 10 
Esas No. 1/981 

Yüksek Reisliğe 

Orta orman mektebi teşkilâtı hakkında Zi
raat vekilliğince hazırlanıp Başvekâleti Celile-
nin 7 - V -1934 tarih ve 6/1127 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise arzolunan ve encümene havale 
buyurulan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte okunup görüşüldü: 

Orman mühendis muavini yetiştirmek üzere 
504 numaralı kanun mucibince açılması lâznn-
gelen (3) Orman orta mektebinden bu gün yal
nız îstanbulda açılmış bir mektep bulunmakta
dır. 

Yüksek orman mektebinde açılan ve onun 
teşkilâtından faydalanan bu müessese bu ker-
re Yüksek orman mektebinin iki sınıfının Anaka
radaki Yüksek ziraat enstitülerine nakli dola-
yısile teşkilâtsız kalmıştır. 

Bunun idare ve kadrosunu doldurmak ve bu 
gibi müesseselerde muallimlik yapacakların 

Orta orman mektebi teşkilâtı hakkında olup 
Ziraat encümeni mazbatasile birlikte encümeni
mize tevdi kılınan kanun lâyihası Ziraat Vekili 
Muhlis Beyin huzurile encümenimizce de tetkik 
ve müzakere olundu. 

Esbabı mucilbesine nazaran heyeti umumiyesi 
itibarile encümenimizce de muvafık görülen 
kanun lâyihasmm birinci maddesi Hükümetin 
teklifi dairesinde kabul edilmiş ve bu sebeple 
Ziraat encümeninin ikinci ve üçüncü maddeleri 
yeniden yazılmıştır. 

Ziraat encümenince aynen kabul edilen Hü
kümetin dördüncü maddesi muvakkat hükmü 
ihtiva etmekte olduğu cihetle birinci muvak-

Orta ziraat mektepleri muallimleri hakkındaki 
kanundan istifadesini gözetmek üzere encüme
nimiz bu lâyihayı maddelerde yapılan bir takım 
değişikliklerle kajbul etmiştir. Havaleleri mu
cibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Ziraat En. Rs. 
Aksaray 
Yaşar 

Aza 
Denizli 
Yusuf 

Aza 
Adana 

ö. Resul 
Aza 

Ankara 
Muslihüthı 

N. M. M. 
Aksaray 
Yaşar 

Aza 
Sinop 

Hulusi 
Aza 

Konya 
A. Hamdi 

Aza 
İstanbul 
Mitat 

Kâ. 
Bolu 

Aza 
Kastamonu 
H. Hilmi 

Aza 
Denizli 

E. Aslan 
Aza 

Erzurum 
Nafiz 

kat madde halinde kabul edilmiştir. 1934 büt-
çesile alâkadar hükümleri ihtiva etmek üzere 
lâyihaya yeniden iki muvakkat madde daha ilâ
vesi zarurî görülmüştür. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan kanun lâyi
hası müstacelen müzakere buyurulmak üzere 
Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis V. M. M. 
İsparta Bayazrt Bursa Çorum 

Mükerrem İhsan Dr. Galip Mustafa 
Erzurum Kayseri Konya 

Aziz A. Hilmi A. Muzaffer 
Manisa İstanbul 

M. Turgut Sadettin 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 20 -VI - 1934 

M. No. 172 
Esas No. 1/981 

Yüksek Reisliğe 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orta orman mektebi teşkilâtı kanun lâyihası 

1 — Ziraat vekâletine bağlı « Orta orman 
mektebi » namile bir meslek müessesesi kurul
muştur. 

2 — Orta orman mektebine, Yüksek orman 
mektebi mezunları muallim olurlar. Bu esas 
dahilinde 10 - VI - 1933 tarih ve 2293 numaralı 
orta ziraat mektepleri muallimleri kanununun 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 15 inci 
maddeleri hükümleri orta orman mektebi mu
allimleri hakkında da aynen caridir. 

