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SABIK ZABIT HULÂSASI
Birinci celse
Hâkimler kanunu lâyihasile,
Evkaf umum müdürlüğü 1927 senesi bütçesinin
beşinci maddesi hükmünün değiştirilmesine,
Yapı ve yollar kanununa bir madde ilâvesine,
İsparta vilâyeti hususî idaresi tarafından yapıla
cak istikraza,
Vilâyetler hususî idarelerinin borçlarına,
Maarif vekâletine bağlı mektep ve müesseselerde
kullanılacak yabancı devlet tebaasından mütehassıs ve
ustalara,
Ceza muhakemeleri usulü kanununun bir madde
sinin değiştirilmesine,
Polisin vazife ve salâhiyetine,
Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cumhuri
yetleri İttihadı arasında aktolunan ve hudutta zuhur
eden ihtilâfların halline mütedair olan mukavelena
menin temdidi hakkındaki protokolün tasdikma,
Suriyede Türklere ait emlâk ile Türkiyede Suriye
lilere ait emlâke dair teklif ve lâyihalar müzakere ve
kabul edildi.

Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükelleflere kolay
lıklar gösterilmesi hakkındaki lâyihanın (6) madde
si müzakere ve kabul edildikten sonra teneffüs için
celse tatil olundu.
İkinci celse
Kastamonu mebusu Muhtar Beyin vefatı tebliğ ve
merhumun hâtırasına hürmeten bir dakika sükût edildi.
Orduya beyanı takdirat edilmesine dair takrir ka
bul olundu.
Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükelleflere bazı
kolaylıklar gösterilmesi hakkındaki lâyihanın müte
baki maddeleri ile,
Arazi vergisi kanununun üçüncü maddesine,
Tahsili emval kanununa bir madde eklenmesine,
2502 numaralı kanunun üçüncü maddesinin değiş
tirilmesine dair lâyihalar müzakere ve kabul edildik
ten sonra perşembe günü toplanılmak üzere celseye
nihayet verildi.
Reis
Vlp Kâzım

Kâtip
Çanakkale
Ziya Gevher .

Kâtip
Rize
Ali

HAVALE EDİLEN EVRAK
Takrirler
1 — Giresun mebusu Münür ve Kırşehir mebusu
Lûtfi Müfit Beylerin, Arzuhal encümeninin 30-VI-1934
tarihli haftalık mukarrerat cetvelinde yazılı 124 nu
maralı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair
takriri (Arzuhal encümenine)
Mazbatalar
2 — Belediye kanununun 19 uncu maddesinin 5 in
ci fıkrasının değiştirilmesine dair 1/948 numaralı ka
nun lâyihası ve Belediye kanunu muvakkat encümeni
mazbatası (Ruznameye)

3 — 1934 senesi muvazenei umumiye kanununun
18 inci maddesile Millî Müdafaa vekâletine verilen tah
sisatla 1935 senesinde verilecek tahsisatın 2425 numa
ralı kanunda gösterilen teahhüt salâhiyetile birleşti
rilmesi hakkında 1/1099 numaralı kanun lâyihaları ve
Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye)
4 — 1/1096 numaralı iskân teşkilât kanunu lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye)
5 — Muş mebusu Hasan Reşit Beyin, posta kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında
2/119 numaralı kanun teklifi ve Nafıa ve Bütçe encü-
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menleri mazbataları (Ruznameye)
6 — Deniz yolları ve A. K. A. Y. işletmelerile
fabrika ve havuzlar teşkilâtı hakkındaki kanunun mu
vakkat maddesine müzeyyel 1/1090 numaralı kanun
lâyihası ve İktisat, Adliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye)
7 — Devlet davalarını takibe memur avukatlar
hakkında 1/1079 numaralı kanun lâyihası ve Maliye,
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzna
meye)
8 — Diyarbekir mebusu Kâzım Paşa ve 2 arkada
şının, muhtelif maddelerden alınacak istihlâk vergisi
hakkındaki kanunun 1 inci maddesinin değiştirilme
sine dair 2/120 numaralı kanun teklifi ve Maliye,
Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (Ruznameye)
9 — Edirne posta ve telgraf sabık başmüdürü
Sabri Beyin affine mahal olmadığına dair 5/63 numa
ralı Adliye encümeni mazbatası (Ruznameye)
10 — Erdek kazasının Yukarı yapıcı köyünden Memetoğlu Kara Hasanın ölüm cezasına çarpılması hak
kında 3/461 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adli.
ye encümeni mazbatası (Ruznameye)
11 — Giresun mebusu Münür ve Kırşehir mebusu
Lûtfi
Müfit
Beylerin, Arzuhal
encümeninin
30 - VI -1934 tarihli haftalık mukarrerat cetvelinde
yazılı 124 numaralı kararın Umumî Heyette müzake
resine dair 4/85 numaralı takriri ve Arzuhal encüme
ni mazbatası (Ruznameye)
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12 — Gizli nüfusların yazımı hakkında 1/1095 nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbata
sı (Ruznameye) -->
13 — Kazanç vergisi kanununun 41 ve 46 ncı mad
delerine bazı hükümler ilâvesine dair 1/1093 numa
ralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri
mazbataları (Ruznameye)
14 — Konyanın Çumra kazasının Güvercinlik Karamankın köyünden Çakır Yusufoğlu Derviş, Celiloğlu Memet ve Mollanın Ahmetoğlu Recebin ölüm ce
zasına çarpılmaları hakkında 3/497 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (Ruz
nameye)
15 — Sümer bankın sermayesinin fazlalaştırılmasına dair 1/1100 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe, İk
tisat ve Maliye encümenleri mazbataları (Ruznameye)
16 — Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezai
ye hakkındaki kanunun bazı maddelerini muaddil ka
nunda değişiklik yapılmasına dair 1/1076 numaralı
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları (Ruznameye)
17 — Vakıf akarların tamir ve ihyası için icarei
vahideli yerler satış bedelinden 150 000 liranın sar
fına dair 1/1087 numaralı kanun lâyihası ve Maliye
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye)
Muhtelif evrak
18 — Kavak nahiyesinin kazaya tahvili dolayısile
kaza halkının Meclisi Âliye şükranlarının arzı zım
nında İhtiyar meclisinden gelen telgrafname.

CELSE

Açılma saati: 14,20
REİS — Kâzım Pş.
KÂTİPLER: Refik B. (Konya), Hamdi B. (Mersin).

REİS — Meclis inikat etmiştir.

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
Ruznamede hesabı kati kanunu vardır, mü
zakere edeceğiz.
1 —• 1337, 1338, 1339 seneleri Hazine İt e sabi
Katileri hakkında 1/73, 74, 75 numaralı
kanun
lâyihaları ve Divanı muhasebat
ve Bütçe encü
menleri mazbataları
[1]

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı?
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir.
1] 303 numaralı

matbua

zaptın

sonundadır.

1337 senesi hesabı katı kanunu
BİRİNCİ MADDE — 1337 senesi masarifi
umumiyesi merbut (28) numaralı cetvelde gös
terildiği veçhile Büyük Millet Meclisinden
maada devairi mülkiye ve askeriye için
(5 620 836 754) kuruş (1) para ve Büyük Mil
let Meclisi tediyatı dahi (92 046 642) kuruş
(15) para ki, ceman (5 712 883 396) kuruş (16)
paradır.
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.
İKİNCİ MADDE —1337 senesi varidatı umu-
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miyesi merbut (2) numaralı cetvelde muharrer
olduğu üzere (4 678 804 505) kuruş (37) para
dır.
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — (73) numaralı cetvelde
mürakkam olduğu üzere devairin fasıl itibarile
tahsisat haricinde kalan (514 708) kuruş (35)
para sarfiyatı kabul olunmuştur.
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Kezalik merbut
(73) numaralı cetvelde irae edildiği üzere devrei
hesabiye zarfında tahakkuk edip tediye edile
memiş olan düyun ile seneyni âtiyeye devri meş
rut muhassasat mukabili ihraç olunduğu hal
de Büyük Millet Meclisinden gayri devair tahsi
satından gayriezsarf kalan (2 257 208 246) ku
ruş (13) para bakıyei muhassasat imha edil
miştir.
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir.
BEŞÎNCÎ MADDE — Büyük Millet Meclisi
nin (73) numaralı cetvelde gösterileceği veçhile
gayriezsarf kalan (6 491 011) kuruş (25) para
bakıyei muhassasatı imha edilmiştir .
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir.
ALTINCI MADDE — Fasıl itibarile müf
redatı merbut ( 95 - 74 ) numaralı cetvel
lerde muharrer olup mukabilleri bakiyei
muhassasattan düyunu mütehakkıka
mu
kabili
ihraç edilen
(56 820 392) kuruş
(34) para ile mezkûr cetveller dahil olmayıpta 1337 senei maliyesi zarfında itfa olun
muş hizmet ve iktisap edilmiş hak mukabili ola
rak tebeyyün edecek olan düyunu saire dahi
mevaddı salife mucibince devairin fasıl itibarile
imha olunmuş olan bakıyei muhassasattan 1342
senesi nihayetine kadar tediye olunacak ve tedi
ye olundukları tarihte cari olan bütçenin hesabı
katisinde beher daire için seneyni sabıka düyu
nu namile ayrıca birer fasılda gösterilecektir.
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir.
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanununun icra
sına Maliye vekili memurdur.
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . .
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
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1928 senesi hesabı kati kanun lâyihasının mü
zakeresine geçiyoruz:
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir.
1338 senesi hesabı katı kanunu
BİRİNCİ MADDE — 1338 senesi masarifi
umumiyesi merbut (31) numaralı cetvelde göste
rildiği veçhile Büyük Millet Meclisinden maada
devairi mülkiye ve askeriye için (7 495 784 849)
kuruş (36) paradır.
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
İKİNCİ MADDE — 1338 senesi varidatı
umumiyesi merbut (2) numaralı cetvelde muhar
rer olduğu veçhile (7 172 963 641) kuruş (01)
paradır.
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — (80) numaralı cetvel
de mürakkam olduğu üzere devairin fasıl itiba
rile tahsisat haricinde kalan (152 797 733) ku
ruş (37) para sarfiyatın tahsisatı mütemmime
olarak avanslara ilâvesi kabul olunmuştur.
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Kezalik merbut
(33/80) numaralı cetvellerde irae edildiği üzere
devrei hesabiye zarfında tahakkuk edip tediye
edilmemiş olan düyun karşılığı ile senei âtiyeye
devri meşrut muhassasatm tenzilinden sonra Bü
yük Millet Meclisi ile davair tahsisatından gay
riezsarf kalan (2 166 556 461) kuruş bakıyei
muhassasat imha edilmiştir.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir,
BEŞİNCİ MADDE — Fasıl itibarile müfre
datı merbut (104/81) numaralı cetvellerde mu
harrer olup mukabilleri bakıyei muhassasattan
düyunu mütehakkıka mukabili olarak ihraç edi
len (544 415 305) kuruş (15) para ile mezkûr
cetvellere dahil olmadığı halde 1338 senei ma
liyesi zarfmda ifa olunmuş hizmet ve iktisap
edilmiş hak mukabili olarak tebeyyün edecek
olan düyunu saire dahi mevaddı salife mucibince
devairin fasıl itibarile bakiyei muhassasatmdan
1343 senesi nihayetine kadar tediye olunacak ve
tediye olundukları tarihte carî olan bütçenin
hesabı katisinden beher daire için seneyni sabika düyunu namile ayrıca birer fasılda gösteri
lecektir.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
ALTINCI MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir.
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edenler . . . Etmeyenler . . .

YEDlNCÎ MADDE — Bu kanunun icrasına
Maliye vekili memurdur.
REÎS — Kabul
Kabul edilmiştir.

edenler . . . Etmeyenler . . .

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
1339 senesi hesabı kati kanun
müzakeresine geçiyoruz.

lâyihasının

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler .. .
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
1339 senesi hesabı kati kanunu
BİRİNCİ MADDE — 1339 senesi maliye
masarifi umumiyesi merbut (35) numaralı cet
velde gösterildiği veçhile (105 926 911) lira
(14) kuruş (17) para ve varidatı dahi merbut
(2) numaralı cetvelde muharrer olduğu veçhile
(111 271 945) lira (29) kuruş olarak kabul
olunmuştur.
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
İKİNCİ MADDE — (92) numaralı cetvelde
mürakkam olduğu üzere devairce fasıl itibarile
tahsisat haricinde sarf olunan (87 783) lira (16)
kuruş (01) paranın tahsisatı mütemmime olarak
avanslara ilâvesi kabul olunmuştur.
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Kezalik merbut (26 92,
5 6) numaralı cetvellerde irae edildiği üzere devrei hesabiye zarfında tahakkuk edip tediye ve
emanet hesabına nakledilememiş olan düyun
karşılığı ile seneyni âtiyeye devri meşrut tahsi
satın tenzilinden
sonra
gayriezsarf kalan
(32 616 792) lira (02) kuruş (31) para bakiyei
muhassasat iptal edilmiştir.
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir.
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun icrasına
Maliye vekili memurdur.
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2 — Bursa vilâyeti iskân işlerinde müstah
dem iken vekâlet emrine alman İsmail Hakkı
Bey hakkında Şûrayı devletçe ittihaz olunan ka
rara dair 5/61 numaralı Arzuhal encümeni maz
batası [1].
REİS — Efendim, encümen, mazbatasında sa
rih bir noktai nazar dermeyan etmiyor. Mazba
tayı bu halde reye koymaya imkân yoktur. Ten
sip buyurursanız, bu vaziyetlerde yapıldığı gibi
mütehassıs bir encümen teşkil edelim veya müte
hassıs bir encümene verelim. Meseleyi hukukî
cihetten tetkik eder ve neticeyi Heyeti aliyenize
arzederler. Adliye ve Maliye encümenlerinden
müteşekkil muhtelit encümene verelim, tekik et
sinler, noktai nazarlarını bildirsinler. (Münasip
sesleri). O halde Adliye ve Maliye encümenlerin
den teşekkül edecek muhtelit encümene veriyo
ruz.
V
. — Mübadil Melek ve Fazilet Hanımlara tah
sis ve temlik edilmiş alan evin istimlâki için ken
di! erine 2 500 lira üzerinden bono verilmesi hak
kında 5/62 numaralı Arzuhal
encümeni maz
batası [2].
REİS — Encümen mazbatasında, ilk kara
rın tatbikini talep ediyor. Hulâsası budur. Key
fiyeti reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . .
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
i — Giresun mebusu Münir ve Kırşehir me
busu Lûtfi Müfit Beylerin, Arzuhed encümeninin
30 - VT - 193 i tarihli haftalık mukarrerat
cetve
linde yazdı 124 numaralı kararın Umumî Heyette
müzakeresine dair 4/85 numaralı takriri ve Arzu
hal encümeni mazbatası [3].
REİS — Efendim, Arzuhal encümeni tara
fından tevzi edilip tanzim edilmiş olan mazbata
hakkında bir takrir vardır, evvelâ bu takrir oku
nacaktır.
Yüksek Reisliğe
Arzuhal encümeninin 20 - VI - 934 tarihli haf
talık cetvelinde 124 numarada yazılı ka
rarın dahilî nizamnamenin 57 nci maddesinin
bahşettiği salâhiyete binaen Heyeti Umumiyede
tetkik ve mütaleasını talep ederim.
Giresun
Müni
REİS — Efendim, Arzuhal encümeni tarafın
dan yapılan mazbataların muayyen bir müddet
zarfmda itiraz vaki olmazsa kesbi katiyet etmesi
dahilî nizamname hükmü iktizasındandır. Bu gi
bi mazbatalardan her hangi birinin Heyeti Umu
miyede itirazen müzakere edilerek intacı bir
takrirle arzu olunursa o zaman o müddetin bit-