3 — Bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde 
gösterilen orta orman mektebi kadrosu 1452 nu
maralı kanunun ikinci cetvelindeki Ziraat vekâ-

*leti kısmına «Orta orman mektebi» başlığı ile 
ilâve olunmuştur. 

4 — Bu kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde 
gösterilen kadro bütçe kanununun (D) cetveli
ne ilâve olunmuştur. 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Orta orman mektepleri muallimleri hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Orman mühendis muavini ye
tiştirmek üzere Ziraat vekâletine bağlı açılmış ve 
açılacak olan (Orman ameliyat mektepleri) (Or
ta orman mektepleri) adını alırlar. 

MADDE 2 — Orta orman mekteplerine, or
mancılık meslekinde bulunan Yüksek Ziraat mek-
teplerile Yüksek orman mektebinden mezun 
olanlar muallim olurlar. Bu esas dairesinde 
10 - VI -1933 tarih ve 2293 numaralı Orta ziraat 
mektepleri muallimleri kanununun 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10,11,12 ve 13 üncü maddelerindeki hü
kümler Orta orman mektepleri muallimleri hak
kında da aynen tatbik olunur . 

MADDE 3 — Bu kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelde gösterilen orta orman mektepleri kad
rosu 1452 numaralı kanunun (2) nci cetvelindeki 
Ziraat vekâleti kısmına (Orta orman mektepleri) 
başlığı ile ilâve olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanuna bağlı (2) numaralı 
cetvelde gösterilen kadro bütçe kanununun (D) 
cetveline ilâve olunmuştur. 

5 — Bu kanun 30 mayıs 1934 tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun 30 mayıs 1934 ta
rihinden muteberdir. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Orta orman, mektebi t eskili-ve muallimlevi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Orman mühendis muavini ye
tiştirmek üzere Ziraat vekâletine bağlı bir Or
ta orman mektebi kurulmuştur. 

MADDE 2 — Orta orman mektebine Yüksek 
ziraat ve Yüksek orman mekteplerinden me
zun olanlar muallim olurlar. Bu esas dahilinde 
orta ziraat mektepleri muallimleri hakkındaki 
10 - VI -1933 tarih ve 2293 numaralı kanunun 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12 ve 13 üncü madde
leri hükümleri Orta orman mektebi muallimleri 
hakkında da aynen tatbik olunur. 

MADDE 3 — Orta orman mektebi muallim 
ve idare memurları kadrosu bu kanuna bağlı 
(1) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadro 1452 numaralı kanuna bağlı (2) 
numaralı cetvelin Ziraat vekaleti kısmına ilâve 
olunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1934 malî senesi 
muvazenei umumiye kanununun 5 inci maddesi
ne bağlı (D) cetvelinin Ziraat vekâleti kısmı
na bu kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde gös
terilen müstahdemler kadrosu ilâve olunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 1934 malî senesi 
muvazenei umumiye kanununun 6 ncı maddesine 
bağlı (E) cetvelinden Ziraat vekâleti bütçesinin 
746 ncı faslının 2 nci Orman ameliyat mektebi 
maddesi çıkarılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Ziraat vekâleti 
1934 malî senesi bütçesinin 746 ncı faslmm 2 nci 
maddesi unvanı (Orta orman mektebi) suretin
de değiştirilmiş ve mezkûr maddeden 8 715 lira 
tenzil edilerek 5 775 lirası 712 nci memurlar ma
aşı faslına ve 2 940 lirası da 715 inci vilâyat müs
tahdemleri ücreti faslına naklolunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun 29 teşrinievvel 1934 
tarihinden muteberdir. 



Hü. 

6 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye 
ve Ziraat vekilleri memurdurlar. 

3 - V - 1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha.V. Mal.V. Mf. V Na V. 
Dr. T. Büstü Fuat Hikmet Ali 

îk. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Zr. E. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Ziraat vekilleri yürütür . 