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.
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| 2 | 286 numaralı matbua zaptın
[3] 309 numaralı matbua zaptın
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mesinden evvel müzakere olunabilir.
ninin bir arzuhal hakkında verdiği karar ne
Yani bu takrir Arzuhal encümeninin mazba olursa olsun cetvelin dağıtılması gününden iti
tasının itirazen müzakeresini mutazammın tak baren bir ay için gerek mebuslar gerek vekiller
itiraz ederek Mecliste tetkik ve müzakeresini is
rirdir. Simdi dahilî nizamname mucibince böyle
bir itiraz vaki olursa müddeti beklemeden mü teyebilirler. Böyle olunca Arzuhal encümeni ay
ni iş hakkında ikinci bir mazbata tanzimine
zakere olunur. Takrir olmazsa müddet bitince bimecburdur. Bu mazbata henüz yapılmamıştır. Bu
lâ müzakere mazbata kabul edilmiş olur. Böyle
yapılmadığı için dosya hakkında tetkikat yapa
olunca bu mazbatanın da müzakeresi icap ede
madım. Müsbet bir kanaatim yoktur. Binaena
cektir. Maamafih takrir yine reye konulacaktır.
leyh
müzakere usulsüzdür.
TAHSİN B. (Aydın) — Bu takririn taallûk i
ARZUHAL En. M. M. ZİYAETTİN KARA
ettiği Arzuhal encümeninin mazbatasını şimdi
MÜRSEL B. (İstanbul) — Efendim, Süleyman
kabul ettik. (Bu başka mazbatadır sesleri). O
halde mesele yoktur.
I Sırrı Beyefendinin işaret ettikleri nokta aynen
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Arzuhal | tatbik edilmiştir. Bir kere verdiğimiz karar tev
encümeni kararını cetvele yazmış, cetveli tevzi zi edildi. Buna itiraz edildiğini anlar anlamaz,
vakit müsait olmadığı için, hemen toplandık ve
etmiştir. Bu arkadaş, o takririnde her hangi bir
numaralı kararın Meclisin Heyeti Umumiyesin- ikinci mazbatamızı yazdık, o da şimdi okunacak
tır (Okundu sesleri). O halde mesele kalmamış
de müzakeresi için tekrar mazbatası yazılmak
tır. Yani nizamnamei dahilî ahkâmı aynen tat
üzere encümene havalesini istiyor. Binaenaleyh
bik edilmiştir (Doğru sesleri).
tekrar Arzuhal encümenine gidecektir. Müzakere
REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, evvelce
mazbatası yapılıp geri gelecektir.
Arzuhal
encümeni karar vermiş ve mazbata her
REÎS — Müddeti bitmeden evvel her hangi
mebusa dağıtılmıştır. Ondan sonra bir itiraz va
bir mazbata hakkında bir itiraz vaki olursa o,
ki olmuş. Onun üzerine encümen şimdi okunan
ruznameye alınır ve müzakere edilir. Buyurdu
ikinci
mazbatayı tanzim etmiştir. Şunu demek
ğunuz şey şudur: Arzuhal encümeni ikinci bir
mazbata ile Heyeti Umumiyeye noktai nazarım isterim ki ortada nizamnamei dahiliyeye muhalif
bir nokta yoktur (Bravo sesleri).
serdeder, müdafaa eder. Yani bu buyurduğunuz
şey olacaktır. Fakat bu itiraz üzerine müzakere
REİS — Mesele hakkında söz isteyen var mı
edilmesine karar verilmesi lâzımdır. Ondan son
efendim?
ra encümenin kararı okunacaktır. Ondan sonra
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Meseleyi izah etsinler
da Arzuhal encümeni, dediğiniz şekilde, topla
efendim.
nacak ve nihaî müdafaa mazbatasını yapacktır.
İSMAİL KEMAL B. ( Çorum ) — Bir sual
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bu tak
soracağım efendim.
ririn reye konmasını bendeniz hatırlamıyorum.
12 milyon kilodan kanunî resim almak lâzımUsulen makamı riyasetten Arzuhal encümenine
gelirse ne kadar tutar?
havale edilmesi lâzımdır. Arzuhal encümeni ikin
ARZUHAL En. M. M. ZİYAETTİN KARA
ci bir mazbata yapar, müzakere onun üzerinde
MÜRSEL
B. (İstanbul) — 1 milyon 2 yüz bin
olur.
lira.
Arkadaşımız müddeti kazanmak için takri
İSMAİL KEMAL B. ( Çorum ) — 1 200 000
rini vermiştir. Çünkü Meclis tatil olacak, müruru
liralık bir işin böyle alelacele çıkması doğru
zamana uğramasın diye...
mudur?
REÎS — Tabi Meclis tatil olacak. Bu takrir
ARZUHAL En. M. M. ZİYAETTİN KARAmüruru zamanı katetmiş oluyor. Müruru zamana
MÜRMEL B. (Devamla) — Cevap vereyim efen
uğrarsa o vakit esasen katiyet kesbeder.
dim. Bundan sonra ham petrolün girmesine im
Teklifi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
kân yoktur.
bul edilmiştir.
ARZUHAL E. R. ATIF B. (Rize) — Reis
Çünkü ha mpetrol tasfiye edilerek petrol,
Paşa Hazretleri! eğer Heyeti Celile emrederse
benzin ve mazot istihsal edilir. Fakat bundan
cevap vermeğe hazırız.
sonra ham petrolün memleketimize girmesine
imkân yoktur. Çünkü kilo başına 10 kuruş istih
REİS — Efendim, karar bir kere okunsun.
lâk resmine tâbi tutulmuştur.
(Karar okundu).
Efendim, asıl bu kanunun tetkikinden dört
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Arzuhal
ay evvel, kanunun çıkacağını bilmeyen bir va
encümeninin cetveli şimdi dağıtıldı. Şimdi gel
dik masanın üzerinde bulduk. Meclise takdim tandaş 12 000 ton sipariş ediyor, bu siparişle
edilen arzuhaller hakkında her hafta encümen rini de vesaikle ispat etmektedir. Memlekette
tarafından, arzuhal numarasını, sahiplerinin
depo olmadığından tabiî bu siparişini getiremi
isim, şöhret ve oturdukları yeri ve arzuhallerinin
yor. Bilâhare bunları şileplerde muhafaza et
hulâsasını ve hakkında verilen kararı ve esbabı mek için müracaat ediyor. Buna da müsaade
mucibesini havi bir cetvel tanzim edilir ve me alamıyor. Depolarda müdehhar olan kısımları
buslara ve vekillere dağıtılır. Arzuhal encüme- beyannameye tâbi tutuyorlar, tabiî bu zatte
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mubayaa ettiği petrolü orada bırakmağa mecbur
kalıyor. Şimdi bundan bir kere Hazine 120 000
lira gümrük resmi gaybetmektedir. Ayni zaman
da da parası ile, sayile çalışmak isteyen bu va
tandaşta mahvolmak vaziyetine geliyor. Bina
enaleyh bu hiç bir zaman doğru değildir.
MÜKERREM B. (İsparta) — Ham petrol
hakkındaki kanun müzakere edilirken, hatırla
dığıma göre, aza arkadaşlardan birisi bir tak
rir verdi. O takrir de denildi ki, stoklar hak
kında bir hüküm vardır, Kanunun neşrinden
evvel mukaveleye müstenit olarak mubayaa edi
lerek, memleket haricinde depolarda bulunan ve
sahibi de Türk vatandaşı bulunan petrollar hak
kında da bu stok hükmü cari olacak mıdır, ol
mayacak mıdır? diye bir teklif vardı. Heyeti
umumiye o takriri kabul etmedi. Yani kanunun
neşrinden evvel mubayaası yapılmış, fakat mem
leket dahilinde kap, depo bulunmadığı için, mem
leket haricinde kalmış olan petrollann stok
hükmünden müstefit olamayacağı tekarrür etti.
Encümen bu mazbatayı yazarken kanunun mü
zakeresine ait olan bu zabıtnameyi tetkik ede
rek Heyeti Celilenin bu kararma muttali olmuşmudur?
ARZUHAL E. M. M. ZÎYAETTİN KARA
MURSAL B. (İstanbul) — Hükümet verdiği ka
nunun muvakkat maddesinde ve esbabı mucibe
mazbatasında, kanunun neşrinden evvel sipariş
edilen mallarm beyannameye tâbi tutulmasını
teklif etmiştir. Bunu iktisat encümeni ve Güm
rükler encümeni aynen kabul etmiştir. Maliye
ve Bütçe encümenlerine gelince, yalnız depolara
hasretmiştir. Hükümetin teklifinde ve Maliye
cümeninin mazbatasında ise, « memlekette de
po yoktur. Binaenaleyh, depo yapmağa ihtiyaç
vardır» deniyor.
Bendenizde, memlekette depo olması ve mu
vakkat maddede alelıtlak depolardan bahsedil
mesi, böyle bir teklife lüzum olmadığı kanaati
ni hâsıl etmiştir. Madam ki memlekette depo
yoktur, deniliyor. Memlekette müdehhar mal
lardan bahsedildiği, halde Maliye ve Bütçe en
cümenlerinin alelitlak depoda müdahhar mal
lar diye bahsetmesi, memleket haricindeki de
polarda müdahhar olup ta memlekete henüz gir
meyen mallara şamil olduğu kanaatini hâsıl edi
yor (Gürültüler).
MÜKERREM B. (İsparta) — Sualime cevap
alamadım. Paşa Hazretleri, bendeniz Meclis He
yeti Umumiye müzakeresini arzettim. Yoksa encümenlerinkini değil.
ARZUHAL E. M. M. ZÎYAETTİN KARAMURSAL B. (Devamla) — Onu okudum, efen
dim. Heyeti Umumiye müzakeresinin bu şekilde
reddedilmesi (Gürültüler) encümeniniz buna ka
naat ediyor (Gürültüler). Müsaade buyurun
efendim. Mademki memlekette depo yoktu
(Gürültüler) bizce kanaat hâsıl oldu.
RASIH B. (Antalya) — Birinci sualimi Mü-
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kerrem Beyefendi sordu. İkinci sualim; Arzu
hal encümeninin bu k a r a n verebilmesi için diğer
dairelerce nihaî kararlar verilmiş olmalıdır. Mev
zubahsi iş bir idarî davadır. Dairei aidesi ka
bul etmeyince Şûrayi devlete gitmesi lâzımdır.
Onun için Arzuhal encümeni bu noktada da zü
hul etmiştir.
ZÎYAETTİN KARAMURSAL B. (İstanbul)
— Arzedeyim efendim. Bu bir kanaat meselesi
dir. Encümen, kanaatini bu yolda izhar etti.
Heyeti Celileniz hâkimdir. Ne yolda arzu eder
seniz o yolda karar verilir.
REÎS — Buyurun Rüştü Bey, sual soracak
tınız.
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Hükümet fikrini izah
etsin. Sonra sualimi soracağım.
ZÎYAETTİN KARAMURSAL B. (İstanbul)
— Vekâletle de temas ettik. Müsteşar bey dedi
ki; kanun çıkmadan evvel bize müracaat edildi
ve vesaik ibraz ederek kendisinin teklifinde 4
ay evvel bunu sipariş ettiği, parasını verdiği
bizce malûmdur dedi. Başka bir şey de sorma
dım.
MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Efendim,
Ziya Beyefendinin aflanna mağruren arzedeyim
ki, encümenin bu fikrine ve mütaleasına ben
deni ziştirak edemiyorum. Çünkü kanun gayet
sarihtir. Deniyor ki, memleket dahilindeki de
polar, Romanyadaki depolar değil.
ARZUHAL E. M. M. ZİYAETTİN KARA
MURSAL B. (İstanbul) — Alelitlak depolar di
yor, memleket dahilindeki depolar demiyor.
MAZHAR BÜFİT B. (Denizli) — Bizim yap
tığımız kanunlar memleket dahiline aittir. Fransadaki, Almanyadaki depolar anlaşılmaz.
Deniliyor ki, kanunun neşrinden evvel islanmıştır. Bundan dolayı mutazarrır olacaktır.
Ziya Beyefendi Hazretleri, kanun çıkalı daha
iki ay olmuştur. Arzu buyururmusunuz kanun
dan bir sene evvel ısmarladım diye size vesaik
getireyim. Bu kapıyı açabilir misiniz. Bnaenaleyh kanun gayet sarihtir. Depodan maksat,
memleket dahilinde olandır. Romanyadaki de
po değildir. Bunlar affolunamaz.
REÎS — Bir takrir vardır. Bu takrir, bu maz
batanın Bütçe ve Maliye encümenlerinden mü
rekkep bir encümende tekrar müzakere edilme
sini teklif ediyor.
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, bu ham pet
rollerin memlekete ithal edilmesi yüzünden bazı
adamların çok para kazandıkları ve bu para
kazanma yollarının da memleket menafii umumiyesi aleyhine bir kazanç olduğu esbabı muci
be mazbatasında yazıldığı gibi, encümenimizde
de konuştuk ve o kanun bu Suretle ham petrol
ithaline mâni rüsum mahiyetine menetti ve 10
kuruş resme tâbi tuttu. Yani bu kimseler ham
petrol ithali suretile, onları memlekette tasfi
yeye tâbi tutarak, bundan çok para kazanmış-
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lar ve devletin gümrük varidatından çok büyük
zarara uğramasına sebebiyet vermişlerdir, diye,
esbabı mucibede izah edildi ve o zaman mâni
rüsum halinde, 10 kuruş resim alınmasına karar
verilmişti. 12 bin tonmuş, beher kilosundan bir
kuruş resim hesap edersek 120 bin lira eder.
Arzuhal encümeni, Mecliste bu bapta cereyan et
miş karardan hiç bahsetmeyerek, yani bu karar
dan haberimiz var veya yok demeyerek doğru
dan doğruya af fi lâzım gelir gibi....
ZİYAETTİN B. (istanbul) — Af değil.
RÜŞTÜ B. (Devamla) — Doğrudan doğruya
affi lâzımgelir gibi mütaleada bulunuyorlar.
Halbuki Meclisi Âlide bu kanun konuşulurken,
Mükerrem Bey arkadaşımızın söylediği gibi, bu
mesele mevzubahs olmuştur.Yağma Hasanın bö
reği demiştim. Olmayacaktır demiştim. Binaena
leyh encümen mazbatasının doğrudan doğruya
reddini rica ederim.
REİS — Mazbatanın Maliye ve Bütçe encü
menlerine tevdiini kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. Mazbatayı bu encümen
lere veriyoruz.
Efendim, ruznamedeki maddeler bitti. Ge
len evrak vardır. Gelen evrakın hangileri olduğu
matbu puslalarda yazılıdır. Bunlardan başka
daha bir iki evrak gelmiştir.
Yazılı olmayan
şunlardır: Gizli nüfus, iskân teşkilâtı, vakıf
akarlar ve posta kanununun bazı maddelerinin
tadili hakkında lâyihalardır. Bu lâyihalarla
matbu pusladaki lâyihaların ruznameye alınarak
müstacelen müzakere olunması teklif edilmekte
dir. Reyinize arzedivorum. Kabul edenler .. . Et
meyenler . . Kabul edilmiştir.
5 — Belediye,
Umumunun
19 uncu
maddesi
nin .5 inci fıkrasının
değiştirilmesine
dair 1/918
numaralı
kanun lâyihası
ve Helediı/e
Uanunu
muvakkat
encümeni mazbutası [1 ]

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul
edilmiştir.
Belediye kanununun 19 uncu maddesinin beşinci
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun
MADDE 1 — 1580 numaralı kanunun 19 un
cu maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Belediye sınırı dahilinde muayyen mıntakalar arasında yolcu nakil vasıtası olarak otobüs,
omnübüs, otokar, tünel, troley, feniküler işlet
mek münhasıran belediyelerin hakkıdır.
Bunların belediyelerin de iştirak edecekleri
şirketler vasıtaeile yapılması ve işletilmesi ve
ya icara verilmesi veyahut imtiyazın devri İcra
Vekilleri Heyeti kararına bağlıdır.
[1] 290 numaralı matbua zaptın
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Belediyeler dilerse inhisarı tazammun etme
mek şartile bunların işletilmesine ruhsat dahi
verebilir.
Hususî mahiyette elektrik tesisatı gibi işle
rin yapılmasına ve umuma ait suların ihtiyaç
tan fazlasının hususî istihsalâtta kullanılması
na ve beldenin muayyen mevkileri arasında
yük başına ücret alan nakil vasıtalarının işle
tilmesine, inhisarı tazammun etmemek üzere,
ruhsat vermek te belediyelere aittir.
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efen
dim, uzun senelerdenberi halledikmeyen mem
leket vesaiti nakliye meselesi, bu kanunla hal
ledilmiş oluyor. Bu, belediyelerin sarih hakkı
dır. Bütün dünyaca belediyelere verilmiş bir
hakkın bizde de aynen tatbik edilmesi çok lâ
zımdır. Yalnız Dahiliye vekili Beyefendiden
şunu katî surette nazarı itibare almasını çok
rica ederim. Otobüsün mahiyeti ve manası, bü
tün dünyada şekli malûm olan otobüs olarak kal
malıdır. Bu gün memleketin her tarafından, oto
büs namı altında, bir takım moloz taşıyan kam
yonetlerin, insan taşıyarak bir çok dikkatsizlik
lere ve kazalara sebebiyet verdikleri görülmek
tedir.
Hatta değil şehir ve kazalar arasında işleyen
vesaiti nakliye, bizim şehrimizde de işleyen, nedir
o.. (Kaptıkaçtı sesleri). Kaptıkaçtılar, geçen gün
ismi az kalsın kanuna geçecekti, bir takım kontr
plâk denilen sigara kâğıdı kalınlığındaki tahta
dan karoseri yapılarak otobüs olarak işletilmek
tedir. Otobüsün manası bu değildir, arkadaş
lar ... Otobüs, her hangi bir yere çarptığı ve mü
sademe ettiği esnada içindekileri her taraftan
tehlikeden beri kılabilecek bir karoseeri demek
tir.
Biz bu imtiyazları, bu haklan belediyelere
veririz, mukabilinde de hakikî otobüs isteriz.
Başka türlü bir takım moloz taşıyan vasıtalarla
insanların öldürülmesi doğru değildir. Biliyor
sunuz ki ne büyük kazalar, ne büyük felâketler
görülmüştür? Büyükdere yolu bir felâket yolu
olmuştur. Adına Büyükdere yolu yerine me
zar yolu demelidir. Bolu - İstanbul yolu ayni va
ziyettedir. Bir çok yollar ayni vaziyettedir. Da
hiliye vekili Beyefendinin münevver, asrın icabatma daima uygun olan dimağından, zekâsın
dan bu işin hakkından gelmesini bekleriz (Al
kışlar) .
DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) —
Hatibin mütaleatı yerindedir. Hükümetin de
hissiyatına mutabıktır, bütün mütaleaları nazarı
dikkate alınacaktır.
REİS — Mddeyi kabul edenler . .. Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . ,
Kabul edilmiştir.
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MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.

teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.

6 — 1931 senen muvazenei umumiı/e kanunu
nun 18 inci madde sil e Millî Müdafaa vekâletine
verilen tahsisatla 1.9,35 senesinde verilecek tahsi
satın 212') numaralı kanunla e/österilcn teahhüt
sahihi if etil e birleştirilmesi hakkında 1'1099 nuıhardlı kanun lâııihast ve lîiitcc encümeni mazbatası [I]
'
.

MADDE 1 — Mülga Seyrisefain idaresinin
eski muamelelerini tasfiye için 2248 numaralı
kanunun muvakkat maddesi mucibince teşkil
olunan komisyonun müddeti muayyenesi zarfında
bitirmediği tasfiye muamelelerini tamamlamak
üzere ikisi Maliye vekâleti ve ikisi îktısat vekâ
leti ve birisi de Divanı muhasebat reisliğince
kendi memur veya müstahdemleri arasından in
tihap edilecek beş azadan mürekkep bir heyet
teşkil olunmuştur.
Bu heyet denizyolları işletmesi müdürünün
nezareti ve mesuliyeti altında çalışır. Bu heyete
Denizyolları işletmesi müdürü veya tevkil ede
ceği bir memuru riyaset eder. Heyet vazifesini
en çok altı ay zarfında bitirmeğe mecburdur.
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı?
Maddelere geçilmesini kabul e d e n l e r . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir.
1934 malî senesi muvazenei umumiye kanunu
nun 18 inci maddesile Millî Müdafaa vekâletine
veilen tahsisatla 1935 senesinde verilecek tahsi
satın 2425 numaralı kanunda gösterilen taahhüt
salâhiyetile birleştirilerek istimaline dair
kanun
BÎRÎNCÎ MADDE — 1934 malî senesi mu
vazenei umumiye kanununun 18 inci maddesi
mucibince Millî Müdafaa vekâletine fevkalâde
menabiden tahsis edilen ve 1935 senesi bütçesin
de yine bu şekilde tahsis edilecek olan mebaliğ-den azamî (10 000 000) liraya kadarının, 2425
numaralı kanunla verilmiş olan taahhüt salâhi
yetile birleştirilerek taahhüdata girişilmeğe Millî
Müdafaa vekili mezundur.
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
ÎKÎNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir.
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Millî Millî Müdafaa ve Maliye ve
killeri memurdur.
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve
riniz,
7 — Deniz j/e/f lan re A. K. A. Y. işlclmelerile
fabrika ve havuzlar teşkilâtı hakkındaki kanunun
muvakkat maddesine müze mı ol 1 '1090 numaralı
kanun lâııihası re İktisat, Adliı/e re Bütçe encü
menleri mazboıtaları [2]
REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isI" 11 S07 numaralı matbua zaptın sanandadır.
[2] 301 numaralı matbua zaptın sanandadır.

-

Denizyolları ve Akay işletmeleri ün fabriîıa ve
havuzlar teşkilâtı hakkındaki 2248 numaralı
kanuna müzeyyel kanun

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı heyet
tarafından sabık tasfiye komisyonundan devra
lınacak kuyudat ve vesaika göre aşağıdaki şe
killerde tasfiye muamelesi yapılır:
A) Mülga idarenin mevzuata uygun olarak
sabit ve mütehakkak borçlan tesbit edildikten
sonra evrakı müsbitelerilıe birlikte bir cetveli
2248 numaralı kanunda yazılı esaslar dairesinde
muameleye tâbi tutulmak üzere Maliye vekâle
tine gönderilir.
B) Mülga idare tarafından tediye edilip te
tahsisatı olmamasından veya sair şekil noksanla
rından dolayı mahsubu yapılamayarak muhtelif
hesaplarda alacak görülen mebaliğe ait kayitler tetkik ve karara raptolunarak hesaplan tas
fiye edilir.
C) Sarfiyatı muvakkateden veya sair hesap
lardan mülga idareye karşı borçlu olup ta ayni
zamanda mülga idareden doğrudan doğruya ala
caklı olanların borçlarının alacaklarile mahsubu
ifa edilir.
D) Hakikî ve hükmî şahıslann idareye olan
borçlarından mahal ve imkânı tahsili mevcut
olanlarm Hazinece tahsilleri mahalleri malsandıklarına takip ve temin ettirilmek üzere müfre
datlı cetvelile evrakı müsbitesi ihzar edilerek
İstanbul vilâyeti muhasebe müdüriyetine tevdi
ve bu defterin bir sureti de Maliye vekâletine
irsal olunur.
Mahal ve imkânı tahsili mevcut olmadığına
heyetçe kanaat getirilen mülga idare alacakları
muhasebei umumiye kanununun 133 üncü mad
desine tevfikan terkini kayitkri icra edilmek
üzere kezalik müfredatlı bir cetveli ile heyet ka
r a n ve mevcut ise takibat evrakı Maliye vekâle
tine gönderilir.
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E) Birinci maddeye göre teşkil edilen heye
tin vazife görmeğe başladığı Resmi gazete ile vo
İstanbulda çıkan günlük gazetelerle ilân olunur.
Mülga idareden alacakları olanlar evrakı
müsbitelerile heyete müracaat ederek alacaklarını
kaydettirirler ve heyetçe bu kanunda yazılı usul
lerle haklarında muamele yapılır.
Heyetin vazifesi nihayet buluncaya kadar
mülga idaredeki alacakları için müracaat etme
yenlerin mutalebe hakları umumi hükümlere
tâbidir.
REİS — Kabul edenler . , . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Bu kanun mucibince teşkil edi
lecek tasfiye heyeti reisi ve azalarına her hangi
bir nam altında ayrıca ücret veya hakkı huzur
verilmez. Ancak İstanbuldan gavri mahallerden
bu heyete gönderilecek azalara harcırah kanunu
mucibince tahakkuk edecek istihkakları verilir
Bu istihkaklardan ne kadarının deniz yolları ve
ne kadarının Akay işletmeleri tarafından verile
ceği İktisat vekâletince tayin olunur.
Bu heyetin vazifesini kolaylaştırmak üzere
Denizyolları işletmesi kendi memurlarından lü
zumu kadarını ve i^abı halinde bunlara ilâveler.
hariçten ücretle tutacağı azamî iki memuru he
yet emrine verir.
REİS — Kabul edenler . , . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.

\
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ÜÇÜNCÜ MADDE — İşi çok olan yerlerde
Maliye vekilliğince ve lüzum görülen muayyen
davalarda İcra Vekilleri Heyeti kararile Hazine
avukat ve dava vekillerile beraber veya ayrıca
takip ve müdafaa yapmak üzere avukat ve bu
lunmayan yerlerde dava vekili kullanılabilir.
Mukaveleye başlanacak ücretleri de mahke
me masrafları tertibinden verilir.
REİS — Kabul edenler . , . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlete ait icra iş
lerini ve davaları takip ve müdafaa edecekler,
özürsüz ve kanunsuz takip ve muhakemenin ge
cikmesine. kendi kusurları yüzünden Devlet
aleyhine hukum çıkmasına ve kanun yollarına
müracaati ihmal ederek hükmün katilesmesine
sebebiyet verir ve Hazineye de zarar gelirse bu
zararı ve muhakeme masraflarını öderler.
REİS — Kabul edenler .. . Etmeyenler . ..
Kabul edilmiştir.

IV.ADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Malive ve İktisat vekilleri memurdur.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
Kanunun heveti umurnivesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edüm'iMâr.
S - Derici daralanın
lalı'hc îfiomıi' arııkullar
hal;l;})\('a f/107.0 vumurah l-cnıuu hlı/İlıası -iv }[alijic, Aa'iiuı iv Il'ûlcr ı ııci'nııoıh n va(.ıh"la!a rı \\\.

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

BİRİNCİ MADDE — Muvazenei umumiyeye
dahil dairelere ait davaların takip ve müdafaası
ve icra takibatı ve bütün kanun yollarına mü
racaat edilmesi ve tevdi olunan evrak üzerine
hukukî mütalea yürütülmesi Maliye vekâletine
bağlı Hazine avukatlarına aittir.
[1] ,2.9.9 numaralı matbua zatini

soıtıntdaılır.

İdarî davalar ait olduğu makamlarca takip
ve intaç olunur. Yalnız bunlardan malî hüküm
leri tazammun eden ve Hazineyi alâkalandıran
işler hakkında Maliye vekâleti veya o yerin en
büyük makamlarına malûmat verilmesi mecburidir. Bu işlere ait muhakemeler Hazine avukatlarına takip ettirilir ve bu davalarda ait olduğu
idare mümessili de bulunabilir.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.

İKİNCİ MADDE — Hazine avukatları MaI liye hukuk müşavirliğinin inhası üzerine Maliye
vekili tarafından tayin edilir4
Baro teşekkül etmeyen yerlerde ruhsatnameli
dava vekillerinin de Hazine işlerinde kullanıl
ması caizdir.
Hazine avukat veya dava vekili bulunmayan
yerlerde bunlara ait vazifeleri alâkalı dairenin
o yerdeki en büyük âmiri yapar.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler .. .
Kabul edilmiştir.

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyeni e v - . ,
Kabul edilmiştir.