16-V-1934 
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B. E. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

Derece 

Hükümetin teklifine bağlı 

I • NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nevi 

7 Muallim 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
14 Fidanlık memuru 
14 Muhasebe memuru ve mutemet 
17 Ayniyat memuru 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

55 
45 
40 
35 

- 30 
20 
20 
14 

Hükümetin teklifine bağlı 

II - NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nevi 

Müdürlük 
Müdür muavinliği 
Muallimlik 
Şeflik 
Aşçı 
Şoför -
Hademe ve saire 

Adet 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 

Ücret 

60 
40 
75 
40 
50 
50 

140 
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Ziraat encümeninin tadiline bağlı 

I - NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Ziraat encümeninin tadiline bağlı 

II - NUMARALI CETVEL 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
14 
17 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» muavini 

Fidanlık memuru 
Muhasebe memura ve 
Ayniyat memuru 

mutemet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
20 
14 

Memuriyetin nevi 

Orta orman mektebi 
Müdürlük 
Müdür muavinliği 
Şeflik 
Aşçı 
Şoför 
Hademe ve sairefl] 

Adet 

1 
1 
9 
1 
1 
7 

Ücret 

60 
40 
40 
50 
50 

140 

[l] Azamî AO lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı da
hilinde beherinin ücretinin tayini vekâlete aittir. 



Sıra NQ 4 5 e iJâve 
Beynelmilel yardım birliği mukavelesine bazı ilâveler yapıl 

ması hakkında 1/169 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
encümeni mazbatası 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No, 40 
Esas No. 1/169 

Sİ - T' -1934 

Yüksek Reisliğe 

Cenevrede imza edilip 22 - V - 1930 tarihli 
ve 1620 numaralı kanunla Büyük Millet Meclisi 
tarafından tasdik edilen (Beynelmilel yardım 
birliği) mukavelesine bazı ilâveler yapılması 
hakkmda İcra Vekilleri Heyeti tarafından tak
dim olunan kanun lâyihasının, , tadil edilmek 
üzere Büyük Meclisin 7 - I - 1933 tarihli celse
sinde encümenimize iadesine karar verilmişti. 

Encümenimiz mezkûr kanun lâyihasını tadil 
ile Büyük Meclisin tagdikına arzedihnek üzere 

Yüksek Reisliğe takdim eder. 
Hariciye E. R. 

1 Siirt 
Mahmut 

Aza 
Trabzon 

H- Nebizade 
Aza 
Bolu 

Hasan Cemil 

Kâtip M. M. 
Siirt 

Mahmut 
Aza Aza 

Manisa İstan/bul 
Yakup Kadri Salâh Gimcoz 

HARİCÎYE ENCÜMENİNİN TAÎDÎLİ 

Beynelmilel yardım birliği mukavelesinin tasdiki 
hakkında 22 - V - 1930 tarihli ve 1620 numaralı 

kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 22 - V -1930 tarih ve 1620 nu
maralı kanuna merbut «Beynelmilel yardım bir
liği» mukavelesine bitişik cetvelde yazılı ilâveler 
yapılmıştır. ( 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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«BEYNELMİLEL YARDIM BİRLİĞİ» MUKAVELESİ KONFERANSINA ÎŞTÎRAK EDEN 

DEVLETLER VE MURAHHASLARININ ISlMLERÎ 

Arnavutluk Reisicumhuru, Almanya Reisi Devleti, Haşmetlû Belçikalılar Kiralı Hazretleri, 
Brezilya müttehit Devletleri Reisi, Haşmetlû Büyük Britanya ve irlanda ve Maverayi ebhar Britan
ya arazisi Kiralı ve Hindistan İmparatoru Hazretleri, Haşmetlû Bulgarlar Kiralı Hazretleri, Ko
lombiya Reisicumhuru, Gûba Reisicumhuru, Danısiğ serbest şehri namına Lehistan Reisicumhuru, 
Haşmetlû Mısır Kiralı Hazretleri, Ekvator Reisicumhuru, Haşmetlû ispanya Kiralı Hazretleri, Fen-
landiya Reisicumhuru, Fransa Reisicumhuru. Yunanistan Reisicumhuru, Guatemala Reisicumhu
ru, Fehametlû Macaristan Guvernörü, Haşmetlû İtalya Kiralı Hazretleri, Letonya Reisicumhuru, 
Fehametlû Monako Prensi Hazretleri, Nikaraguva Reisicumhuru, Peru Reisicumhuru, Lehistan 
Reisicumhuru, Portekiz Reisicumhuru, Haşmetlû Romanya Kiralı Hazretleri, Sen Marino Cumhu
riyeti Naip Kapitenleri, Çekoslovakya Reisicumhuru, Türkiye Reisicumhuru, Uruguay Reisicum
huru ve Venezoellâ müttehit Devletleri Reisi. 

Arnavutluk Reisi: 
Paris Maslahatgüzarı Müsyü Libohova 

Almanya Reisi Devleti: 
Almanya Salibiahmeı* Reisi sanisi mütekait kaymakam P. Draudt, 
Mesai Nezareti müşaviri Dr. J. Dünner, 
Dahiliye Nezareti müşaviri Dr. F . Ruppert, 
Hariciye Nezaretinde orta elçilik müsteşarı Dr. G. Schellert, 

Haşmetlû Belçikalılar Kiralı Hazretleri: 
Belçika Salibiaıhmer umumî muhasibi Meclisi Ayan azasından Müsyü A. François, 

Brezilya müttehit Devletler Reisi: 
isviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Müsyü Raoul de Rio 

Brandao, 
Haşmetlû Büyük Britanya ve İrlanda ve Maverayi ephar, Britanya arazisi Kiralı, Hindistan 

imparatoru Hazretleri: 
Hindistan için: 

Hindistan imparatorluğunun Londra Yüksek komiseri Sir Atul Ghandra Ghatterjee, 
Haşmetlû Bulgarlar Kiralı Hazretleri: 

Bulgar Salibiahmeri komitesi asasından Müsyü StephaueLaftchieff, 
Kolombiya Reisicumhuru: 

Akvam Cemiyeti nezdinde Daimî murahhas Orta elçi Dr. Antonio Jose Restrepo, 
Küba Reisicumhuru: 

Akvam Cemiyeti nezdinde Daimî murahhası Fevkalâde murahhas ve Orta elçi Müsyü G. De 
BâaBsek, 

Lehistan Reisicumhuru; 
Damâg Seöbast şabri için t 

Varşova Devlet Hıfzıseıyıa >mfikte<hi müdürü sabık nazırlardan Dr. W. Ghodzko, 
Danzigde Salibiaıhmer kâtibi umumisi Dr. Johann Ferber, 

Haşmetlû Mısır Kiralı Hazretleri: 
Cenevre konsolosu Ahmed El Kadry Bey, 

Ekvator Reisicumhuru: 
Roma maslahatgüzarı Müsyü F. Guarderas, 

Haşmetlû ispanya Kiralı Hazretleri: 
3 e r n maslahatgüzarı Müsyü Luk Quer Boule, 

Fenlândiya Reisicumhuru: 
Akvam Cemiyeti nezdinde Daimî murahhas Müsyü Rudolf Holsti, 
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Fransa, Reisicumhuru: t ..-•,*., \ 

Hariciye nezaretinde Akvam Cemiyeti Fransa servisi şefi orta elçi Kont Bertrand Glau-
zel, 

Yunanistan Reisicumhuru: ;. : :/ 
isviçre Federal Meclisi nezdinde Fevkalâde murahhas ve Orta elçi Müsyü V. Denderamis, 

Guatemala Reisicumhuru: 
Müsyü jose Castaneda, 

Fahametlû Macaristan Guvernörü: 
Macaristanm Akvam Cemiyeti nezdinde daimî murahhası mukim ejçi MWÜ P. • De He-
vesy de Heves, 

Haşmetlû italya Kiralı Hazretleri: 
Kırallık Ayan azasından Asaletlû Giovanni Giraolo, 
Meclisi Mebusan azasından 4-saletlû Stefanp Çîav&zzonjı 

Letonya Reisicumhuru: 
Akvam Cemiyeti nezdinde Daimî murahhas Müsyü Charles Duzmans, 

Fahametlû Monako Prensi Hazretleri: 
Cenevre Konsolosu muavini Müsyü Rodolphe Elles, 

Nikaragua Reisicumhuru: ; : 
Fransa Reisicumhuru nezdinde Fevkalâde murahhas ve Orta elçi Müsyü F. Medina,?. 