Devlet davalarını takibe memur avukatlar hak
kında kanun
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BEŞİNCİ MADDE — Davanın açılması ve
takibi fayda temin edemeyeceğine kani bulun
dukları işlerde bundan sarfınazar edilmesi hak
kındaki mütalea Maliye hukuk müşavirliğine arz
ve alınacak emre göre hareket olunur.
Şu kadar ki ; müruru zamanla hakkın düşme
sine mâni tedbirleri de beraber alırlar.
Kıymet veya miktarı üç yüz liraya kadar
olan davalarda kanun yollarına devamda fayda
görülmediği takdirde bundan vazgeçmeğe hukuk
müşavirliğinin mütaleası üzerine Maliye vekili
salahiyetlidir.
Üç yüz liradan yukarı davalarda muhasebei
umumiye kanununun 137 nci maddesi hükmü
tatbik olunur.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
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SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun 1 eylül
ALTINCI MADDE — Hukuk mezunlerınm ı
1934 tarihinden muteberdir.
devairi merkeziye hukuk müşavirlikleri muavin
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
ve mümeyyizliklerindeki hizmet müddetleri avu
Kabul edilmiştir.
katlık kanunundaki mülâzemet müddetine mah
sup edilir.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun hü
HEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler...
kümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur
Kabul edilmiştir.
dur.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun tatbik su
reti bir nizamname ile tesbit olunacaktır.
Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
Kabul edilmiştir.
9 — Edirne posta ve telgraf sabık başmüdürü
Sabri Beyin affine mahal olmadığıyla dair 5/63
numaralı Adliye encümeni mazbatası [1]

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Muvazenei umumiyeye dahil dairelerin 1934 senesi büt
çelerine mevzu masarifi muhakeme, muhakeme
harçları tahsisatile, müşavir avukat, muakkip,
takibi icra memuru gibi her ne nam ve suretle
clursa olsun hukuk ve ceza dava ve icra işlerin
de kullanılan memurlar ve müstahdemlerin tah
sisatlarından 1 - IX - 1934 tarihinde henüz sarfedilmemiş olan kısımları Maliye vekâleti büt
çesinin 154 ve 158 inci fasıllarına naklolunur.
Bu dairelerin idarî davalara ait masraf ve
harçları Maliye vekâletince bu fasıllardan veri
lir. '
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Maaşatın
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna merbut cetvel ile 1934 malî senesi bütçesinin (D) işaretli cetvelinde münderiç ve muvakkat birinci maddedeki yazılı memur ve müstahdemlerin kadroları Maliye vekâletine raptolunduğu gibi 1934 nıalî senesi bütçesinin muvakkat müstahdemler tertibinden ve (E) cetvelinde
yazT^ masraf tertiplerinden İcra Vekilleri Heyeti kararile istihdam olunan muvakkat birinci
maddedeki şeraiti haiz müstahdemlerin kadrol a n dahi Maliye vekâletine bağlanmıştır.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Muvakkat ikinci maddede yazılı kadrolar, tahsisat yekûnunu geçmemek şartile 1934 senesi zarfında
tadil ve tevhit ve lüzum görülen yerlerde muhakemat müdürlükleri ve memurlukları teşkil ve
bu memur ve müstahdemler Maliye vekâletince
lüzum görülen yerlerde istihdam olunabilir.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.

I
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REİS — Encümenin mazbatasını kabul bu
yuranlar . . .
HAKKI B. (Kütahya) — Efendim; bu mese
lede Adliye encümeni iki kısma ayrılmış bulu
nuyor. Beş aza bu mazbataya muhalif, diğer altı
azanın noktai nazarile mazbata yapılıyor. Akalliyetin noktai nazarına muttali olursak daha
iyi tenevvür etmiş oluruz kanaatindeyim ( Me
sele anlaşılmıştır sesleri ).
REİS — Akalliyetin noktai nazarı mazbatada
yazılıdır. Mazbatayı kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir.
AHSAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Demek
ki Mahkemei temyiz ilâmları üzerinde dahi tetkikat yapabilirmiş. Adliye encümeni güzel bir
misal gösterdi.
ADLİYE En. M. M. SALAHATTİN B. (Ko
caeli) — Mesele öyle değil, cevap vereyim efen
dim.
REİS — Mesele bitmiştir. Aranızda sonra
konuşursunuz (Gülüşmeler).
HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Yaşa
Paşam.

10 — Erdek kazasının Yukarı yapıcı köyün
den Mcmctoğlu Kara Hasanın ölüm cezasına çar
pılması hakkında 3/461 numaralı Başvekâlet tez
! keresi ve Adliye encümeni mazbatası [2]
I
REİS — Mazbatayı kabul edenler . . . Etme
j
| yenler . . . Kabul edilmiştir.
j
11 — Konyanın Çumra kazasının. Güvercin
lik Karamankırı köyünden
Yusuf oğlu Derviş,
; Celiloğlu Memct ve Mollanın Alımetoğlu Recebin
ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 3/497 nu
! maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni
mazbatası [3]
|

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Muvazenei umumiyeye dahil dairelerle avukat ve ;
REİS — Mazbatayı kabul edenler . . . Etme
dava vekilleri arasında yapılan mukavelename
yenler . . . Kabul edilmiştir.
lerin hakları ve borçlan bu kanuna göre Ma
liye vekâletine geçer.
j
[1] 289 numaralı matbua zaptın sonundadır.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . |
[2] 288 numaralı matbua zaptın sonundadır.
Kabul edilmiştir.
[3] 310 numaralı matbua zaptın sonundadır,
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12 — Kazanç vergisi kanununun 11 ve 46 ncı
maddelerine bazı hükümler ilâvesine dair 1/1093
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları [1]
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? Maddelere geçilmesini
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir.
Kazanç vergisi kanununun 41 inci maddesi
nin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun
BİRİNCİ MADDE — 22 - III -1934 tarih ve
2395 numaralı kazanç vergisi kanununun 41 inci
maddesinin son fıkrası aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir :
Maliye müfettiş ve murakipleri ve tetkik me
murları ve varidat tahakkuk müfettişleri dahi
yapacakları teftiş ve tetkik sırasında yukarıdaki
salâhiyetleri haizdirler.
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir.
İKtNCl MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir.
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına
Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat vekilleri me
murdur.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ...
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
13 — Sümer bankın sermayesinin fazlalaştırdmastna dair 1/1100 numaralı kanun lâyihası ve
liütçe, İktisat ve Maliye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit encümen mazbatası \2]
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
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REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
İKİNCİ MADDE — Sümer bank, 1934 sene
sinden itibaren beş sene zarfında birinci madde
mucibince sermayesine ilâve edilen miktarı geç
memek üzere taahhütlere girişmeğe mezundur.
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci maddede ya
zılı sermayenin :
A) En az (3 200 000) lirası 1934 senesinde
Sümer bankın kâr ve Maliye vekâletinin bula
cağı avans ve kredilerden temin edeceği mebaliğin bankaya maledilerek tediyesi suretile,
B) Mütebaki miktarı 1935 senesinden itiba
ren her sene (3 800 000) liradan aşağı olmamak
üzere Sümer bankın kârları ve Maliye vekâleti
nin bulacağı avans ve kredilerden temin edeceği
mebaliğin bankaya maledilerek tediyesile ve bu
membalarla kapatılmayan miktarı Devlet bütçe
sine konulacak tahsisat ile temin olunur.
Bu maddede zikredilen ve avansların itfası ve
faizleri için verilmesi icap eden tahsisat her sene
bütçelerine konulur.
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri ta
rihinden muteberdir.
REİS — Maddeyi kab?-.' oiönler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun icrasına
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur.
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesine reyinizi veriniz
efendim.
İkinci lâyihaya geçiyoruz. Heyeti umumiyesi
hakkında söz isteyen var mı?
Maddelere geçilmesini kabul e d e n l e r . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir.

bank sermayesine (42 000 000) lira
ilâvesine dair kanun

Merinos koyunları yetiştirilmesi ve İslah edilmiş
pamuk tohumu üretilmesi hakkında kanun

BİRİNCİ MADDE — İcra Vekilleri Heyetin
ce tatbiki kabul edilecek olan beş senelik sana
yileşme programı mucibince memlekette muhte
lif sanayim Devlet namına İktisat vekilliğinin
nezaret ve mesuliyeti altında Sümer bank tara
fından doğrudan doğruya veya millî banka ve
sermayelerinin de iştirakleri ile tesisi için Sümer
bank sermayesine (42 000 000) lira ilâve olun
muştur.

BİRİNCİ MADDE — Merinos koyunlarının
ıslah ve yetiştirilmesi, pamuk ıslahı ve ıslah edil
miş pamuk tohumu üretilmesi için 1935 malî se
nesinden itibaren yedi senede bu nam altında
Ziraat vekâleti bütçesinde açılacak hususî fasıl
lara (3 000 000) liralık tahsisat konulur.
İlk iki senede konulacak tahsisat yedişer yüz
bin liradan az olamaz.
REİS — Maddeyi kabul e d e n l e r . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir.

Sümer

[1] 305 numaralı matbua zaptın
[2] 308 numaralı matbua zaptın

sonundadır.
sonundadır.

İKİNCİ MADDE — Birinci madde ile verile
cek tahsisattan bu maksat için çiftlikler tesis ve
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bunların işletilmesi için ihtiyaç görülen miktarda
mütedavil sermaye tefrik olunur.
REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Her sene bütçesinden
konulacak tahsisatın sarf cihetleri ve ecnebi mü
tehassıs ve müstahdemler kadroları icra Vekil
leri Heyeti kararnamesile tayin olunur.
BEÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bütçeye mevzu tah
sisattan tesis ve mubayaalar için açılacak kredi
ve avanslar 1552 numaralı kanun hükmüne tev
fikan mahsup edilir.
REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir.
BEŞİNCİ MADDE — Tesis olunacak çift
likler 29 mayıs 1926 tarih ve 867 numaralı ka
nunun 3 üncü maddesinde yazılı müesseseler gibi
idare olunur.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir.
ALTINCI MADDE — Çiftliklerde yetiştiri
len Merinos damızlıkları Maliye ve Ziraat ve
killiklerince tensip ve takdir edilecek bir bedelle
ve ıslah edilmiş pamuk tohumları bedelsiz olarak
yetiştiricilere verilebilir.
REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE — 1935 senesi bütçe
sine konulacak tahsisattan mahsup olunmak üze
re 1934 senesinde (300 000) liraya kadar avans
veya kredi teminine ve bu işlere sarfına, Maliye
ve Ziraat vekilliklerine izin verilmiştir.
REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir.
YEDÎNCt MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir.
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun hükümle
rini icraya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur.
REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir.
Kanuna reylerinizi veriniz.
14 — Umuru belediyeye müteallik ahkâmı ce
zaiye Jıakkındeıki kanunim- beızı maddelerini muaddil kanunda değişiklik yapılmasına dair 1/1076
numaralı kemim lâyihası ve Dahiliye ve Adliye
encümenleri mazhatevları \1]

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı?
[1] 291 numaralı matbua zaptın sonundadır.
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Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir.
Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye
hakkındaki kanunu muaddil 19 - V -1930 tarih
ve 1608 sayılı kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren ve yeniden madde ekleyen kanun
MADDE 1 — 1608 numaralı kanunun 5 inci
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Ceza kararlarına tebliği tarihinden itibaren
beş gün içinde mahsus hâkimlere ve bulunma
yan yerlerde sulh hâkimliğine müracaatle şi
fahî veya yazılı itiraz olunabilir. îtiraz şifahî ise,
bir zabıt tutularak muterize imza ettirilir.
itirazda sebep gösterilmesi şarttır. Sebep
gösterilmeyen itirazlar yamlmamış sayılır. Ti
caret ve sanattan men kararlarile para ceza
sını vermediğinden dolayı hapse değiştirme
hükmünün infazı itirazın neticesine kadar geri
bırakılır.
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — Mezkûr kanunun 6 ncı mad
desi aşağıda yazılı surette değiştirilmiştir:
îtiraz üzerine tetkikat evrak üstüne yapılır.
îtiraz, cezanın salâhiyeti olmayanlar tara
fından tayin olunduğu ve tutulan zabıt varaka
sının sahteliği ve ceza tayinine müessir ola
cak maddî ve fahiş hataya müstenit bulunduğu
hususlarına münhasır olmak üzere dermeyan
edilebilir. Bu sebeplere dayanan itirazlar va
rit ise hâkim ceza kararını iptal ve para cezası
alınmış ise belediyenin geri vermesine hükme
der. îtiraz varit görülmezse karar tasdik olu
nur. îtirazm otuz gün içinde neticelendirilmesi
mecburidir. Hâkim izahat almak üzere lüzum
g-örürse muterizi veya vekilini celbederek din
leyebilir. Zabıt varakasının sahteliği iddia
sından başka hallerde zabıt varakasını yapan
memurlar celp ve davet olunmaz.
REtS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Mezkrû kanuna aşağıda yazılı
madde eklenmiştir:
Vilâyetlerde belediye reisleri ve bulunan
yerlerde muavinleri ve belediye şube müdür
leri beş liraya kadar ve kazalarda belediye re
isleri üç liraya kadar 1608 sayılı kanunun bi
rinci maddesinde cezayi müstelzim hususlar
dan dolayı hafif para cezası tayin ederler. Bu
cezanın tertibinde salahiyetli olanlar bizzat gör
dükleri hallerde ceza verilecek eşhasa hareketle
rini ihtardan sonra tayin edecekleri cezayı ken
dilerine tefhim ederler .
Bu suretle verilen cezalar katı olup aley
hine adlî ve idarî kanun yollarına müracaat
olunamaz.
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3&EİS - - Maddeyi kabul edenler . . .
yenler . . . Kabul edilmiştir.
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ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu defterlerle muhtar
ve ihtiyar heyetleri ve belediyeler tarafından
daha evvel verilmiş olanlara yazılan doğum,
ölüm,
evlenme ve boşanma vakalarından pul
aranmaz. Bu kanunun neşrinden sonra nüfus da
irelerine verilecek doğum, ölüm ve evlenme va
kaları ilmühaberlerine de pul yapıştırılmaz.
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . , Kabul edilmiştir.

•-• - - Bu karını neşri tarihinden mu-

bebi.X'kf.

ilEIy
Maddeyi kabul edenler .. . Etmeyvakr , . . Kabın edilmiştir.
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur.
BEİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . , Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler .. . Etmeyenler . . . Kanunun heyeti umumi
yesı kabul edilmiştir.

j
j
j
j
!

!:"> (liıli ıiiıI'uslarnı ıjazu)\i lıaLLnhla 1/'in!):, \
nUiiiantU l;tnıv.)i lıh/ihası r< Dahili/ic t ııci'nuı ıt-ı !
i)uı: balası i I j
j
REİS — Heyeti umunüyesi hakkında m üt;";, j
lea var mı?
Maddelere geçilmesini kabul edenler . , . Et- l
meyenler . . . Kabul edilmiştir.
Gizli nufu.darm yazımı hakkımla kanun
BİEİNOI MADDE — Bu kanunun belediye- |
lere ve muhtariaıa tebliği tarihinden, itibaren j
bir buçuk ay içinde her aile reisi kendi evindeki j
veya enui a: Unda ki, her veiı vcia yendeki, h.er |
vasi. vesayetinden!. nüfusta yazdm.'unış kim- |
seieri; bunlardan evcilikleri kaydedilmemiş oran- i
kırın evliliklerini ve ölüm veya kaybr/Inmş olup •
ta nüfustan silkime mış bulunanlarını köyde ;
muhtar ve ihtiyar heyetine, kasaba ve şehirler
de belediyelere ve muhtarlara bildirmeğe mec
burdur.
i
Nüfusa yazılmamış reşitler de muhtarlara, ve
ya belediyeler;; veyahut nüfus dairelerine müra
caat ederek kendilerini yazdırmakla mükellef
tirler,
DAHİLİYE En. M. M. f!ÜKEÜ B. (Çanak
kale) ---- Birinci fıkradaki ikinci (muhtar) keli
mesi fazladır, kaldırılması lâzımdır.
REİS —- ikinci muhtar kalkacak.
Maddeyi bu şekilde kabul edenler . . , Etme
yenler . . , Kabul edilmiştir.
j
İKİNCİ MADDE — Muhtarlar ve ihtiyar heyelleri, belediyeler veya memur ettikleri kimseler; kendilerine haber verilen gizli nüfusları, kayitsiz evleı ıeleri. dlinmemis ölümleri ve kayıpl a n ayrı ve numunesine uygun defterlere yazıp
tasdikli olarak birinci maddede yazılı müddetin
hitamından itibaren bir ay içinde, kaymakamla
ra ve merkez kazalarında valilere bir makbuz
mukabilinde vermeğe mecburdurlar.
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . , , Kabul edilmiştir.
[ I j :>()(.) iıiniKD'iih

iiidlbııa
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DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun bele
diyelere ve muhtarlara tebliğinden itibaren bir
bucuk ay sonra evinde veya işinde nüfusa ya
zılmamış kismeleri ve silinmemiş ölümleri ve ka
yıpları ve kayitsiz evlenmeleri bildirmeyenler
den ;
Teni dokumları bir av ve ölümleri on gün
içinde nüfus dairelerine haber vermeyenlerden:
Evlenmevi on beş gün içinde nüfusa kaydettirmeyer'le."den
ve kendini
kaydettirme
yen
reşitlerden
mazeretlerini
ispat
ecle-•-•: .'-'141:lc-:vi takdirde mahallî
idare heyetleri
me kararın; bir liradan on lir"ya kadar nara cey y r nknn\ Tekrar edenler hakkında bu ceza
îk : kat olarak tayin olunur.
klr-ia* --- Maddeci kahvd edenler ... Ermeyen•'.:r ... Kabın edilmiştir.

B i n i m e ^ MADDE ~- Gkk. r-.üfır,. siîimııe.<:'•'•'• OVÜ->L " kavit, yazdmamıs evlenme vaka
'>•••'> : -l-'terler!-;'! ; kkmi maddede yazılı müdde
ayinle ta ; , d : kn olarak vermeyen muhtar ve be1;
kvc reisinden veva vekilinden veya belediye
-:•; ki -:PV^ vekillerinin memur ettiği kimselerden
mahallî idare heyeti karenle beş liradan yirmi
ba-; k!rava kadar nara cezası alınır. Mükerrer
ler hakkında ceza iki misline ve ısrar edenler
h kk r nda da bes misline kadar arttırılır.
""övünde mektum nüfus ve silinmemiş ölüm
'.a: k y i y ve "azılmamış evlenme ve boşanma va1
""IT kyp kan muhtar ve -ihtiyar hovetlennden beş
k-'idan. on bos liraya kadar ayni suretle ceza alı
nır.
ILET3 •-— Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
le-" ... Kabul edilmiştir.
AT-TTNOT MADDE — İdare heyetlerince
hükmolunan cezalar katı olup tahsili emval ka
nununa tevfikan tahsil olunur,
SEÎS - - Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.

j
j
j
j
|
YEDÎNCÎ MADDE — Bu defterlerin esas
' defterlerine yazılması, gizli nüfuslara nüfus cüz
danı verilmesi, bunların yıllarına göre tasnif et
tirilmesi, istatistik cetvelleri
çıkarılması ve
i mektum nüfus vakaları yazımının şehir ve kasa
ba ve köylerde takip edilmesi işlerinde Vali ve
kaymakamlar yardımcı olarak işleri müsait di
ğer devlet daireleri memurlarından münasip gör
düklerini yardımcı olarak kullanmağa salâhiyetsonıtıuladu'.
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Tidirler. Vali ve kaymakamların gösterecekleri
bu işleri bu memurlar görmeğe mecburdurlar.
İHSAN Pş. (Giresun) — Yabancı memleket
lerde bulunanlar hakkında ne yapılacak?
DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakka
le) — Bunlar hakkında yapılacak muamele nü
fus kanununda musarrahtır. Mahallî konsolos
lar tescil ederler.
NÂZIM B. (Tokat) — Yardımcı kelimesi bu
rada iki defa tekerrür etmiştir, birisini silelim.
İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Nüfus cüz
danlarının maliyet fiatile verilmesi çok kolay
lığı mucip olur. Bu günkü fiatler 25 kuruş ka
dardır. Bunu her adam veremez. Bunun maliyet
fiatı üzerine verilmesini temin etmek faydalı
olur.
DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakkale)
— Efendim, madde kabul edilmiştir. Yeniden
bir teklif yaparlar, tetkik edilir, Maliye vekâleti
bir mahzur görmezse biz de kabul ederiz.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efen
dim, şimdiye kadar nüfusun böyle mektum kal
masının sebebi ikidir.
Birisi; bir adam nüfus memuruna gider, nü
fus memuru geç kalmışsın ver iki buçuk lira ce
z a . . . der, adam vermez, bu iş te böyle kalır,
gider
İkincisi; nüfus cüzdanı 10 kuruş ta olsa gene
pahalıdır. Herkes bu parayı veremez. Bunlar
meccanen verilmelidir ki, halka kolaylık olsun.
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim,
nüfus kâğıtları da kıymetli evrak meyanmdadır.
Devlet bütçesinde varidat olarak miktarını tayin
ve tesbit buyurdunuz. Daha dün tasdik ettiğiniz
bütçenin varidatı üzerinde bu günden bir karar
almak doğru değildir. Bendenizce, nüfus kâğıt
larının kıymetlerinden bir tenzilât lazımsa ay
rıca bir lâyiha verilir, tetkik edilir. Ne kadar
tahammülü vardır, belki iki dereceli yapılır, bez
kaplısı, kâğıt kaplısı olur. Bütün bunlar müza
kere edilir ve bir neticeye bağlanır.
Bendeniz bu teklifi doğru görmüyorum. (Doğ
ru sesleri).
REİS — Maddeyi tashih veçhile reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler .. . Ka
bul edilmiştir.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun neş
rinden üç ay geçtikten sonra gizli doğum, ölüm
ve kayıp ve evlenme vakası haber verenlere alı
nacak cezanın yansı, tahsisat aranmasına ve
başka merasim icrasına lüzum kalmaksızın ma
hallî idare heyeti kararile verilir.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
DOKUZUNCU MADDE — Gizli doğum, ölüm,
evlenme ve boşanma vakalarının vaktinde yazdınlmamasından dolayı verilecek cezalar için
müruru zaman carî olmaz.
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REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
! Kabul edilmiştir.
ONUNCU MADDE — Bu kanuna aykırı hü
kümler kaldırılmıştır.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
i
i
!
ı
I
\
i
i
!
|
I

ON BİRİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
ON İKİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedivorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul
edilmiştir.

!
1(1 - 1/W9:1 numaralı iskân lışlilâl
Itnıuv/it
i lâı/ilıası er li'ıUcc nwü»u. ni mazhalüsi
\^\].
I

I
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is; teyen var m ı ? . . . Maddelere geçilmesini kabul
ı edenler . .. Etmeyenler .. . Kabul edilmiştir.
i

I Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri
j hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline
ait kanun

'
ı

,

I
;
!

:
;
\
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BİRİNCİ MADDE — Dahiliye vekâleti mer
kez teşkilât ve vazifeleri k.ıI:kTtıdaM 1624 numaralı kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde
tadil edilmiştir:
Nüfus işleri umum müdürlüğü dört şubeden
mürekkeptir:
A) Birinci şube; 2510 numaralı iskân kamınu hükümlerine göre muhacirlerin, mültecilerin,
göçebelerin ve nakledilenlerin getirilmesi, yollan
ması, yerleştirilmesi, müstahsil hale konması,
mmtakalarının ve yerlerinin ayrılması, topraksız veya az topraklı yerli çiftçilere toprak dağıtılması, eski iskân işlerinin tasfiye edilip biti
rilmesi işleri ve bunların muhabere ve muamele
leri ile uğraşır. Üç büro ve iki müstakil memurdan mürekkeptir.
Bu şube Umum müdür muavini tarafından
idare olunur.
B) İkinci şube; memleket içinde vatandaşlan n kültür cephesinden her türlü vaziyetlerini
araştırmak, 2510 numaralı iskân kanununun 8,
9, 10 ve 11 inci maddelerine göre lüzumlu görülen tedbirleri arayıp bulmak, bu tedbirlerin
tatbikini devamlı yürütmek ve yoklamak, hariç
teki Türk kan veya kültürüne bağlı olanlardan
geleceklerin vaziyetlerini tetkik etmek, yurdun
iskâna elverişli ve verimli topraklarını araştı
rıp bulmak ve tesbit etmek işlerile uğraşır. Dört
[1] 301 numaralı
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bürodan mürekkeptir.
C) Üçüncü şube; nüfus muamele ve muha
berelerini, tescil ve istatistik işlerini ifa etmek
üzere iki bürodan mürekkeptir.
D) Dördüncü şube; vatandaşlık kanununun
tatbikatına ve vatandaşlığa müteallik işlerle iş
tigal etmek üzere iki bürodan mürekkeptir.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
ÎKÎNCÎ MADDE — 1624 numaralı kanunun
13 üncü maddesine bağlı (A) cetvelinin Nüfus
işleri umum müdürlüğüne ait kısmı bu kanuna
bağlı (1) numaralı cetvelde gösterildiği şekilde
tadil edilmiştir.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 1624 numaralı kanu
nun 15 nci maddesine bağlı (B) cetveli yerine
bu kanuna bağlı (2) numaralı cetvel konulmuş
tur.
REÎS — Kabul edenler . .. Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
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kuruş istihlâk vergisi alınır (Dahilî mamulât
hakkında 2458 numaralı kanunun üçüncü mad
desinin son fıkrasına gröre muamele olunur).
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümle
rini icrava Maliye ve Gümrük ve inhisarlar ve
killeri memurdur.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve
rirsiniz.
/# — Vakıf akarların tamir re ihyası için
icarei vah id el i ı/erler satış bedelinden
150 000
liranın sarfına dair 1/1087 numaralı kanun lâifihas ire Maliifi ve Bütçe encümenleri mazba
taları fi]

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri ta
rihinden muteberdir.
REÎS — Kabul edenler . . , Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul
e d e n l e r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.

BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hükümle
rini icraya Dahiliye ve Maliye vekilleri memur
dur.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . .. Ka
bul edilmiştir.

Vakıf akarların tamir ve ihyası için satış be
dellerinden (150 000) liranın sarfına dair
kanun

// — Diı/arbekir mebusu Kâzım Paşa ve iki ar
kadaşının, Muhtelif maddelerden alınacak istih
lâk vergisi hakkındaki kanunun birinci madde
sinin değiştiril m esine dair. 2/120 numaralı kanun
teklifi ve Maliye, Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe
encümenleri mazbataları [1]
REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler .. . Kabul
edilmiştir.
2458 sayılı kanunun birinci maddesinin tadili
ne dair olan 28 - VI -1934 tarih ve 2546 sayılı
kanuna müzeyyel kanun
BÎRÎNCÎ MADDE — 2458 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin tadiline dair olan 28-VI-1934
tarih ve 2546 sayılı kanuna aşağıdaki hükümler
tezyil edilmiştir:
Maske, tecrit edilmiş tel, kablo, boru ve elek
trik levazımı mamulâtmın beher kilosundan 20
[1] 330 numaralı matbua zaptın

sonundadır.

BÎRÎNCÎ MADDE — Varidatları müsait ol
mamasına mebni tamir ve ihyaları mümkün ol
mayan mazbut vakıflara ait yerler için beş se
nede ödenmek üzere icarei vahideli mahaller sa
tış bedellerinden tavizen (150 000) liraya kadar
sarfiyat icrasına Evkaf umum müdürlüğüne
mezuniyet verilmiştir.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
ÎKÎNCÎ MADDE — Bu suretle sarfı tahak
kuk edecek para tesadüf ettiği bütçelere faslı
mahsus olarak irat ve masraf kaydolunur.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hüküm
lerini icraya Başvekil memurdur.
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
1] 302 numaralı matbua zaptın

sonundadır.
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19 — Muş mebusu Hasan Reşit Beyin, posta
kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 2/119 numaralı kanun teklifi ve Nafıa ve
Bütçe encümenleri mazbataları \1~\
REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz iste
yen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Posta kanununun bazı maddelerini değiştiren
kanun
MADDE 1 — 26 teşrinisani 1339 tarihli pos
ta kanununun 12 nci maddesinin son fıkrası şöy
le değiştirilmiştir:
Maarif vekâletince mekteplerde okutulması
kabul edilen ve atlan posta idaresine bildirilen
kitaplarla resmî dairelerce veya halkevlerince
halka parasız dağıtılmak üzere bastınlıp atlan
vekaletlerce posta idaresine bildirilen ve köy te
şekkülleri veya mektepleri veya kültür yolunda
çalışır başka yerler adreslerine gönderilen kitaplann beher elli gram ve küsurundan on para pos
ta ücret almır.
Şu kadar ki, mezkûr maddelerin, posta ida
resince nakliye ücreti verilen sürat katarlarile
taşınmalan istenilirse, bunlar için iki kat ücret
alınır.
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — 276 numaralı tıosta kanununun
21 inci maddesinin (salisen) fıkrasını tadil eden
1404 numaralı kanunun birinci maddesine şu fık
ra ilâve edilmiştir:
12 nci maddedeki hususî tarifeye tâbi olmak
üzere Maarif vekâletince mekteplede okutulma
sı kabul edilen ve atlan posta idaresine bildiri
len kitaplarla resmî daidelerse veya halkevlerin
ce halka parasız dağıtılmak üzere bastınlıp at
ları vekaletlerce posta idaresine bildirilen kitaplann nosta paketi olarak tevdileri halinde
taşıma vasıtalan ne olursa olsun en küçük üc
reti on beş kuruş olmak üzere beher kilogram
ve küsurundan beş kuruş ücret alınır.
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler . . .
Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — 26 teşrinisani 1339 tarihli pos
ta kanununun 35 inci maddesinin sonuna şu
fıkra ilâve edilmiştir:
Mektep kitaplarını muhtevi dun ücrete tâbi
fi] 298 numaralı matbua zaptın sonundadır.
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posta paketlerinde herhangi bir suretle tazmin
mükellefiyeti, kıymetli yani teminiye ücretli
olarak verilmesine bağlıdır.
Kıymetsiz olarak verilecek paketlerin kısmen
veya tamamen ziya ve hasarı halinde posta ida
resinden hiç bir şey istenilemez.
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 4 — 26 teşrinisani 1339 tarih ve 376
numaralı kanunun 30 uncu maddesinin nihayetine
aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur:
Sabian: köylülerimizi tenvir için Hükümet
merkezinde çıkarılan bir gazete posta ücretinden
muaftır. Bu gazete îcra Vekilleri Heyeti kararile seçilir.
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Nafıa vekili memurdur.
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ...
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Açık reye arzedilen kanunlar için verilen
reylerin neticelerini arzediyorum:
Sümer bank sermayesinin tezyidine dair ka
nun lâyihası için, lâyihayi kabul etmek suretile
(163) zat rey vermiştir. Kanun (163) reyle
kabul edilmiştir.
1934 senesi muvazenei umumiye kanunile
Millî Müdafaa vekâletine verilen tahsisatın isti
mali hakkındaki kanun lâyihasına, lâyihayi ka
bul etmek suretile (195) zat rey vermiştir. Ka
nun (195) reyle kabul edilmiştir.
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edil
miş pamuk tohumları üretilmesi hakkındaki lâ
yihayi kabul etmek suretile (173) zat rey ver
miştir. Kanun (173) reyle kabul edilmiştir.
2458 numaralı kanunun birinci maddesini
tadil eden kanun lâyihasına, lâyihayi kabul et
mek suretile (198) zat rey vermiştir. Kanun
(198) reyle kabul edilmiştir.
Beş dakika celse fasılası.
Kapanma saati: 16,25

ÎKÎNCI

CELSE

Açılma saati: 17,10
REİS — Kâzım Pş.
KÂTİPLER: Refik B. (Konya), Hamdi B. (Mersin).
=111=111=111=111=

NUTUKLAR
1 — Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin, Hü
kümetin icraat ve umumî siyaseti hakkında beya
natı.
REİS — Söz Başvekil Paşa Hazretlerinindir.
BAŞVEKİL İSMET Pş. (Malatya) — Ünlü
arkadaşlar,
Büyük yurtta tetkiklerinize devam etmek
için, Büyük Millet Meclisinin çalışmasına ara ve
recek anlardayız. Biten devrede başardığınız de
ğerli islerin bir hulâsasını gözden geçirmek ve
Türkiyenin yürüdüğü istikameti bir daha mütalea etmek faydalı olacaktır.
Türkiyenin istikameti milletin ve memleketin
yükselme ve ilerleme siyasetinde durmadan çalış
mak ve Devletin milletler arası vaziyetinde em
niyetini korumaktır. (Alkışlar).
İktisadî ve siyasî buhranların kuvvetli tesir
lerini hafifletmeğe ve yenmeğe uğraşırken, ik
tisat ve kültür sahasında, ilerlemeği sağlaya
cak tesirleri ve tedbirleri, mütemadiyen kurma
ğa ve artırmağa çalışıyoruz. Bu seneki faaliyet
ler arasında iktisat teşkilâtına esaslı olarak gi
riştiğimiz ince dikkatinizden kaçmamıştır. Muk
tedir ve vazifedar vekâlet teşkilâtı kıymetli he
defimizdir. Millet hayatının muhtelif iktisat is
tikametlerinde, kifayetli bir yardımcısı olmak,
hem lüzumlu, hem çok verimli olduğunu düşü
nüyoruz. Hususî sanayi faaliyetini korumak ve
teşvik etmek gözümüzdedir. Hususî kuvvetlerin
ve hususî menfaatlerin üstünde olan büyük tesi
satın ilk merhalesini şimdiden tesbit etmiş ve
tatbik sahasına koymuş bulunuyoruz. Müteaki
ben ve mütemadiyen temel atılması, açılması ve
işletilmesi şeklinde sanayi programının muhtelif
safhalarını takip etmek hepimiz için zevkli olavaktır. (Alkışlar).
Ticaret bizde serbest ve normal vaziyetini
muhafaza edecektir. Bunun memleket için tam
semeresini ve doğruluğu ve nefasetile itibarım
muhafaza eder bir vaziyete yükselmesi için stan
dardını temin etmeğe ve satış kooperatiflerile
cereyanını kolaylaştırmağa çalışmak yolundayız.
Memleketler arasındaki bu günkü mübadele

vaziyeti alış ve satış arasında ve tediyede mu
vazene aramağı zarurî kıldığından, dişardan faz
la stın alabilmemizi temin edecek ihracat im
kânını arttırmak, büyük meselelerimizdendir.
İktisat vekâleti, deniz ve maden servetleri
mizden istifade suretile de millte yeni kazanç
yolları bulmak için ciddî faaliyete girişmiştir.
Teferruatını bildiğiniz bu faaliyetlerin el ile
tutulur semere vermesi için zaman geçmek ve
çok çalışmak lâzımgeldiğini takdir buyurursu
nuz. Bütün bu işler, her safhada bilgili ve ül
kücü unsurların yetiştirilmesini, muntazam ve
metodik çalışma ve işletme kabiliyetinin beraber
artmasını icap ettirmektedir. Bu da bizim için
mühim çalışma istikametlerinden biridir.
Hükümetin ziraat sahasındaki düşünceleri,
tebellür etmiş bir haldedir. Bütün ziraat haya
tına fennin son terakkilerini ve usullerini amelî
olarak kılavuz olmak bu düşüncelerin özüdür.
Bunun için bilgi ve araştırma müesseselerini
temelli ve modern olarak kurmak, ilk merhale
dir. Büyük Millet Meclisinin kesilmeyen teşviki ve
yadımı ile büyük ziraat müesseseleri kurulmuş
bulunuyor. Genç talebemiz fennî ziraat yoluna
girmek için çok ümit verici bir şevk göstermek
tedir.
Bir taraftan yeni müesseseler yüksek kıymet
te ziraat kılavuzları yetiştirirken diğer taraftan
ve süratle, köylünün amelî hayatına onun kazan
cını arttıracak surette girmeğe çalışmak ciddî
emelimizdir. (Alkışlar).
Memleketin her sahada süratle ilerlemesi ve
Devletin kudretinin açılması ve artması, köylü
nün kazanç ve geçim seviyesinin yükselmesine
esaslı olarak bağlıdır. Bizim bu hususta kanaati
miz katidir, ümitlerimiz ise çok kuvvetlidir. Bu
keyfiyeti büyük millî mesele sayıyoruz. Koruyu
cu, israftan ve ziyandan kurtarıcı ve fennî usul
leri öğretici ve tatbik edici bir sürü tedbirler lâ
zımdır.
Görüyorsunuz ki ziraî siyasete yeni ve geniş
bir programın hazırlanmasile meşgulüz.
Smaî ve iktisadî programımızla böyle bir zi
raî programı hemahenk olarak yürütmek yolu;
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büyük iktisadî istikamette ilerlemek için yalnız
lüzumlu ve faydalı değil, hatta tek çaredir.

kuk etmesi, memleketin iktisadî bünyesindeki
kuvvetin, memleketin idaresindeki ve siyasetin
deki istikramı inandırıcı bir delili olmak itibarile ayrıca memnuniyeti muciptir.
1934 senesi için yeni malî tedbirler alınmak
ta, hem memleketin inkişaf hayatının takip edil
mesi, hem beynelmilel vaziyetinin emniyet ted
birlerinin kuvvetlenmesini istemesi yüzünden
zarurî oldu. B. M. Meclisinin ince tetkik ve
yüksek müzahereti ile isabetli ve amelî olduğu
na kani olduğumuz yeni malî tedbirlerin Türk
Milleti tarafından inanılarak teveccühle kar
şılanması iftihar olunacak bir mazhariyettir.
Yeni Türkiyenin kurulmasında bu günkü nes
lin ilk günden itibaren hesapsız fedakârlıklara
mecbur olması, sakınılması kabil olmayan ve
ayni zamanda şerefli bir talihtir. Asrî bir dev
letin, çok ihtiyaçlarım temin etmeğe çalışmak,
geri bırakılmış ve harap edilmiş bir memleke
tin ümranını vücude getirmek mecburiyeti iki
büyük harpten sonra harbi umumiye girmiş ve
harbi umumî âfetlerini dört sene fazlasile omuz
larına yüklemiş bu günkü nesillere teveccüh et
ti. Türk Milleti, bu büyük imtihanlardan, yek
pare bir millet olarak çıkarken, millî vicdanı
ile asrî Türk Devletini muvaffakiyetle nasıl
kurduysa bu devletin sağlam temelde yüksel
mesini temin edecek vazifelerin mütemadiyen
çalışmak, dirilik, uyanıklık ve fedakârlık istedi
ğini takdir etmektedir.