Peru Reisicumhuru: 
Roma Maslahatgüzarı Müsyü Victor Gonzales Olaeoihea, 

Lehistan Reisicumhuru: ı 
Varşova Devlet Hıfzıssıhha mektebi müdürü sabık nazırlarından Dr. Witold Chodzkö, ; 

Portekiz Reisicumhuru: 
isviçre Federal Meclisi nezdinde Fevkalâde murahhas ve Orta elçi Müşyüt-M» ,B$rfchoİ9B*mı 

Ferreira, 
Haşmetlû Romanya Kiralı Hazretleri: 

Akvam Cemiyeti, nezdindeJDaimî moırahiıaş «ve isviçre Federal: Meelisi. nezdinde Fevkalâde 
murahhas ve Orta elçi Müsyü N. P. Commene, 

Senanarino Cumhuriyeti Naip Kapitenleri: 
Cenevrede italya konsolos muavini Müsyü Fr. Paolox Vanni Archirafi, 

Çekoslovakya Reisicumhuru: 
Akvak Cemiyeti nezdinde Daimî muy&hhas ve; Isviçrifr F«derai Mfelisi: nezdiwda. Ffvkalâde 

murahhas ve Orta elçi Müsyü Ferdinand Veverka, 
Türkiye Reisicumhuru: . f 

isviçre Federal Meclisi nezdinde Fevkalâde murahhas ve Orta elçi Memet Münir Bey, 
Uruguay Reisicumhuru: 

isviçre Federal Meclisi nezdinde Fevkalâde murahhas ve Orta elçd Müsyü E. Bner^ 
Venezüella Müttehit Devletleri Reisi: 

Bern maslahatgüzarı Dr. Octavio Baptista, 
Cenevre konsolosu Müsyü Dr. Francisco J. Duarte. 
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MEZKÛR MUKAVELEYİ İMZA EDEN DEVLETLER MURAHHASLARININ İSİMLERİ 

Arnavutluk: 
M. Lilbohova 

Almanya: 
P. Drautd 
F. Ruppert 
Dr. J. Dünner 
Dr. G. Schellert 

Belçika: 
A. François r 

Brezilya: 
Raoul de Rio Branso, (İşbu imza, Brezilya Parlâmentosunun tasvibine muallâk olarak vazo-
lummuştur). 

Hindistan: 
Atul C. Ghatterjee 

Bulgaristan: 
S. Laftechieff 

Kolombiya: 
A. J. Restrepo. 

Külba: 
G. de Blanelk 

Mısır: 
Ahmet el Kadry 

Serbest Danzig Şehri: 
Dr. W. Chodzko 
Dr. J. Ferb«r. 

(Mısır Hükümetince, hissei iştirakini tesbit eden İcra Komitesi kararının bilâ
hare kabulü kaydi ihtirazisüe). 

Ekvator: 
F. Guarderas 

İspanya: 
Luis Quer Boule (Tasdik olunmak kaydi ihtirazisüe). 

Fenlandiya: 
Rudolf Holsti 

Fransa: ' " 
Clauzel 

Yunanistan: 
V. Dendramis 

Guatamala: 
Jose* Caataneda 

Macaristan: 
(Zirde vaziülimza Macaristan murahhası işbu mukavelenameyi imza €derken, Hükümeti 
namına, işbu mukavelenamenin 10 uncu maddesinde münderiç bulunan en müsait mua
fiyet ve kolaylıkların Macaristanda husulüne tevfikan kabul olunan siyasî memurların 
mazhar olduklan ne harici ezmemleket hukukun ve ne de diğer hak ve masuniyetleri 
istilzam edemediğini beyan eder). Paul De Hevesy. 

İtalya: 
Ctovanni Giraolo Oavazzoni Stefano 