Muhterem arkadaşlar,
Büyük Millet Meclisinin bir kaç senedenberi millî maarife verdiği ehemmiyet ana istika
metlerini tesbit etmiş bir haldedir, tik tahsil
için Hükümet, istinat ettiği fırkanm umumî ve
müşterek faaliyetine mazhariyetle mubahi ol
muştur. Memleketin büyük bir meselesine millet
vekilleri arkadaşlarımızın yakından yardımları
nı ibzal etmek suretile iştirakleri şimdiden tesi
rini hissettirmeğe başlamıştır, tik tahsil başlıca
hususî idarelerin faaHyet sahasıdır. Hususî ida
relerin malî vaziyetlerini tanzim ve ıslah etmek,
diğer Devlet faaliyetleri yanında, bilhassa ilk
tahsilin halini ve atisini tanzim etmek demektir.
Bu meselenin ana tedbirleri ile daha bir kaç se
ne uğraşacaksınız. Fakat benim kanaatimce, ve
rimli yola şimdiden girilmiş ve hususî idarelerin
intizamına temel atılmakta bulunmuştur. Geçen
bütçe esnesi verilmeyerek birikmiş olan hususî
idare maaşlarını Hazineden yardım suretile top
tan ve birden tesviye etmek imkânmı bulmak C.
H. P. için şerefli bir alâka, Büyük Millet Mec
lisi için büyük bir memnuniyettir. Hususî idare
lerin muvazeneli ve muntazam bir bütçe ile ida
resini temin etmek için aldığımız ve takip ede
ceğimiz tedbirlerle gelecekte maaş birikmesine
katiyen mâni olacağız.
Diğer taraftan ilk tahsilin hakikaten umumileşmesi ve keyfiyetinin yükselmesi istikame
tinde tedbirlerimizi mütemadiyen ikmal etmek
katî kararımızdır.
Üniversite ıslahatı, lise ve orta tahsilin mü
cehhez ve değerli olması programını takip edi
yoruz. tik gündenberi, büyük ehemmiyet verdi
ğimiz meslekî tedrisat için yeni ve ıslahatçı bir
hamleye ihtiyacımız olduğunu görmekteyiz.
Bir kaç çizgi ile arzettiğim maarif meselele
rinin ne kadar zamana ve vesaite lüzum göster
diğini takdir etmek güç değildir. Zaten hiç bir
zaman bitmeyecek olan maarif ihtiyaçlarını
Hükümetin doğru ve tabiî istikametlerinde se
batla takip ettiğini Büyük Millet Meclisi tevec
cühle görmesi, ilerlemek için esaslı bir teşviktir.
Aziz arkadaşlar,
Bu sene içinde aldığımız malî tedbirlerin
yüksek ehemmiyetine işaret etmek, Hükümetin
vazife ve saygı borcudur. Geçen yılın ilk ayla
rında bütçenin sene sonunda nasıl kapanacağı
nı tahmin etmek mümkün değildi. 1933 bütçesi
nin hemen tamamen mütevazin bir halde tahak
kuk etmiş olduğunu bugün söyleyebilmek, derin
memnuniyetinizi mucip olacak zevkli bir vesile
dir, sanıyorum.
Memleketler arasındaki alışverişlerin bizim
olmayan kayitlere tâbi olması yüzünden gümrük
varidatının azalmasına rağmen bxtçenin tahak
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Muhterem efendiler,
Malî tebeddüllerin dahilî hayatta ilk günler
yolsuz ticaret arzularına meydan verdiği görül
mektedir. Her hangi bir şayia veya tedbirin lü
zumsuz pahalılığa ve fiat dalgalarına sebep ol
ması vakidir. Fakat bu dikkatle takip ettiğimiz
bir şeydir ki, az zamanda tabiî cereyanını bu
lacaktır.
Yeni vergilerden bahsederken, un üzerinden
alınan vergiye temas etmek isterim. Yüksek
Millet Vekillerinin malûmudur ki, undan alman
resim esas itibarile Devlet Hazinesini ve bütçe
sini alâkadar etmez. Bu resim, buğdayı korumak
için Ziraat bankasının bir iki senedenberi çok
hayırlı olarak devam eden faaliyetine karşılık
ve imkân vermek içindir. Un resmi suretile bir
taraftan alman para diğer taraftan buğdaya
makul bir fiat temin edilmek suretile çiftçiye
iade ve devrolunmaktadır. Buğday fiatinin ma
kul bir had dahilinde istikran çiftçi hayatı
için pek mühim bir meseledir. Çiftçinin geliri
nin korunması ise şehirlerin ve bütün memleke
tin iktisadî hayatı için esaslı bir alışveriş un
surudur.
Bu maruaztım, un resminin mahiyetini bir
daha izah etmiştir, sanırım. Tatbikatın sıkmtıya mahal vermeyecek surette mütemadiyen ıs
lanma ve her gün daha iyi ve daha amelî çare-
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ler bulunmasına Maliye vekâleti çok çalışmak tiyen müsaade etmeyeceğiz (Alkışlar). Hâdise
yi Ankaraya gelir gelmez haber aldım. Verdiğim
tadır. Sizin memleket içinde yakmdan tetkik
katı emirler üzerine bu cereyan tamamile dur
leriniz ve izahlarınız un resminin iyi semereler
durulmuştur. îstanbula gelen vatandaşlar yer
vermesi için ayrıca faydalı bir âmil olacaktır.
lerine dönmekte serbesttirler. Mesuller mahke
Aziz arkadaşlar,
meye teslim edilmiştir; ve edilecektir. Bu gün
Nafıa vekâletiniz şimendifer programını mu
de Dahiliye vekilini oralara gönderiyorum. Mü
vaffakiyetle takip etmektedir. Bir taraftan ye
tecasirler şiddetle tecziye edilecektir.
ni inşaat tatbik mevkiine konulurken, diğer ta
Muhterem arkadaşlar,
raftan her gün yeni bir istasyonun açıldığını
Şimdiye kadar söyledikleerim Devletin bütün
görerek bahtiyar oluyoruz. Büyük ve mühim
faaliyetini hulâsa etmek maksadına müstenit de
bir vilâyetimizin merkezi olan Elâzize varışımı
zın bütün memlekette hâsıl ettiği sevinç bu gün ğildir. Hükümetinizi işgal etmekte olan bu gün
lerin tatlı bir hadisesidir (Alkışlar). Çok mas kü mesele ve ihtiyaçların yaldızsız bir hulâ
sasını yapmak istedim. Diğer vekâletlerin faa
raf ve sabır isteyen şimendifer politikası B. M.
liyet istikametlerinde çok esaslı olarak aldığı
Meclisinin Büyük Türk Vatanmı temellendirmek
mız tedbirleri saymanın sizi fazla işgal etmesin
için aldığı tedbirlerin başında bulunanlardandır.
den sakınırım. Fakat müsaade buyurursanız
Türk Vatanının demirağlarla örülmesi, iktisadî
bütün millî ve siyasî hayatımızda C. H. F. nın
ve siyasî sahada bütün milletin bir tek kaya
büyük ve faal rolüne temas etmek isterim. Halk
parçası gibi perçinlenmesi ve kenetlenmesi de
Fırkasının son inkişaf devri, hususî, siyasî bir
mektir (Şiddetli alkışlar).
fırkanın dar çerçevesinden çıkarak bütün va
Nafıa vekâleti hususî ve resmî bütün müna
tandaşlara kucağını açan, içtimaî ve millî bü
kale vasıtalarının yakından murakabesine faa yük bir müessese halini almıştır (Alkışlar). Halk
liyetle girişmesi suretile de ayrıca faydalı bir
evlerinin garazsız ve menfaatsiz bir irfan ve me
istikamettedir (Alkışlar). Münakale vasıtala
deniyet yuvası olarak ifa ettiği hayırlı hizmet
rının büyük masraflarla kurulduğu ilk devirler ler, milletten umumî bir teveccüh ile teşvik
de nakliye ücretlerinin pahalılığından sakın
edilmekte ve mükâfatlandınlmaktadır. Milletin
mak mümkün olamazdı.
arzusu, hatta bitaraf ve yabancı mütehassısla
Ancak memleketteki bütün nakliye tarife
rının tetkiki Halkevi faaliyetlerinin genişletil
leri üzerinde gidişgelişi arttıracak ve geçimi ko
mesini istemektedir. Geniş yürekle bütün mil
laylaştıracak bir ucuzluğu temin etmek için mü letin ve her smıf halkın yükselmesine çalışan
cadele zamanı gelmiştir. Karışık ve fennî bir
Halkevlerine mümkün olan kolaylıkları ve teş
çok unsurlara temas eden nakliye tarifeleri saha
vikleri yapmayı vazifemizden sayıyoruz.
sında tedricen fakat mütemadiyen çalışmak ka
rarındayız.
Aziz arkadaşlar,
Bu sene muhtelif vesilelerle Cumhuriyet or
Yol şebekelerinin ıslahı için daha çok gayret
dusunun
faaliyetine yakından temas ettik. Cum
ler sarfetmek ihtiyacında olduğumuzu takdir
huriyet ordusunun kudretli ve feyizli bir halde
ediyorum. Hususî ve merkezî idarenin eline ge
çalışmasını içinden görmek bizi müftehir ve
çecek paraya irtibatı olan bu sahada amelî ve
mağrur
etmiştir (Bravo sesleri, şiddetli ve sü
verimli bir usul ile çalışmak mühim bir rol oy
namaktadır. Kendi görüşlerimiz ve mütehassıs rekli alkışlar). Vazifesever, kahraman ve feda
kâr bir zabitan heyeti, ordunun temelini teş
ların tetkikleri daha fennî bir çalışmşanın lâ
kil etmekte ve türk milletinin muhabbeti ve if
zım olduğunu göstermektedir. Nafıa vekâleti
tiharı ile muhat olarak onun çalışkanlığına
niz size amelî teklifler ve tetkikler arzetmek için
yüksek numune olmaktadır (Şiddetli alkışlar).
hazırlanmaktadır.
Çetin muharebe tecrübeleri içinde yuğurulmuş
bir kumanda heyetinin feyizli sevk ve idaresi,
Arkadaşlar,
anlayışlı bir göze derhal çarpmaktadır (Şiddetli
Size bu günün fena bir hâdisesini ara yer
alkışlar). Millî servetimiz ve takatimiz nisbede arzetmek mecburiyetindeyim.
tinde orduya verdiğimiz paranın, yerinde ve iyi
Trakyada bazı Yahudi vatandaşların, kendi kullanıldığına icap ederse ölçülemeyecek ge
şikâyetlerine göre, mahallî tertipler yüzünden
niş ve müsbet neticeler alacağına emin ola
hicrete mecbur olduklarını ve bazılarının da îsbilirsiniz (Şiddetli alkışlar). Büyük türk
tanbula hicret ettiklerini haber almıştım. Türmilleti, millet ordusunu teçhiz etmek için, zabit
kiyede her fert Cumhuriyet kanunlarının emni
lerini ve askerlerini vasıtalı ve muteber tutmak
yet ve muhafazası altındadır. Antisemitizm
için severek fedakârlık etmekte yerden göğe ka
Türkiye metaı ve zihniyeti değildir. Vakit vakit
dar haklıdır (Alkışlar).
hariçten bizim memleketimize girer ve derhal
önüne geçilir. Bu feveranın da böyle bir sal
Muhterem efendiler,
gın olması muhtemeldir. Böyle cereyanlara ka
Büyük Reisicumhurun Hükümet faaliyetleri-
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hi kolaylaştırmak ve muvaffakiyete sevketmek
ve millî hayatm her sahasında bir feyiz kaynağı
olmak suretindeki yüksek tesirini anmak bizim
için şükran borcudur. (Şiddetli alkışlar).
Bulucu ve yaratıcı kudreti mütemadiyen ar
tan büyük millî reisin iktisadî, içtimaî ve kültür
sahalarında ve bizzat Cumhuriyet ordusile yakin
alâkası memleket için mütemadi bir yükselmek
temin etmektedir. (Alkışlar).
Millî Türk Devletinin sağlam temellerle ku
rulmasında emniyetli ve feyizli yollarda yüksel
mesinde Mustafa Kemal atlı bir reise malik ol
ması ebedî tarihin cereyanında bulunmaz bir
fırsat ve bahası ölçülmez bir nimettir. (Şiddetli
alkışlar, bravo sesleri).
Aziz arkadaşlar,
Size şimdi Devletin beynelmilel münasebet
lerini arzedeceğim:
Haricî münasebetlerimizden bahsetmek ister
ken, İran Devletile olan münasebetlerimizin ha
kikî bir emniyet ve sadakate müstenit samimî
mahiyetini tebarüz ettirerek başlamak isterim
(Alkışlar). Şahinşah Hazretlerinin topraklarımı
za şeref ve iftihar vermekte olmaları bana me
sut bir vesile vermektedir (Alkışlar). Devlet
lerimiz arasındaki emniyet siyasetini yüksek
şahsiyetlerinde hakkile temsil eden Şahinşah
Hazretleri şayanı hürmet evsafile Türk milletini
teshir etmişlerdir (Şiddetli alkışlar). Ümidimiz
çok kuvvetlidir ki İranla Türkiye arasında her
sahada yeni ve geniş münasebetler başlayacak
tır.
Arkadaşlar, aramızdaki Dostluk ve hakem
muahedelerinin tasdiki münasebetile Yugoslavya
parlâmentosunda gösterilen muhabbet eserleri
iki memleket arasındaki itimat havasını tebarüz
ettirmek için bana kıymetli bir fırsat vermiştir
(Şiddetli alkışlar).
Yugoslavyanın büyük millî kahramanı ve
Haşmetlû Hükümdarı Hazretlerile bizim millî Re
isimiz arasındaki İstanbul mülakatı yeni mesut
devrenin feyizli bir başlangıcı olmuştur. Zaten
Büyük harpten sonraki devrede birbirimizden
uzak bulunduğumuz zamanlarda dahi Yugoslav
ya ile aramızda birbirimizi kıracak herhangi bir
hâdise geçmedi. Son zamanlarda yakin teması
mız ise taarruzdan nefret eden ve sulh isteyen
zihniyette anlayışlarımızın hemahenk oluşunu
göstermiştir (Bravo sesleri, alkışlar). Yugos
lavya ile siyasî teşriki mesaimizin mahiyeti, dif er imza sahiplerile beraber Balkan Misakile
ifade olunmuştur ki bu misakm yüksek ehemmi
yeti Yugoslavya ile aramızdaki itimat hislerile
hakikî bir kuvvet bulmaktadır (Alkışlar). İki
memleket arasmda eksik olan muahedeler bir
anlaşma havası içinde müteakiben ve süatle vücude gelmektedir.
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Muhterem efendiler,
Irakla aramızda samimî ve iyi münasebetlerin
Devam ettiğini zikretmek benim için bir zevktir.
Suriye ile münasebetlerimiz iyi komşuların
emniyetli münasebatı şeklindedir.
Arkadaşlar,
Yunanistanla bağlı olduğumuz, yakin ve sı
kı muahedelerin mâna ve mahiyeti bizim zihni
yetimize ve iki milletin münasebatma mesut bir
surette hâkimdir (Alkışlar).
Bulgaristanla münasebetlerimizde hakikî
dostluk hissiyatımız Bulgar Hükümeti ve milleti
tarafından açık olarak takdir edilmek ümidile
doludur. Balkan misakma karşı Bulgaristanm
daha yakin ve amelî bir vaziyet alması ihtimali
bizim için değerli bir ümittir.
Romanya ile son sene muhtelif beynelmilel
vesikalarda beraber imza sahibi bulunuyoruz.
Taarruz politikasından uzak olan sulh ve istik
rar siyasetinde Romanya ile memnuniyetle teş
riki mesai ettik. Hususî ihtiyaçlarımızı ve vazi
yetlerimizi göz önünde tutan dostane bir teşriki
mesainin Balkanlar sulhunda çok faydalı bir
amil olacağına kani bulunuyoruz.
Arnavutluk Kırallığile münasebatımız dosta
ne ve samimanedir.
Orta Avrupada Macaristanla aramızda bita
raflık ve dostluk muahedesi vardır ki onun icabatı samimî olarak mahfuz ve muteberdir. Coğ
rafî vaziyetleri daha uzakta olan Devletlerle de
münasebetlerimiz umumiyetle iyi bir haldedir.
Muhterem arkadaşlar,
Sovyet Rusya ile dostluk ve itimat siyaseti
kuvvetli ve mesut bir surette devam etmektedir.
(Şiddetli alkışlar). İki memleket arasındaki
yakın dostluk politikasını vefa ile takip etmek
zihniyetinde birbirimizi iyi anlamış olmak ha
yırlı ve bahtiyat bir hususiyettir.
Fransanm sulh ve istikrar takip eden politi
kamızı alâka ile karşıladığını görmek bizim için
hakikî memnuniyettir. İki memleket arasındaki
ihtilâfların tasfiyesi uzun ve çetin sürdü. Fakat
ümidimiz odur ki yeni bir itimat sahasma girdi.
Fransız Devlet adamlarından muhtelif vesileler
le gördüğümüz dostluk tezahüratının yüksek
kıymetini hakkile takdir ediyoruz (Şiddetli al
kışlar).
İngiltere ile ihtilafsız, dürüst ve dostane mü
nasebetteyiz. Ticaret münasebetlerimiz zarurî,
yeni şartlara uygun bir surette halledilmesi, ik
tisadî münasebetlerimiz için faydalı bir genişle
meğe vesile olacaktır.
İtalya ile aramızda ihtilaflı hiç bir mühim
mesele mevcut değildir. Dostluk ve emniyet his
siyatını teyit eden kuvvetli bir muahede ile bir
birimize bağlıyız. 1932 de Romada uzatılmasını
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imzaladığımız muahedenin tavzihi senetlerini bu
günlerde teati etmek kıymetli tezahürata zemin
vermiştir. îtalya ile münasebatımızda esas mese
le emniyet meselesidir. Bu emniyetin siyasî ve
ahdî olarak tam olması için bütün anasır mev
cuttur. Sulh ve emniyet hususundaki hassasiyeti
miz bizim bir hususiyetimizdir ki, bunun icabatmı takip ederken açık bir politika ifade etmeği ve
iki memleket arasmda ciddî bir dostluk ve em
niyet siyasetinin devam etmesine hizmet etmeği
hakkile takdir ediyoruz.
Polanya Cümhuriyetile iyi olan münasebatımızm iktisadî sahada inkişafım temenni ve ümit
ediyoruz.
Almanya ile mevcut dostluk münasebetleri
içinde devam eden iktisadî münasebetlerimiz her
iki tarafın faydasına olarak verimli bir surette
inkişaf etmektedir.
Amerikalılarla muhtelif sahalarda daha ya
kından temas halindeyiz. îki memleket arasında
ki teveccühkâr bir dostluk havası ve kadîm ik
tisadî münasebetlerimizin arızasız bir cereyan
içinde devamını teshil edecek mahiyettedir.
Muhterem arkadaşlar,
Ayn ayn muhtelif münasebetlerimizden bah
settikten sonra hariç siyasetimizin umumî mahi
yeti için bir iki mülâhaza arzetmek isterim.
Biz coğrafî ve siyasî vaziyetimiz itibarile bir
çok defa birbirine zıt siyasî cereyanlara temas
etmek mevkiinde bulunuyoruz. Maatteessüf si
yaset âlemi sık sık ciddî ihtilâflarla mahmul ol
maktadır. Her şeyden evvel yakın sahamızda
sulhun masun olduğunu görmek ülkümüzdür ve
zıt siyasî cereyanların temas mevkiinde bulun
mak dolayısile endişeli mahiyet alabilen beynel
milel hâdiseler yakın alâkamızdır. Bu şerait için-
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de müdafaa vesaitimizi kuvvetli bulundurmağa
çalışmak ve muhtelif Devletlere karşı taahhütle
rimizi sarih ve iyi çerçevelenmiş ı bir hudut için
de fakat vefa ve sadakatle takip etmek şianndayız (Alkışlar).
Güçlükle söz veriyoruz, fakat söz verirken
kendimizi çok kuvvetli bağlanmış bulunuyoruz.
Aldığımız sözün sağlamlığı için mütemadi dik
kat içindeyiz;
Bütün bu faaliyetlerin bir tek hedefi vardır:
Kendi emniyetimizi objektif olarak temin etme
ğe çalışırken her hangi bir yerde her hangi bir
taarruzu teşvik etmek veya kolaylaştırmaktan
dikkatle sakınmaktan* (Bravo sesleri, alkışlar).
Muhterem efendiler,
Siyasetimizin bu günkü vaziyetini sadikane
ifade etmeğe çalıştım. İşlerimize bu zihniyet ve
istikametlerde devamımızı teşvik ediyorsanız bu
nu reylerinizle bildirmenizi lûtfunuzdan bekle
riz (Bravo sesleri, şiddetli ve devamlı alkışlar).
BEİS — Başvekil Pş. Hazretleri, beyanatları
üzerine Meclisin reyini istiyorlar. Reylerinizi
verirsiniz. İtimat eden beyaz, itimat etmeyen kır
mızı verecektir. Rey vermeyen varsa versin efen
dim.
235 rey sayılmıştır. Kırmızı rey yoktur. Bi
naenaleyh Başvekil Paşa Hazretlerinin beyanatı
üzerine Meclis mevcudun ittifakile itimat be
yan etmiştir. (Sürekli alkışlar).
BAŞVEKİL İSMET Pş. (Malatya) — Arka
daşlar, çetin işleri başarmak için sizin kıymetli
teveccühünüz kuvvetlerin en başındadır, en esaslısıdır., her güçlüğü kolaylaştıran büyük kuv
vettir. (Şiddetli ve sürekli aİkışlar).
REİS — Efendim, bir takrir var okunacak.

5 — TAKRİRLER
1 — Tekirdağ mebusu Cemil Beyin, B. M. Mec I
REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... İttifakla kabul
lisinin tatili faaliyet etmesine dair takriri.
edilmiştir.
Yüksek Reisliğe
Efendim, şimdi kabul buyurduğunuz takrir
mucibince
Meclis bu gün üçüncü içtima senesine
Üçüncü içtima senesi içinde Yüksek Meclise
tevdi kılınan kanun lâyihaları intaç edilerek nihayet verecektir.
Arkadaşlarımız dairei intihabiyelerine gide
elda mühim iş kalmamış olduğundan azayı kira
rek
lâzımgelen tetkikatı, tatil müddeti zarfında
mın intihap dairelerini dolaşabilmeleri ve halk
ile temasa gelerek hal ve vaziyetleri hakkında yapacaklardır.
Sıhhat ve selâmetle gitmenizi ve yine sıhhat
malûmat edinmeleri için gelecek içtimain 1 teş
ve
selâmetle
avdet ederek memlekete büyük hiz
rinisani 1934 perşembe gününe talikini teklif ey
metler yapmanızı temenni ediyorum. (Şiddetli
lerim.
ve sürekli alkışlar).
Tekirdağ
Cemil
Kapanma saati: 17,50
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2 — Son zabıt
Birinci celse
1337, 1338, 1339 seneleri Hazine hesabı katilerine,
Belediye kanununun 19 uncu maddesine,
1934 senesi muvazene kanunu ile Millî Müdafaa
vekâletine verilen tahsisata,
Deniz yolları ve Akay idaresine ait kanuna,
Devlet davalarını takibe memur avukatlara,
Edirne posta telgraf sabık başmüdürü Sabri Beye,
Mübadil Fazilet ve Melek Hanımlara,
4 şahsın ölüm cezasma çarpılmalarına,
Kazanç vergisi kanununa,
Sümer banka,
Merinos koyunları yetiştirilmesine,
Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiyeye,
Gizli nüfuslara,
Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı kanununa,
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hulâsası

2458 numaralı kanuna,
Vakıf akarlara,
Posta kanununun tadiline dair lâyiha ve mazbata
lar müzakere ve kabul edildi.
Arzuhal encümeninin 2 mazbatası muhtelit encü
menlere havale olundu.
Teneffüs için celse tatil edildi.
İkinci celse
Başvekil tsmet Paşa Hazretlerinin, Hükümetin ic
raatı ve umumî siyaseti hakkındaki beyanatı istima
ve Hükümete müttefikan itimat beyan olundu.
Müteakiben 1 teşrinisanide toplanılmak üzere ta
tili faaliyet edildi.
Reis
Kâtip
Kâtip
Alp Kâzım
Çanakkale
Rize
Ziya Gevher
Ali

Sümer bank sermayesinin tezyidi hakkındaki kamına verilen reylerie neticesi
( Kanun kabul edilmşitir )
Aza a dedi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmeyenler
Mûnhaller

:
:
:
:
:
:
:

317
163
163
0
0
153
i

/ Kabul edenler J
Adana
Ömer Resul B.
Afyon Karahisar
Haydar B.
İzzet Ulvi B.
Mollaoğlu Cemal B.
Aksaray
Rıza Nisari B.
Besim Atalay B.
Yaşar B.
Amasya
Esat B.
İsmail Hakkı B.
Ankara
Eşref B.
Hasan Yaknp B.
Muslihittin Abdullah B.
Rasim Serataıroğlu B.

Rifat B.
Şakir B.
Antalya
Dr. Cemal B.
Haydar B.
Numan B.
Artvin
Memet Ali B
Aydtn
Abidin B.
Tahsin B.
Balıkesir
Enver B.
Hacim Muhittin B.
ibrahim Yürük B
Memet Cavit B.
Muzaffer B.
Pertev Etçi B.

Vasfı Memet B.
Bayaett
Bayraktaroğlu Halit B.
ihsan B.
Bolu
Dr. Emin Cemal B.
Hasan Cemil B.
ismail Hakkı B.
Burdur
Mustafa Şeref B.
Bursa
Bakteriyolok Refik B,
Dr. Galip B.
Dr. Rasim Ferit B.
Esat B.
Mustafa Fehmi B.
Cebelibereket
Hasan Basri B.
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İbrahim B.
NaciPş.
ÇanakkaU
Osman Niyazi B.
Şükrü B.
Çanktrt
Rifat B.
Talât B.
Ziya B.
Çorum
Dr. Mustafa B.
İsmail Kemal B.
Münir B.
Nabi Riza B.
Denizli
Dr. Kâzım B.
Emin Aslan B.
Necip Ali B.
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Yusuf B s
Diyarbekir
Kâzım Pş.
Zeki Mesut B.
Zülfü B.
Edirne
Hasan Hayri B.
Elâziz
Ahmet Saffet B.
Hasan Tahsin B.
Erzincan
Abdülhak B.
Aziz Samih B.
Erzurum
Dr. Ahmet Fikri B.
Dr. Hakkı Şinasi Pş.
Nafi Atuf B.
Nafiz B.
Eskişehir
Alioğlu Ahmet B.
Cafer B.
Gazi Antep
Kesit B.
Şahin B.
Giresun
İhsan Pş.
Kâzım B.
Münir B.
Gümüşane
Edip Servet B.
İçel
Emin B.
Hakkı B.
istanbul
AliB.
Ali Rana B.
Hasan Vasıf B.
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Kâzım B.
Hayrullah B.
Sadettin Rıza B.
Mustafa B.
Ziyaettin Karamursal B. Mustafa Lûtfi B.
Naim Hazim B.
izmir
Refik B.
Kâzım Pş.
Sırrı B.
Memet Sadettin B.
Mustafa Rahmi B.
Tevfik Fikret B.
Kütahya
İsparta
Hüseyin Hüsnü B.
Hakkı B.
İbrahim B.
tbrahim B.
Kemal Turan B.
Memet B.
Mükerrem B.
Ömer Davut B.
Kars
Malatya
Baha Tali B.
Abdülmuttalip B.
Faik B.
Dr. Hilmi B.
Muhittin Pş.
Mahmut Nedim B.
Talât Harim B.
Kastamonu
Refik B.
Vasıf B.
Tahsin B.
Manisa
Velet B.
Dr. Saim B.
Kayseri
Osman B.
Ahmet Tevfik B.
Maraş
Reşit B.
Memet B.
Sait Azmi B.
Nuri B.
Kırklareli
Mersin
Memet Nah it B.
Hamdi B.
Şevket B.
Süleyman Fikri B.
Kırşehir
Muğla
llazim B.
Dr.
Hüseyin
Avni B.
Lûtfi Müfit B.
Şükrü
Kaya
B.
Serdar Ahmet B.
Muş
Kocaeli
Hasan
Reşit
B.
AliB.
Niğde
Kemalettin B.
Faik B.
Ragıp B.
Ordu
Salâhattin B.
Konya
Şevket B.
Ahmet Hamdi B.

Rize
Akif B.
AliB.
Atıf B.
Samsun
Dr. Asım B.
Etem B.
Ruşeni B.
Zühtü B.
Sinop
Hulusi B.
Stvas
İsmail Memet B.
Rahmi B.
Şemsettin B.
Ziyaettin B.
Tokat
Hüsnü B.
Trabzon
Fatin B.
Raif B.
Süleyman Sırrı B.
ürfa
Behçet B.
Refet B.
Van
Hakkı B.
Münip B.
Yozgat
Ahmet Cevdet B.
Sungur B.
Süleyman Sırrı B.
Zonguldak
Esat B.
Halil B.
Hasan B.
Rifat B.

I Reye iştirak etmeyenler /
Adana
Ali Münif B.
Arukoğlu Damar B.
Hilmi B.
Afyon Karahisar
Akosmanzade İzzet B.
Ali B. (V.)
Dr. Ziya Nuri Pş.

Aksaray
Ahmet Süreyya B.
Amasya
Nafiz B.
Ankara
Aka Gündüz B.
Gazi Mustafa Kemal Pş.
(R. C )
Vahya Galip B.

-

Antalya
Dr. Nazifi Şerif
Rasıh B.
Artvin
Asım B.
Aydtn
Adnan B.
Dr. Mazhar B.
Fuat Şahin B.
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Balıkesir
Ali Şuuri B.
İsmail Hakkı B.
Kâzım Pş. (M. R.)
Bayaztt
Übeydullah B.
Bilecik
Hayrettin B.
İbrahim B.

İ : 78

5-7-l î > 3 4

Salih B.

Nuri B.

Bolu
Cevat Abbas B.
Falih Rıfkı B.
Şükrü B.
Burdur
Halit B.
Bursa
Asaf B.
Emin Fikri B.
Refet B. (R. V.)
Rüştü B.
Çanakkale
Ahmet Cevat B.
Ziya Gevher B.
Çankırı
Mustafa Abdülhalik B.
Çorum
Bekir Karamemet B.
tsmet B.
Denizli
Haydar Rüştü B.
Mazhar Müfit B.
Diyarbekir
Zekâi B. (V.)
Edirne
Faik B.
Şakır B.
Şeref B.
Elâziz
Fazıl Ahmet B.
Fuat B. (V.)
Fuat Ziya B.
Erzincan
Saffet B.
Erzurum
Asım B.
Aziz B.
Necip Asım B.
Eskişehir
Emin B.
Yusuf Ziya B.
Gazi Antep
Kılıç Ali B.

Giresun
Hakkı Tank B.
Şevket B.
Gümüşüne
Hasan Fehmi B.
Şevket B.
Hakâri
ibrahim B.
İstanbul
Abdülhak Hâmit B.
Akçuraoğlu Yusuf B.
Ahmet Hamdi B.
Aîâettin Cemil B.
Dr. Refik B. (V.)
Halil Etem B.
Hamdi Mustafa B.
Mitat B.
Salâh Cimcoz B.
Yaşar B.
İzmir
Dr. T. Rüştü B. (V.)
Halil B.
Kâmil B.
Kitapçı Hüsnü B.
Mahmut Celâl B. (V.)
Mahmut Esat B.
Osmanzade TTnrndi B.
Saraçoğlu Şükrü B. (V.)
Kars
Memet Nzızif B
Ömer Kâmil B.
Kastamonu
Ali Rıza B,
Dr. Suat B.
Halil B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Coşkun Osman B.
Kırklareli
Dr. Fuat B.
Kocaeli
İbrahim Süreyya B.
Reşit Saffet B.

G : 2

Fuat B.
Hasan Cavit B.
Konya
Samsun
Ali Fuat Pş.
Emin B.
Ali Muzaffer B.
Memet Hacryunus B.
Tahsin B.
Siirt
Kütahya
Halil Hulki B.
Muhlis B. (V.)
Mahmut B.
Naşit Hakkı B.
Sinop
Recep B.
ibrahim Aîâettin B.
Malatya
Recep Zühtü B.
tsmet Pş. (Bş. V.)
Yusuf Kemal B.
Manisa
Stvas
Hikmet B. (V.
Necmettin Sadık B.
Kani B.
Rastın B.
Memet Sabri B.
Remzi B.
Refik Şevket B.
Şebin Karahisar
Tahir B.
ismail B.
Turgut B.
Sadri Maksudi B.
Yakup Kadri B.
Vasfi Raşit B.
Maraş
Tekirdağ
Abdülkadir B.
Celâl Nuri B.
Mitat B.
Cemil B,
Mardin
Faik B.
Abdürrezzak B.
Mahmut Rasim B.
Ali Rıza B.
îrfan Ferit B. (t. A.)
Tokat
Mustafa Vasfi B.
Mersin
Nâzrm B.
Ferit Celâl B.
Resai B.
Muğla
Süreyya Tevfik B.
Nuri B.
Trabzon
Yunus Nadi B.
Daniş
B.
Muş
Halil Nihat B.
Kîlıcoglu Hakkı B.
Hasan B. (Rs. V.)
Naki B.
Nebizade Hamdi B.
Niğde
ürfa
Ahmet VefikB. (Mezun)
Ali Saip B.
Galip B
Memet Emin B.
Halit B.
Yozgat
Ordu
Avni
Doğan
B.
Ahmet İhsan B.
Yahya
Kemal
B.
Ali Canip B.
Hamdi B.
Zonguldak
îsmail B.
Celâl Sahir B.
Ragıp B.
Rizs
Esat B.
Sırrı B.

İ : 78

5-7-1034

C : 2

10:54 senesi mnvazenei tıımııniye kdıumıı ile Milî Müdafaa vekâletince
verilen tahsisatın istimaline dair kamına verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmiştir)
Azaı adedi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmeyenler
Mûnhaller

:
:
:
:
:
:
;

317
1Q5
195
0
0
121
1

/ Kabul edenler J
Adana
Ömer Resul B.
Afyon Karahisar
Akosmanzade tzzet B.
izzet Ulvi B.
Mollaoğlu Cemal B.
Aksaray
Besim Atalay B.
Rıza Nisari B.
Yaşar B.
Amasya
Esat B.
İsmail Hakkı B.
Ankara
Eşref B.
Muslihittin Abdullah B.
Rasim Serattaroğlu B.
Rifat B.
Şakir B.
Antalya
Dr. Cemal B.
Haydar B.
Numan B.
Artvin
Memet Ali B.
Aydın
Abidin B.
Tahsin B.
Balıkesir
Enver B.
Hacim Muhittin B.
İbrahim Yürük B.
ismail Hakkı B.
Memet Cavit B.
Muzaffer B.
Pertev Etçi B.
Vasfi Memet B.

Bayazıt
Bayraktaroğlu Halit B.

ihsan B.
Bilecik
Hayrettin B.
Bolu
Dr. Emin Cemal B.
Hasan Cemil B.
ismail Hakkı B
Burdur
Mustafa Şeref B.
Bursa
Bakteriyolok Refik B .
Dr. Galip B.
Dr. Rasim Ferit B.
Emin Fikri 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.
Ziya B.
Çorum
Dr. Mustafa B.
ismail Kemal B.
Nabi Riza B.
Münir B.

Denizli
Dr. Kâzım B.
Emin Aslan B.
Mazhar Müfit B.
Yusuf B.
Diyarbekir
Kâzım Pş.
Zekâi B.
Zeki Mesut B.
Zülfü B.
Elâziz
Ahmet Saffet B.
Erzincan
Abdülhak B.
Aziz Samih B.
Erzurum
Asım B.
Aziz B.
Dr. Ahmet Fikri B.
Dr. Hakkı Şinasi Pş.
Nafiz B.
Eskişehir
Alioğlu Ahmet B.
Cafer B.
Emin B.
Oazi Antep
Reşit B.
Şahin B.
Giresun
ihsan Pş.
Kâzım B.
Münir B.
Gümüşane
Edip Servet B.
Hasan Fehmi B.
Şevket B.
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Hakâri
ibrahim B.
İçel
Emin B.
Hakkı B.
İstanbul
Ali
Ali Rana 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.
ivlııstafa Rahmi B.
İsparta
Hüseyin Hüsnü B.
ibrahim B.
Kemal Turan B.
Mükerrem B.
Kars
Baha Tali B.
Faik B.
Memet Nazif B.
Muhittin Pş.
Ömer Kâmil B.
Kastamonu
Ali Rıza B.
Refik B.
Tahsin B.
Velet B.

İ : 78
Kayseri
Ahmet Tevfik B.
Reşit B.
Sait Azmi B.
Kırklareli
Memet Nahit B.
Şevket B.
Kırşehir
Hazim B.
Lûtfi Müfit B.
Serdar Ahmet B.
Kocaeli
Kemalettin B.
Ragıp B.
Salâlıattin B.
Konya
Ahmet Hamdi B.
Ali Muzaffer B.
Kâzım B.
Mustafa B.
Mustafa Lûtfi B.
Naim Haziım B.
Refik B.
Sırrı B.
Tahsin B.
Tevfik Fikret B.
Kütahya
Hakkı B.
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Memet B.
Ömer Davut B.
Recep B.
Malatya
Abdülrauttalip B.
Dr. Hilmi B.
Mahmut Nedim B.
Talât Hâşim B
Vasıf B.
Manisa
Osman B.
Tahir B.
Maraş
Abdülkadir B .
Nuri B.
Mardin
Abdürrezzak B.
Ali Rıza B.
Mersin
Hamdi B .
Süleyman Fikri B.
Muğla
Dr. Hüseyin Avni B.
Şükrü Kaya B.
Nuri B.
Yunus Nadi B.
Muş
Hasan Reşit B.

C :2
Niğde

Halit B.
Ordu
Anmut îhsan B.
Hamdi B.
Şevket B.
Rize
Akif B.
AliB.
Atıf B.
Fuat B.
Samsun
Dr. Asım B.
Btem B.
Ruşeni B.
Zühtü B.
Sinop
Hulusi B.
Stvas
ismail Memet B.
Rahmi B.
RasimB.
Remzi B.
Şemsettin B.
Ziyaettin B.
Şebin Karahisar
Sadri Maksudi B.

Vasfi Raşit B.
Tekirdağ
Mahmut Rasim B.
Tokat
Hüsnü B.
Nâzım B.
Trabzon
Danis B.
Fatin B.
Nebizade Hamdi B.
Raif B.
Urfa
|Behçet B.
Refet B.
Van
Hakkı B.
Münip B.
Yozgat
Ahmet Cevdet B.
Sungur B.
Süleyman Sırrı B.
Yahya Kemal B.
Zonguldak
Esat B.
Halil B.
Hasan B.
Rifat B.

/ Reye iştirak etmeyenler J
Adana
Ali Münif B.
Arukoğlu Damar B.
Hilmi B.
Afyon Karahisar
Ali B. ( V. )
Dr. Ziya Nuri Pş.
Haydar B.
Aksaray
Ahmet Süreyya B.
Amasya
Nafiz B.
Ankara
Aka Gündüz B.
Gazi Mustafa Kemal Pş.
(R. C.)
Hasan Yakup B.
Yahya Galip B.

Antalya
Dr. Nazifi Şerif B.
Rasıh B.
Artvin
Asım B .
Aydın
Adnan B.
Dr. Mazhar B.
Fuat Şahin B.
Balıkesir
Ali Şuuri B.
Kâzım Pş. (M. R.)
Bayazıt
Übeydullah B
Bilecik
İbrahim B.
Salih B .
Bolu
Cevat Abbas B.

Falih Rıfkı B.
Şükrü B.
Burdur
Halit B.
Bursa
Asaf B.
Çanakkale
Ahmet Cevat B.
Çankırı
Mustafa Abdülhalik B.
Talât B.
Çorum
Bekir Karamemet B.
ismet B.
Denizli
Raydar Rüştü B.
Neeip Ali B.
Edirne
FaikB.
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Hasan Hayri B.
Şakir B.
Şeref B.
Elâziz
Fazıl Ahmet B.
Fuat B. (V.)
Fuat Ziya B.
Hasan Tahsin B.
Erzincan
Saffet B.
Erzurum
Nafi Atuf B.
Necip Asım B.
Eskişehir
Yusuf Ziya B.
Gazi Antep
Kılıç Ali B.
Nuri B.

İ : 78
Giresun
Hakkı Tank B.
Şevket B.
İstanbul
Abdülhak Hâmit B.
AkçuraoğJu Yûsuf B.
Ahmet Hilmi B.
Alâettin Cemil B.
Dr. Refik B. (V.)
Halil Etem B.
Hamdi Mustafa B.
Salâh Cimcoz B.
izmir
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.)
Halil B.
Mahmut Celâl B. (V.)
Mahmut Esat B.
Osmanzade Hamdi B.
Saraçoğlu Şükrü B.
(V.)
Kastamonu
Dr. Suat B.
Halil B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
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Coşkun Osman B.
Kırklareli
Dr. Fuat B.
Kocaeli
AliB.
İbrahim Süreyya B.
Reşit Saffet B.
Sırrı B
Konya
Ali Fuat Pş.
Kütahya
İbrahim B.
Muhlis B. (V.)
Naşit Hakkı B.
Malatya
ismet Pş. (Bş. V,)
Manisa
Dr. Saim B.
Hikmet B. (V.)
KâniB.
Memet Sabri B.
Refik Şevket B.
Turgut B.
Yakup Kadri B.
Maraş
Memet B.

C : 2

Mitat B.
Mardin
irfan Ferit B. (I. Â.)
Mersin
Ferit Celâl B.
Muş
Kılıcoğlu Hakkı B.
Naki B.
Niğde
Ahmet VefikB. (Mezun)
Faik B.
Galip B.
Ordu
Ali Canip B.
İsmail B.
Rize
Hasan Cavit B.
Samsun
Emin B.
Memet Hacryunus B.
Siirt
Halil Hulki B .
Mahmut B.
Sinop
İbrahim Alâettin B.

Recep Zühtü B.
Yusuf Kemal B.
Stvas
Necmettin Sadık B.
Şebm Karahisar
ismail B.
Tekirdağ
Celâl Nuri B.
Cemil B,
Faik B.
Tokat
Mustafa Vasfı B.
Resai B.
Süreyya Tevfik B.
Trabzon
Halil Nihat B.
Hasan B. (R. V.)
Süleyman Sırrı B.
Urfa
AH Saip B.
Memet Emin B.
Yozgat
Avni Doğan B.
Zonguldak
Celâl Sahir B.
Ragıp B.

*>9<i

Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohumları üretilmesi
hakkındaki kanuna verilen reylerin netieesi
( Kanun kabul edilmiştir )
Aza acledi : 317
Reye iştirak edenler
173
Kabul edenler : 173
Reddedenler
0
Müstenkifler
0
Reye iştirak etmeyenler : 143
Münhaller :
1
/Kabul edenler J
Adana
Ömer Resul B.
Afyon Karahisar
Akosmanzade izzet B.
Haydar B.
izzet Ulvi B.
Mollaoğlu Cemal B.

Ankara
Eşref B.
Hasan Yakup B,
Muslihittin Abdullah B.
Rasim Serattaroğlu B.
Rıfat B.
Şakiı•B.

Aksaray
Besim Atalay B.
Rıza Nisari B.
Yaşar B.
Amasya
Esat B.
İsmail Hakkı B.

-
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Antalya
Dr. Cemal B.
Haydar B.
Numan B.
Artvin
Memet Ali B.

İ : 78
Aydın
Abidiıı B.
Tahsin B.
Balıkesir
I^nver B.
Hacim Muhittin B.
ibrahim Yürük B.
Memet Cavit B.
Muzaffer B.
Pertev Etçi B.
Vasfi Memet B.
Bayaztt
Bayraktaroğlu Halit B.
îhsan B.
Bolu
Dr. Emin Cemal B.
Hasan Cemil B.
İsmail Hakkı B.
Burdur
Mustafa Şeref B.
Bursa
Bakteriyolok Refik B.
Dr. Galip B.
Dr. Basim Ferit B.
Esat B.
Mustafa Fehmi B.
Cebelibereket
Hasan Basri B.
İbrahim B.
Naci Pş.
Çanakkale
Osman Niyazi B.
Şükrü B.
Çankırı
Rifat B.
Talât B.
Ziya B.
Çorum
Dr. Mustafa B.
İsmail Kemal B.
Münir B.
Nabi Rıza B.
Denizli
Dr. Kâzım B.
Emin Aslan B.
Mazhar Müfit B.
Necip Ali B.
Yusuf B.
Diyarbekir
Kâzım Pş.

5 7-1934

C:£

Mükerrem B.
Zeki Mesut B.
Kars
Zülfü B.
Baha Tali B.
Edirne
Faik B.
Hasan Hayri B.
Muhittin Pş.
Elâziz
Ömer Kâmil B.
Ahmet Saffet B
Kastamonu
Hasan Tahsin B.
Refik B.
Erzincan
Tahsin B.
Abdülhak B.
Velet B.
Aziz Samih B.
Kayseri
Erzurum
Ahmet Tevfik B.
Dr. Ahmet Fikri B.
Reşit B.
Dr. Hakkı Şinasi Pş.
Sait
Azmi B.
Nafi Atuf B.
Kırklareli
Nafiz B.
Memet Nahit B.
Eskişehir
Şevket B.
Alioğlu Ahmet B.
Kırşehir
Cafer B.
Hazim
B.
Gazi AnUp
Lûtfi Müfit B.
Reşit B.
Serdar Ahmet B.
Şahin B.
Kocaeli
Giresun
AliB.
ihsan Pş.
Ragıp B.
Kâzım B.
Salâhattin B.
Münir B.
Konya
Gümüşane
Ahmet Hamdi B.
Edip Servet B.
Ali Muzaffer B.
Hakari
Kâzım B.
ibrahim B.
Mustafa B.
İçel
Mustafa LıVfi B.
Emin B.
Naim Hazım B.
Hakkı B.
Sırrı
B.
İstanbul
Tevfik
Fikret B.
Ali B.
Kütahya
Ali Rana B.
Hakkı
B.
Hasan Vasıf B.
ibrahim B.
Hayrullah B.
Muhlis B.
Mitat B.
Ömer
Davut B.
Sadettin Rıza B.
Malatya
Yaşar B.
Ziyaettin Karamursal B. Abdülmuttalip B.
Dr. Hilmi B.
İzmir
Mahmut
Nedim B.
Kâmil B.
Talât
Hâşim
B
Kâzım Pş.
Vasıf B.
Memet Sadettin B.
Manisa
Mustafa Rahmi B.
Dr.
Saim
B.
İsparta
Osı.ıan
B.
Hüseyin Hüsnü B.
Maraş
ibrahim B.
Memet B.
Kemal Turan B.
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Nuri B.
Mersin
Hamdi B.
Süleyman Fikri B.
Muğla
Dr. Hüseyin Avni B.
Şükrü Kaya B.
Muş
Hasan Reşit B.
Niğde
Faik B.
Halit B.
Ordu
Ahm.it Ihsın B.
îsmaii B.
Şevket B.
Itize
Akif B.
Ali B.
Samsun
Dr. Asım B.
Etem B.
Ruşeni B.
Zühtü B.
Sinop
Hulusi B.
Sivas
ismail Memet B.
Rahmi B.
Rasim B.
Şemsettin B.
Tekirdağ
Mahmut Rasim B.
Tokat
Hüsnü B.
Nâzım B.
Resai B.
Trabzon
Raif B.
Fatin B.
Süleyman Sırrı B.
TJrfa
Behçet B.
Refet B.
Van
Hakkı B.
Münip B.
Yozgat
Ahmet Cevdet B.

İ : ^78
âiiİeyman Sırrı B.

5-7-l î > 3 4

O : û

Halil B.
Hasan B.

Zonguldak
Esat B.

Rifat Ö.

/ Reye iştirak etmeyenler ]
Adana
Ali Münif B.
Arukoğlu Damar B.
Hilmi B.
Afyon Karahisar
Ali B. ( V . )
Dr. Ziya Nuri Pş.
Aksaray
Ahmet Süreyya B.
Amasya
Nafiz B s
Ankara
Aka Gündüz B.
Gazi Mustafa Kemal Pş.
(K. C.)
Yahya Galip B.
Antalya
Dr. Nazifi Şerif B.
Rasıh B.
Artvin
Asım B.
Aydtn
Adnan B.
Dr. Mazhar B,
Fuat Şahin B.
Balıkesir
Ali Şuuri B.
İsmail Hakkı B.
Kâzım Pş. (M. R.)
Bayazıt
Übeydullah B
Bilecik
Hayrettin B.
ibrahim B,
Salih B.
Bolu
Cevat Abbas B.
Falih Rıfkı B.
Şükrü B.
Burdur
Halit B.
Bursa
Asaf B.
Emin Fikri B.
Refet B. (R. V.)

Rüştü B.
Çanakkale
Ahmet Cevat B.
Ziya Gevher B.
Çankırı
Mustafa Abdülhalik B.
Çorum
Bekir Karamemet B.
İsmet B.
Benizli
Haydar Rüştü B.
Diyarbekir
Zekâi B. (V.)
Edirne
Faik B.
Şakir B.
Şeref B.
Elâziz
Fazıl Ahmet B.
Fuat B. (V.)
Fuat Ziya B.
Erzincan
Saffet B.
Erzurum
Asım B.
Aziz B.
Necip Asım B.
Eskişehir
Emin B.
Yusuf Ziya B.
Gazi Antep
Kılıç Ali B.
Nuri B.
Giresun
Hakkı Tarık B.
Şevket B.
Gümüşane
Hasan Fehmi B.
Şevket B.
İstanbul
-Abdülhak Hâmit B.
Akçuraoğlu Yusuf B.
Ahmet Haindi B.
Alâettin Cemil B.
Dr. Refik B. (V.)

Halil Etem B.
Hamdi Mustafa B.
Salâh Cimeoz B.
İzmir
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.j
Halil B.
Kitapçı Hüsnü B.
Mahmut Celâl B. (V.)
Mahmut Esat B.
Osmanzade Ham"'i B.
Saraçoğlu Şükrü B. (V."
Kars
Memet Nazif B.
Kastamonu
Ali Riza B,
Dr. Suat B.
Halil B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Coşkun Osman B.
Kırklareli
Dr. Fuat B.
Kocaeli
ibrahim Süreyya B.
Kemalettin B.
Reşit Saffet B.
Sırrı B.
Konya
Ali Fuat Pş.
Refik B.
Tahsin B.
Kütahya
Memet B.
Naşit Hakkı B.
Recep B.
Malatya
İsmet Pş. (Bş. V.)
Manisa
Hikmet B. (V.
Kani B.
Memet Sabri B.
Refik Şevket B.
Tahir B.
Turgut B.
Yaknp Kadri B.
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Maraş
Abdülkadir B.
Mitat B.
Mardin
Abdürrezzak B.
Ali Rıza B.
irfan Ferit B. (I. Â.)
Mersin
Ferit Celâl B.
Muğla
Nuri B.
Yunus Nadi B.
Muş
Kılıcoğlu Hakkı B.
NakiB.
Niğde
Ahmet Vefik B.
(Mezun)
Galip B.
Ordu
Ali Canip B.
Hamdi B.
Rize
Atıf B.
Esat B.
Fuat B.
Hasan Cavit B.
Samsun
Emin B.
Memet Hacıyunus B.
Siirt
Halil HulM B.
Mahmut B.
Sinop
ibrahim Alâettin B.
Recep Zühtü B.
Yusuf Kemal B.
Sivas
Necmettin Sadık B.
Remzi B.
Ziyaettin B.
Şebin Karahisar
ismail B.
Sadri Maksudi B.
Vasfi Raşit B.

I : 78
Tekirdağ
Celâl Nuri B. (Mezun)
Cemil B,
Faik B.
Tokat
Mustafa Vasfi B.

5-7-1934

Süreyya Tevfik B.
Trabzon
Daniş B.
Halil Nihat B.
Hasan B. (R. V.)

C : 2

Nebizade Hamdi B.
Urfa
Ali Saip B.
Memet Emin B.
Yozgat
Avni Doğan B.

Sungur B.
Yahya Kemal B.
Zonguldak
Celâl Sahir B.
Ragıp B.

EIIIEIIIEIIIEIIIS

2 4 5 8 numaralı

k a n u n u n 1 inci maddesini tadil eden kanuna m ü z e y y e l
k a n u n a verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmiştir)
Aza adedi
317
Reye iştirak edenler
198
Kabul edenler
198
Reddedenler
0
Müstenkifler
0
Reye iştirak etmeyenler
118
Münhal 1er
1
/ Kabul edenler J

Adana
Ömer Resul B.
Afyon Karahisar
Akosmanzade İzzet B.
Haydar B.
İzzet 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.
Hasan Yakup B.
Muslihittin Abdullah B.
Rasim Serattaroğlu B.
Rifat B.
Şakır B.
Antalya
Dr. Cemal B.
Haydar B.
Numan B.
Rasıh B.

Dr. Galip B.
Dr. Rasim Ferit B.
Asım B.
Emin Fikri B.
Aydın
Abidin B.
Esat B.
Mustafa Fehmi B.
Fuat Şahin B.
Balıkesir
Refet B.
Enver B.
Rüştü B.
Hacim Muhittin B.
Cebelibereket
İbrahim Yürük B.
Hasan Basri B.
Memet Cavit B.
İbrahim B.
Muzaffer B.
Naci Pş.
Pertev Etçi B.
Çanakkale
Vasfi Memet B.
Osman Niyazi B.
Bayazıt
Şükrü B.
Bayraktaroğlu Halit B.
Çanktrt
İhsan B.
Rifat B.
Bilecik
Talât B.
Hayrettin B.
Ziya B.
tbrahim B.
Çorum
Bolu
Dr. Mustafa B.
Dr. Emin Cemal B.
İsmail Kemal B.
Hasan Cemil B.
Nabi Rıza B.
İsmail Hakkı B.
Denizli
Burdur
Dr. Kâzım B.
Mustafa Şeref B.
Emin Aslan B.
Bursa
Necip Ali B.
Bakteriyolok Refik Bg
Yusuf B.
Artvin

-
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Diyarbekir
Kâzım Pş.
Zeki Mesut B.
Zülfü B.
Edime
Hasan Hayrı B.
Elâziz
Ahmet Saffet B.
Fuat B.
Hasan Tahsin B.
Erzincan
Abdülhak B.
Aziz Samih B.
Erzurum
Asım B.
Dr. Ahmet Fikri B.
Dr. Hakkı Şinasi Pş.
Nafi Atuf B.
Nafiz B.
Eskişehir
Alioğlu Ahmet B.
Cafer B.
Yusuf Ziya B.
Oazi Antep
Reşit B.
Şahin B.
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I : 78
Giresun
îhsan Pş.
Kâzım B.
Münir B.

Velet B.
Kayseri
Ahmet Tevfik B.
Sait Azmi B.
Kırklareli
Gümüşane
Memet
Nahit B.
Edip Servet B.
Şevket B.
Hakâri
İbrahim B.
Kırşehir
içel
Hazim B.
Emin B.
Lûtfi Müfit B.
Hakkı B.
Serdar Ahmet B.
İstanbul
Kocaeli
Ali B.
AHB.
Hasan Vasıf B.
ICemaLttir: B.
Mi tat B.
Ragıp B.
Sadettin Rıza B.
Salâhattin B.
Yaşar B.
Konya
Ziyaettin Karamursal B Ahmet Hamdi B.
İzmir
Ali Muzaffer B.
Kâmil B.
Mustafa B.
Kâzım Pş.
Mustafa Lûtfi B.
Kitapçı Hüsnü B.
Naim Hazım B.
Memet
Sadettin B. Refik B.
" In^tafa Rnhmi B.
Srrrı B.
Osm an zade Ha m d i P>.
Tevfik Fikret B.
İsparta
Kütahya
Hüseyin Hüsnü B.
Hakkı B.
îbrahim B.
İbrahim B.
Kemal Turan B.
Memet B.
Mükerrem B.
Ömer Davut B.
Kars
Malatya
Baha Tali B.
Abdülmuttalip B.
Faik B.
Dr. Hilmi B.
Muhittir Pş.
Mahmut Nedim B.
Ömer Kâmil B.
Talât Haşim B.
Vasıf B.
Kastamonu
Ali Rıza B,
Manisa
Tahsîn B.
Dr. Saim B.
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Osman B.
Tahir B.
Alaraş
Abdülkadir B.
Memet B.
Nuri B.
Mardin
Abdürrezzak B.
Ali Rıza B.
Mersin
Ferit Celâl B.
Hamdi B.
Süleyman Fikri B.
Muğla
Dr. Hüsejin Avni B.
Nuri B.
Şükrü Kaya B.
Muş
Hasan Reşit B.
Niğde
Faik B.
Halit B.
Ordu
İsmail B.
Şevket B.
T?ize
Akif B.
Ali B.
Atıf B.
Esat B.
Fuat B.
Hasan Cavit B.
Samsun
Dr. Asım B.
Etem B.
Ruşeni B
Zühtü B.
Sinop
Hulusi B.

Sivas
İsmail Memet B.
Rahmi B.
Rasim B.
Remzi B.
Şemsettin B.
Şebin Kardhisar
İsmail B.
Sadri Maksudi B.
Vasfi Raşit B.
Tekirdağ
Mah..iUt Rasim B.
Tokat
Hüsnü B.
Nâzım B.
Resai B.
Trabzon
Fatin B.
Nebizade Hamdi B.
Raif B.
Süleyman Sırn B.
Urfa
Ali Saip B.
Behçet B.
Refet B.
Van
Hakkı B.
Münip B.
Yozgat
Ahmet Cevdet B.
Sungur B.
Süleyman Srrrı B.
Zonguldak
Esat B.
Halil B.
Hasan B.
Ragıp B.
Rifat B.

/ Reye iştirak etmeyenler J
Adana
Ali Münif B.
Arukoğlu Damar B.
Hilmi B.
Afyon Kardhisar
Ali B. ( V. )
Dr. Ziya Nuri Pş.

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

Antalya
Dr. Nazifi Şerif B.
Artvin
Memet Ali B. (t. Â.)
Aydın
Adnan B.
Dr. Mazhar B.
Tahsin B.
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Balıkesir
Ali Şuuri B.
İsmail Hakkı B.
Kâzrm Pş. (M. Rs.)
Bayazıt
Übeydullah B.
Bilecik
Salih B.
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Bolu
Cevat Abbas B.
Falih Rıfkı B.
Şükrü B.
Burdur
Halit B.
Bursa
Asaf B.
Çanakkale
Ahmet Cevat B.
Ziya Gevher B.
Çanktrt
Mustafa Abdülhalik B.
Çorum
Bekir Karamemet B.
îsmet B.
Münir B.
Denizli
Haydar Rüştü B.
Mazhar Müfit B.
Diyarbekir
Zekâi B. (V.)
Edirne
Faik B.
Şakır B.
Şeref B.
Elâziz
Fazıl Ahmet B.
Fuat Ziya B.
Erzincan
Saffet B.
Erzurum
Aziz B.
Necip Asrm B.
Eskişehir
Emin B.
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Gazi Antep
Kılıç Ali B.
Nuri B.
Giresun
Hakkı Tank B.
Şevket B.
Oumüşane
Hasan Fehmi B.
Şevket B.
İstanbul
Abdülhak Hâmit B.
Akçuraoğlu Yusuf B.
Ahmet Hamdi B.
Alâettin Cemil B.
AliRanaB. (V.)
Dr. Refik B. (V.)
Halil Etem B.
Hamdi Mustafa B.
Hayrullah B.
Salâh Cimcoz B.
İzmir
Dr. T. Rüştü B. (V.)
Halil B.
Mahmut Celâl B. (V.)
Mahmut Esat B.
Saraçoğlu Şükrü B. (V.)
Kars
Memet Nazif B.
Kastamonu
Dr. Suat B. r
Halil B.
Refik B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Coşkun Osman B.
Reşit B.
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Kırklareli
Dr. Fuat B.
Kocaeli
İbrahim Süreyya B.
Reşit Saffet B.
Sırrı B.
Konya
Ali Fuat Pş.
Kâzım B.
Tahsin B.
Kütahya
Muhlis B. (V.)
Naşit Hakkı B.
Recep B.
Malatya
îsmet Pş. (Bş. V.)
Manisa
Hikmet B. (V.)
Kani B.
Memet Sabri B.
Refik Şevket B.
Turgut B.
Yakup Kadri B.
Maraş
Mitat B.
Mardin
îrfan Ferit B. (î. Â.)
Muğla
Yunus Nadi B.
Muş
Kılıcoğlu Hakkı B.
Naki B.
Niğde
Ahmet Vefik B. (Mezun)
Galip B.

Ordu
Ahmet îhsan B
Hamdi B.
Ali Canip B.
Samsun
Emin B. (Mezun)
Memet Hacıyunus B.
Siirt
Halil Hulki B.
Mahmut B.
Sinop
ibrahim Alâettin B.
Recep Zühtü B.
Yusuf Kemal B.
Stvas
Necmettin Sadık B.
Ziyaettin B.
Tekirdağ
Celâl Nuri B.
(Mezun)
Cemil B,
Faik B.
Tokat
Mustafa Vasfi B.
Süreyya Tevfik B.
Trabzon
Daniş B.
Halil Nihat B.
Hasan B. (R. V.)
Urfa
Memet Emin B.
Yozgat
Avni Doğan B.
Yahya Kemal B.
Zonguldak
Celâl Sahır B.
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H ü k ü m e t e v e r i l e n itimat r e y l e r i n i n n e t i c e s i
Aza adedi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak

etmeyenler
Münhaller
/ itimat

Adana
Ömer Resul B.
Afyon Karahisar
Akosmanzade îzzet B.
Ali B.
Haydar B.
izzet Ulvi B.
Mollaoğlu Cemal B.
Aksaray
Besim Ata]ay B.
Rıza Nisari B.
Yaşar B.
Amasya
Esat B.
İsmail Hakkı B.
Nafiz B.
Ankara
Eşref B.
Hasan Yakup B.
Muslihittin Abdullah B.
Rasim Serattaroğlu B.
Şakir B.
Antalya
Dr. Cemal B.
Haydar B.
Numan B.
Rasıh B.
Artvin
ksım B.
Memet Ali B.
Aydın
Abidin B.
Fuat Şahin B.
Tahsin B
Balıkesir
Enver B.
Hacim Muhittin B.
İbrahim Yürük B.
ismail Hakkı B.

317
235
235
0
0
81
1

Kâzım Pş. (M. Rs.)
Memet Cavit B.
Muzaffer B.
Pertev Etçi B.
Vasfi Memet B.
Bayazıt
Bayraktaroğlu Halit B.
tlısan B.
Bilecik
Hayrettin B.
ibrahim B.
Bolu
Dr. Emin Cemal B.
FaLih Rıfkı B.
Hasan Cemil B.
İsmail Hakkı B.
Şükrü B.
Burdur
Mustafa Şeref B.
Bursa
Bakteriyolok RefİK B.
Dr. Galip B.
Dr. Rasim Ferit B.
Emin Fikri B.
Esat B.
Mustafa Fehmi B.
Refet B.
Rüştü B.
Cebelibereket
Hasan Basri B.
ibrahim B.
Naci Pş.
Çanakkale
Osman Niyazi ü .
Şükrü B.
Ziya Gevher B.
Çankırı
Rifat B.
Talât B.

edenler J
Ziya B.
Çorum
Dr. Mustafa B.
Ismal Kemal B.
Münir B.
Nabi Rıza B.
Denizli
Dr. Kâzım B.
Emin Aslan B.
Haydar Rüştü B.
Mazhar Müfit B.
Necip Ali B.
Yusuf B.
Diyarbekir
Kâzım Pş.
Zekâi B.
Zeki Mesut B.
Zülfü B.
Edirne
Hasan Hayri B.
Elâziz
Ahmet Saffet B.
Fuat B.
Hasan Tahsin B.
Erzincan
Abdülhak B.
Aziz Samih B.
Erzurum
Asım B.
Aziz B.
Dr. Ahmet Fikri B.
Dr. Hakkı Şinasi Pş.
Nafi Atuf B.
Nafiz B.
Eskişehir
Alioğlu Ahmet B.
Cafer B.
Yusuf Ziya B.
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Oazi Antep
Reşit B.
Şahin B.
Giresun
Hakkı Tarık B.
İhsan Pş.
Kâzım B.
Münir B.
Gümüşane
Edip Servet B.
Hasan Fehmi B.
Şevket B.
Hakâri
ibrahim B.
İçel
Emin B.
Hakkı B.
İstanbul
Akçuraoğlu Yusuf B.
AUB.
Ali Rana B.
Hasan Vasıf B.
Hayrullah B.
Mitat B.
Sadettin Rıza B.
Salâh Cimcoz B.
Yaşar B.
Ziyaettin Karamursal B.
İzmir
Kâmil B.
Kâzım Pş.
Kitapçı Hüsnü B.
Mahmut Celâl B. (V.)
Memet Sadettin B.
Mustafa Rahmi B.
Osmanzade Hamdi B.
Saraçoğlu Şükrü B.
Isparta
Hüseyin Hüsnü B.
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Kemal Turan D.
Mükerrem D.
Kars
Baha Tali B.
Faik B.
i
Muhittin Pş.
Ömer Kâmil B.
Kastamonu
Ali Rıza B.
Refik B.
Talisin B.
Velet B.
Kayseri
Ahmet Tevfik B.
Reşit B.
Sait Azmi B.
Kırklareli
Memet Nahit B.
Şevket B.
Kırşehir
Hazim B.
Lûtfi Müfit B.
Serdar Ahmet B.
Kocaeli
AliB.
Kemalettin B.
Ragıp B.
Safâhattin B.
Konya
Ahmet Hamdi B.
Ali Fuat Pş.
Ali Muzaffer B.
Kâzım B
Mustafa B.
Mustafa Lûtfi B.

5 7-1934

Nuri B.
Şükrü Kaya B
Yunus Nadi B
Muş
Hasan Reşit B.
Niğde
Faik B.
Halit B.
Ordu
Ahmet İhsan B.
Hamdi B.
İsmail B.
Şevket B.
Rize
Akif B.
AliB.
Atıf B.
Esat B.
Fuat B.
Hasan Cavit B.
Samsun
Dr. Asım B.
Etem B.
Ruşeni B.
Zühtü B.
Sinop
Hulusi B.
Sivas
ismail Memet B.
Rahmi B
Rasim B.
Remzi B.
Şemsettin B.
Ziyaettin B.
Şebin Karahisar
ismail B.

Naim Hazim B.
Refik B.
SırrıB.
Tevfik Fikret B.
Kütahya
Hakkı B.
İbrahim B.
Memet B.
Nasit Hakkı B.
Ömer Davut B.
Recep B.
Malatya
Abdülmuttalip B.
Dr. Hilmi B.
Mahmut Nedim B.
Talât 11 âsim B
Vasıf B.
Manisa
Dr. Saim B.
Osman B.
Tahir B.
Maraş
Abdülkadir B.
Memet B.
Mitat B.
Nuri B.
Mardin
Abdürrezzak B.
Ali Rıza B.
Mersin
Ferit Celâl B.
Hamdi B.
Süleyman Fikri B.
Muğla
Dr. Hüseyin Avni B.

/ Reye iştirak
Adana
Ali Münif B.
Arukoğlu Damar B.
Hilmi B.
Afyon Karahisar
Dr. Ziya Nuri Pş.
Aksaray
Ahmet Süreyya B.
Ankara
Aka Gündüz B.
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Gazi Mustafa Kemal Pş.
(R. C.)
Rifat B.
Yahya Galip B.
Antalya
Dr. Nazifi Şerif B.
Aydın
Adnan B.
Dr. Mazhar B.
Balıkesir
Ali Şuuri B.

Sadri Maksudi B.
Vasfi Raşit B.
Tekirdağ
Cemil B.
Mahmut Rasim B.
Tokat
Hüsnü B.
Mustafa Vasfi B.
Nâzım B.
Resai B.
Trabzon
Daniş B.
Fatin B.
Hasan B.
Nebizade Hamdi B.
Raif B.
Süleyman Sırrı B.
Urfa
Ali Saip B.
Behçet B.
Memet Emin B
Refet B.
Van
Hakkı B.
Münip B.
Yozgat
Ahmet Cevdet B.
Sungur B.
Süleyman Sırrı B.
Zonguldak
Esat B.
Halil B.
Hasan B.
Ragıp B.
Rıfat B.

etmeyenler J
Bayaztt
Übeydullah B.
Bilecik
Salih B.
Bolu
Cevat Abbas B.
Burdur
Halit B.
Bursa
Asaf B.
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Çanakkale
Ahmet Cevat B.
Çankırı
Mustafa Abdülhalik B
Çorum
Bekir Karam em et B.
ismet B.
Edirne
FaikB.
Şakir B.
Şeref B.
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Elâziz
Fazıl Ahmet B.
Fuat Ziya B.
Erzincan
Saffet B.
Erzurum
Necip Asım B.
Eskişehir
Emin B.
Oaai Antep
Kılıç Ali B.
Nuri B.
Giresun
Şevket B.
İstanbul
Abdülhak Hâmit B.
Ahmet Hamdi B.
Alâettin Cemil B.
Dr. Refik B. (V.)
Halil Etem B.
Hamdi Mustafa B.
İzmir
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.
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Halil B.
Mahmut Esat B.
İsparta
ibrahim B.
Kars
Memet Nazi f B
Kastamonu
Dr. Suat B.
Halil B.
Kayseri
Ahmet Hilmi B.
Coşkun Osman B.
Kırklareli
Dr. Fuat B.
Kocaeli
ibrahim Süreyya B.
Reşit Saffet B.
Sırrı B.
Konya
Tahsin B.
Kütahya
Muhlis B. (V.)

..>...
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Malatya
ismet Pş. (Bş. V.)
Manisa
Hikmet B. (V.
Kani B
Memet Sabri B.
Refik Şevket B.
Turgut B
Yakup Kadri B.
Mardin
irfan Ferit B. (I. Â.)
Muş
Kılıcoğlu Hakkı B.
Naki B.
Niğde
Ahmet Vefik B.
Galip B
Ordu
Ali Canip B.
Samsun
Emin B.
Memet Hacıyunus B
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Siirt
Halil Hulki B.
Mahmut B.
Sinop
ibrahim Alâettin B.
Recep Zühtü B.
Yusuf Kemal B.
Sivas
Necmettin Sadık B.
Tekirdağ
Celâl Nuri B.
Faik B.
Tokat
Süreyya Tevfik B.
Trabzon
Halil Nihat B.
Yozgat
Avni Doğan B.
Yahya Kemal B.
Zonguldak
Celâl Sahir B.
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T. B. M. M, Matbaa»

Sıra^ç1287
Bursa vilâyeti iskân işlerinde müstahdem iken vekâlet em
rine alınan İsmail Hakkı Bey hakkında Şûrayi devletçe itti
haz olunan mukarrerata dair 5 61 numaralı Arzuhal encü
meni mazbatası
Arzuhal encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Arzuhal encümeni
Esas No. 1522/4281

30-VI-1934
Yüksek Reisliğe

Bursa iskân işlerinde müstahdem iken
19-VI-1932 tarihinde vekâlet emrine alınmış
olduğundan ve bu tarihten itibaren kendisine
vekâlet emri maaşı verilmesine dair Devlet şûrasınca karar istihsal etmiş olduğu halde mez
kûr maaşın vekâletçe verilmediğinden bahsile şi
kâyeti havi İsmail Hakkı hnzasile Yüksek Reis
liğe gönderilen arzuhal, encümene verilmekle
keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuştu:
Gelen karşılıkta:
Bursa vilâyeti iskân istatistik memuru iken
vazifesine müteallik hususattan dolayı vekâlet
emrine alınmış olan mumaileyhe vekâlet emri
maaşı itası hakkında gerçi Devlet şûrasmca ka
rar sadır olmuş ise de icra olunan tetkikatta
mumailyehin Çankırı jandarma bölük kuman
danlığından 20 ağustos 1335 tarihinde tekaüde
sevkedildiği anlaşılmasına ve mütekait iken tek
rar Devlet hizmetine almanlarm memuriyetle
rinden infikâkleri halinde kendilerine eski teka
üt maaşlarmm iadeten tahsisi lâzımgeleceği Ma
liye vekaleti muhasebat umum müdürlüğünden
işar kılmmasma binaen mumaileyh İsmail Hak
kı Bey hakkmda o yolda muamele ifası zarurî
olduğu bildirilmiştir.
İcabı konuşuldukta:
Gerçi mumaileyhin Devlet şûrasına müracaati
üzerine Şûraca evvelki vaziyeti tetkik edilmeye
rek alelade vekâlet emrine alman memurlara kı-

yasen ve 1777 numaralı kanunun hükümlerine
tevfikan kendisine vekâlet emri maaşı verilme
sine dair karar sadır olmuş ise de mütekait iken
hizmete alınıp bilâhare vazifeleri lâğvedilenlerin veya vekâlet emrine almanlarm tekaüt
vaziyetleri avdet etmiş olacağı cihetle bunlara
ancak eski tekaüt maaşlarının iadeten tahsisi
ve şu kadar ki bilâhare istihdam edildikleri
müddet için hizmeti müteahhire zammı veril
mesi 1683 numaralı tekaüt kanununun 7 nci
maddesinde sarahaten münderiç olmasına göre
vekâletin noktai nazarmdaki isabet derkârdn-.
Maahaza ortada Şûrayi devlet deavi dairesi
nin bir karan olmasına ve ahiren Meclisi Âlice
sadır olan 803 numaralı kararda deavi dairesi
kazaî vazife gören müstakil bir mahkeme sıfa
tı salâhiyetini haiz olup vereceği kararların
katî mahiyette bulunduğu beyan-kılınmasına
göre encümen tayini muamelede tereddüt etmiş
tir. Binaenaleyh kanunun mutlak olan sarahatine
ve Şûranın da mezkûr kararma göre muktazi
muamelenin tayini zımnında Heyeti Celileye
arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kı
lındı.
Ar. En. Reisi
M. M.
Kâ.
Rize
istanbul
Muğla
Atıf
M. Ziya K.
Nuri
Aza
Aza
Aza
Aza
Trabzon
Yozgat
Mardin
Van
S. Sırrı

A. Cevdet

Abdürrezzak

Münip

Sıra No 286
Mübadil Melek ve Fazilet Hanımlara tahsis ve temlik edilmiş
olan evin istimlâki için kendilerine 2 500 lira üzerinden bono
verilmesi hakkında 5/62 numaralı Arzuhal encümeni
mazbatası
Arzuhal encümeni mazbatası
T.B. M. M.
Arzuhal encümeni
Esas No. 2551/5324

28-Yi-1934
Yüksek Reisliğe

Mübadil olmlalan hasebile kendilerine tah
sis ve temlik edilmiş olan hanenlin bilâhare Yu
nan malı oldfuğu anlatılması üzerine bu bapta
ki kanun ahkâmıma ve encümenimıizce müttehaz kanara tevfikan bidayeti temlikte teffize
esas olan bedelin tamamına mukabil bono ve
rilmek suretile hanenin istimlâk edilmesi lâzımgelirkeh bu suretle muamele yapümadEğmdan bahsUe şikâyeti havi Melek ve Fazilet imzalarile Yüksek Reisliğe verilip encümene ha
vale buyurulara. arzuhal üzerine keyfiyet Mali
ye vekâletimden sorulmuştur:
Gelen karşılık okunduktan ve encümene da
vet edilen vekâlet hukuk müşaviri ile Nakit
işleri müdür muavininin ifadeleri dinlendikten
sonra mesele yeniden tetkik olundu. Arzuhal
sahiplerinim mübadil olmaları hasebile 1927 semesinde üç odası istihkaklarına mukabil olmak
ve iskânı adi derecesi olarak tayini edileni altı
odası da borçlandırılmak suretile kenldilerine
dokuz odalı bir mesken tahsis edilmiştir. Bilâ
hare neşrolunan 1866 numaralı kanunun birinci
maiddesi mucibince bu borç kamilen affolun
muş ve hane de bu ımubadil İM kardeş olan
Melek ve Fazilet Hanımlara temlik ve senede
raptedilmiştir. Bu hanenin sonradlan Yunan
malı olduğu tahakkuk ederek mecburî istim
lâke tâbi tutulması üzerine bu hanımlara 1885
numaralı kanunun birinci maddesinin 3 üncü
fıkrası hükmüme tevfikan bono verilip hanenin
istimlâki lâzımgelirken haklarında mezkûr mad
denin 4 üncü fıkrası hükmünün tatbik edil

mek istenilmesi üzerine bu ımübad&ifler geçen
sene Meclisi Aliye müracaatle şikâyette bulun
muşlardı. Arzuhalleri encümenimize havale
Duyurulması üzerine icra kumam tetkikat neti
cesinde vaki şikâyetim yerimde olduğu tebeyyüm etmesine nıebni bunlar hakkında mez
kûr maddenin 3 üncü fıkrası hükmüne tevfikan
muamele yapılmasına 2-V-1933 tarihinde ka
rar verilmiştir.
Kararımıza Çankırı mebusu Abdülhalik Be
yefendi itiraz etmiş ve bunun üzerine Heyeti
umumiyede cereyan eden müzakerede kararın
bir kere de Maliye ve Bütçe encümenlerince
tetkikini talep eylemiştir. Heyeti Celilenin de
tasvibine iktiran eden bu talep üzerine kara
rımız mezkûr encümenlerce tetkik olunarak noktai nazarımıza aynen iştirak edilmesine mebni
keyfiyet Heyeti umumiyeye arzedilmiş ve bu
karar Yüksek Heyetin dahi tasvibine iktiran
etmiştir. Bu suretle katiyet kesbedem kararı
mız veçhile mesele nihaî bir derecede hal ve
intaç edilmiştir.
Mevzu ahkâmın sarahatine ve kararımızın
ruh ve mefadına göre bu dokuz odak hanenin
bidayeti temlikte teffize esas olan 2 500 lira
bedel üzerinden tamamı için bono verilmesi
lâzımgelirken bu mübadillere istihkakları mu
kabilinde verilen üç oda, iskânı adi haddi
olan altı odadan tenzil edilmek ve binaenaleyh
bu altı odanın üç odasını tekabül eden miktar
hariç tutulmak suretile bono verilmesi ciheti
ne gidilmesinden dolayı bunların tekrar Mec-
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lisi Âliye müracaatla mevzu ahkâma ve bu ah
kâmın tayin ettiği hudut dahilinde encümenimizce verilen ve her iki encümenin tasvibi
ne iktiran ettikten sonra, Heyeti umumiyece
kabul buyurulmuş olan kararın tazammun et
tiği hüküm ve şekle göre muamele yapılmadı
ğından şikâyet etmekte oldukları anlaşılmıştır.
İcabı konuşuldu:
Esasen 1771 numaralı kanunun ikinci mad
desi, istihkaktan fazla alınan mal kıymetleri
nin borçlandırılmasını âmir olduğu gibi 1594
numaralı kanunda da (Istihkaklanndan fazla
mal tefevvüz etmiş olup fazlasını borçlanan
mübadillerin yalnız meskene mahsus olmak üze
re iskânı adi derecesine kadar olan borçlarının
affolunduğu) sarahaten münderiç bulunmasına
ve 1885 numaralı kanunun birinci maddesinin 3
üncü fıkrasında ise bidayeti temlikte teffize esas
olan bedel mukabilinde bono verilmesi yazılı ol
masına göre bu kanunların sarahatleri hilâfına
muamele olunması sebebi encümenimizce anla
şılamamıştır.
Zaten gerek vekâlet hukuk müşavirliğince
gerek nakit işleri müdürlüğünce de bu hususa
dair yazılıp encümenimizce tetkik edilen müzek
kerelerde, o yolda yani mezkûr kanunların sarih
hükümlerine uygun olmak üzere hanenin tama
mı için bono verilmesi şeklinde mütalea yürütül
düğü gibi vekâletçe vilâyetlere yazılan tamimde
de bu dairede muamele yapılması tebliğ kılın
mış olduğu halde bilâhare bu noktadan ne gibi
esbap ilcasile inhiraf ve kanunların bu sarih hü
kümleri hilâfına muamele ifası cihetine gidildiği
encümence hukuk müşaviri ile nakit işleri mü
dür muavininden sorulması üzerine vakıa evvel
ce o suretle mütaleada bulunulmuş ise de bu su
reti telâkkinin yanlış olduğu bilâhare anlaşıl
masına mebni tashihi muamele edildiği beyan
kılınmıştır.
Bazı kanunların tatbikatını âmir olarak ve
kaletlerce yapılmakta olan talimatnamelerin ve
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verilen kararların, o kanunların çerçeveleri da
hilinde ve bu baptaki hükümlerin izahına matuf
bir surette olması lâzımgelirken bu mesele hak
kmda bilâhare mezkûr kanunların; pek bariz ve
sarih olan hükümlerini adeta tefsir ve tadil ma
hiyetinde olarak ittihazı karar ve muamele edil
diği, bu mübadillerin istihkakları miktarının is
kânı adi haddinden tenzil edildikten sonra üst
tarafına bono verilmek istenilmesinden istidlal
olunmaktadır. Yukarda tafsilen arzedilen bu
mesele hakkmda encümenimizce ittihaz edilen
kararın Yüksek Heyetinizin* tasvibine iktiran
ederek katiyet kesbetmüş olduğu gibi mümasil
bir mesele hakkmda Devlet şûrasına vaki olan
müracaat üzerine kanunların bu sarahatleri da
iresinde ve binaenaleyh encümenimizin bu bap
taki kararma uygun surette yani (iptidaen
teffize esas olan kıymetin tamaantaun davacı
lara tesviyesi lâzrmgeleceğine) 27 - IX -1933 ta
rihinde ittifakla karar verilmiş olidhığu da encü
mence tahkik kılmmasma binaen bu nokta üze
rinde artık fassla bir mütalea şeridine mahal
görülmemiş ve binaenaleyh kanunların bu
sarih hükümlerine istinat eden evvelki kararı
mızın ruh ve icaibma göre bu mübadil kardeş
lerin sarih mülkleri olan mezkûr hanenin is
timlâki için bidayeti temlikte teffize esas alan
kıymetinin taımlamına mukabil' yani 2 500 lira
üzerindeni bono verilmesi muktazi bulunmuş
olmakla keyfiyet Yüksek Heyetinizin musip tak
dirine arzohınur.
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Aramhal E. Reisi
Rize
Atıf

M. M.
İstanbul
M. Ziya

Aza
Bilecik
Hayrettin

Aza
Sivas
Ziyattin

Hakâri
ibrahim

Van
Münip
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Kâ.
Muğla
Aza
Yozgat
A. Cevdet

Sıra No 3 0 9
Giresun mebusu Münir ve Kırşehir mebusu Lûtfi Müfit Bey
lerin, Arzuhal encümeninin 30-VI-1934 tarihli haftalık mukarrerat cetvelinde yazılı 124 numaralı kararın Umumî hey
ette müzakeresine dair 4/85 numaralı takriri ve Arzuhal
encümeni mazbatası
Yüksek Reisliğe
Arzuhal encümeninin^ 30-VI-934 tarihli haftalık cetvelinde 124 numara ile yazılı kararın
dahilî nizamnamemizin 57 nci maddesinin bahşettiği salâhiyete binaen Heyeti umumiyede
tetkik ve mütaleasım talep ederiz.
%
Giresun
Kırşehir
Münir
L. Müfit

Arzuhal encümeni mazbatası
7*. B. M. M.
Arzuhal encümeni
Karar $
Esas M 4/85

5-VI/-J934

Yüksek Reisliğe
Mustafa Mecdi Bey tarafından Yüksek
Reisliğe verilip encümenimize havale buyurulan arzuhal üzerine ittihaz edilen 26-VI-1934
tarihli karara Giresun mebusu Münir ve
Kırşehir mebusu Lûtfi Müfit Beyfendiler
tarafından itiraz edilmesi üzerine dahilî nizam
namemizin 57 nci maddesi hükmüne tevfikan
bu mazbatamız tanzim ve Heyeti celi leye arz
olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı.
İtiraz edilen meselenin mahiyeti şundan
ibarettir:
Mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar
dan almacek istihlâk resmine dair geçende
Heyeti umumiyece kabul buyurulan kanunun
teklifinden aylarca evvel yani geçen şubat
ayı içinde o zaman meri ahkâma istinaden
Mustafa Mecdi Bey namında bir vatandaş
Romanyadan on iki bin ton ham petrol satın
almıştır. Bu iştira keyfiyeti, mahallî şehben
derliğinin vesikasile sabit olduğu gibi encü

mene evvelce davet edilen Maliye vekâleti
müsteşarı Faik Bey tarafından da Mustafa
Beyin, kanunun gerek teklifinden evvel gerek
teklif edildiği esnada vekâlete vesaik ibraz
etmek suretile müracaat etmiş olduğu hakkın
da vaki olan ifade ile de teeyyüt ediyor. Mustafa
Bey mevcut sermayesini sarfetmek ve hatta
bütün emlâkini de terhin eylemek suretile
İstanbulda tesis ettiği bir fabrikada bu ham
petrol dan gaz, benzin ve mazot gibi mevat
istihsal ederek hem öz bir türk sây ve ser
mayesinin inkişafına çalışmak hem de fabri
kanın işletilmesi icabı olarak muhtelif resim
ve vergilerin tediyesi suretile Hükümete bir
menfaat temin etmek gayesini takip ediyor.
Şu kadar ki memlekette bu ham petrolü
iddihar edecek yerin fikdanı hasebile Mecdi
Bey bunların şileplerde muhafazası için buraya
celbine müsaade olunmasını Gümrük ve İnhi
sarlar vekâletinden istida ediyor. Fakat şilep-
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lerde fennî tekşkilât olmaması hasebile bu
baptaki istidası da kabul edilmiyor ve Mustafa
Mecdi Bey bizzarure mezkûr ham petrolü
muvakkat bir zaman için mahallindeki depoda
bırakmağa mecbur oluyor. Maahaza mezkûr
ham petrollerin uzun müddet Romanyada kal
masına imkân olmadığı cihetle mumaileh İstanbulda münasip bir depo ihzarı ile uğraşmakta
iken mezkûr kanun intişar ediyor.
Kanunun neşrinden evvel cari olan ahkâma
göre buraya celbolunacak ham petrolün beher
kilosu için 40 para Gümrük resmi verilerek is
tihlâk resmi alınmamakta ve yalnız bunlardan
istihsal edilecek maddeler dahilî istihlâk res
mine tâbi tutulmakta iken kanunun bundan
böyle celbedilecek ham petrolün beher kilo
sunu 10 kuruş istihlâk resmine tâbi tutması
Mustafa Mecdi Beyi müşkül bir mevkie soku
yor. Çünkü mezkûr kanun, petrolü bu resimden
istisna ederek diğer maddelerin binnisbe mu
tedil nisbetlerde resim alınmasını âmir olma
sına göre beher kilosu 10 kuruş resme tâbi
tutulan ham petrolü tasfiye maksadile bundan
sonra getirmeğe imkân bırakmıyor.
Ve bu itibarla, daha ehven resme tâbi tu
tulduğu için ham petroldan istihsal edilecek
maddeleri alâkadaranın mahallerinden doğru
dan doğruya getirtmesine müsait bir şekil ih
das ediyor. Bu takdire göre Mustafa Mecdi
Beyin, kanunun teklifinden evvel mubayaa ettiği
vesaik ile sabit olan ham petrolün depoda müddehar mallar için mezkûr kanunun muvakkat
maddesinde bahsedilen müsaadeye mazhar edil
mediği takdirde celbinden bir menfaat değil küllî
zarar tevellüt edeceği cihetle zikrolunan ham
petrolü Mecdi Bey mahalinden getirmeyecek
ve iştira keyfiyetinin akte merbu olmasından
dolayı bunun için vermiş olduğu mebaliği de
istirdada imkân bulamıyarak bu yüzden henüz
inkişafa başlıyan bir Türk müessesesi iflâsa
maruz kalacaktır. Esasen gerek Hükümetin
teklifinde, gerek iktisat encümenile Gümrük
ve inhisarlar encümeninin kabul ettikleri şekil

de, kanunun neşrinden evvel sipariş edilen
mallar beyannameye tâbi tutulmuşken bir
taraftan Maliye ve Bütçe encümenlerinin
muvakkat maddede alelıtlak depoda müddahar
mallerden bahsetmesi diğer taraftanda Maliye
encümeninin esbabı mucibe mazbatasında
memlekette antrepo tesisi ihtiyacını izhar
eylemek suretile memlekette bu gibi mevaddı
iddihar edecek doponun fıkdanını işaret etmiş
olması « depoda müddahar» tâbirinin dairei
şümulünü daha vâsi bir şekilde mütalea ve
telâkki etmeyi zaruri kılmaktadır.
Mezkûr ham petrolü memlekete ithal
edememesinden dolayı Mustafa Mecdi Beyin
maruz kalacağı yukarda biletraf serdedilen
küllî • zararı bir tarafa bıraksak bile bunun
beher kilosu için 40 paradan 120 bin lira
gümrük resminin ziyaı gibi Hazineye az çok
ehemmiyeti haiz bir zarar da terettüp etmiş
olacaktır.
Tesis edilen kanunların ne vatandaşların
ne de Hazinenin zararını mucip olacak bir vazi
yet ihdas etmemesi lâzımgeleceği de derkâr
olmasına nazaran İstanbulda depo bulunma
masından dolayı bizzarure mahalindeki depo
larda müddahar bulunan mezkûr on iki bin
ton ham petrolün da ibraz edilecek vesaika
istinaden beyanname alınmak suretile memle
ketteki dopolarda müddahar mallar misillû
muameleye tabî tutulmasını encümenimiz
maslahat ve madelete uygun görmektedir.
Maahaza encümenimizin her iki tarafın menafii ve meselenin cereyanı şeklini mütalea
ederek hâsıl ettiği kanaate istinaden ittihaz
etmiş olduğu kararın tasvibi Vüksek Heyetin
takdirine bağlı okluğu arzolunur.
Ar. En. Reisi
Rize
Atıf
Aza
Gazi Antep
Şahin

M. M.
istanbul
Ziyaetfin
Aza
Mardin
Abdürrezzak

Kâtip
Muğla
Aza
Van
Münip

Stra No 2 9 0
Belediye kanununun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasının
değiştirilmesine dair 1/948 numaralı kanun lâyihası ve
Belediye kanunu muvakkat encümeni mazbatası

T.C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
S&yr : 6/999

.

22 -IV

-1934

B. M. M. Yüksek Reisliğine
1580 sayılı belediye kanununun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasının tadili hakkında
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 17-IV-934 te Yüksek Meclise arzı
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
Büyük belediyelerimizde idarî ve inzibatî tedbirlere ve takyitlere rağmen dağınık bir halde
olan otobüs servisini muntazam ve mesul bir idareye bağlamak ve muhtelif aksamı hariçten gelen
otobüslerin ihtiyaçtan fazla kullanılması yüzünden memleket haricine fazla döviz çıkmasına yer
vermeflrök ve şehirde müesses nakliye teşekküllerini korumak ve nakil vasıtalarının bulunma
dığı sahalardaki halkın muvasala ihtiyaçlarını karşılamak için vaki teşebbüsler neticesinde İs
tanbul ve Ankara gibi büyük belediyelerimizde otobüs işletme imtiyazı mahallî belediyelere ve
rilmiştir. Ancak ıbelediyelerimizin bugünkü malî vaziyetleri dolayısile mühim sermayeleri icap
ettiren ibu imtiyazı yalnız başlarına tatbik etmek imkânını bulamamaktadırlar.
Halkm seyrüsefer emniyeti itibarile cidden hayatî bir mahiyet arzeden otobüs işletme im
tiyazının muntazam ve mesul bir idareye bağlanmasındaki mutlak zaruret, zaman zaman işi
tilen otobüs «kazaları bu hususu teyit etmektedir. Bu vaziyet karşısında vatandaş hayatmı tehli
keye koyan otobüs servisinin büyük şehirlerimizde süratle ve matlup intizam ile temini için bele
diyelere verilecek bu imtiyazın şirketlerin de iştirakile temini veyahut belediyelerin bu gibi sey
rüsefer vasıtaları için ruhsat vermeleri muvafık görülmüş ve işbu kanun lâyihası bu noktadan
ihzar ve teklif olunmuştur.
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Belediye kanunu Muvakkat encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Belediye muvakkat encümeni
Karar No. 5
Esas No. 1/948

d-VII-1934

Yüksek Reisliğe
hakkında eski hüküm ipka olunmuş ve yolcu na
1580 sayılı belediye kanununun 19 uncu
kil vasıtaları da tasrih edilerek bunların doğru
maddesinin beşinci fıkrasının tadili hakkında
dan veya Heyeti Vekile kararile iştirak, icar
Başvekâletin 22 nisan 1934 tarih ve 6/999 nu
devri imtiyaz gibi suretlerle bilvasıta işletil
maralı tezkeresine bağlı kanun lâyihası ve esba
bı mucibe mazbatası Dahiliye vekili Şükrü Ka
mesi hususunda, yahut eski hükme tevfikan in
ya Beyefendi hazır olduğu halde müzakere edil hisarı tazammun etmemek üzeüe ruhsat vermek
di:
te belediyeler serbest bırakılmıştır. Hususî ma
Belde halkının seyrüsefer emniyet ve selâme- hiyette elektrik tesisatına ve umuma ait suların
ihtiyaçtan fazlasına taallûk eden eski hükmün
tile yakından alâkadar olan belediyelere zikri
teklif
veçhile aynen ipkası ve kanun lâyihası
geçen beşinci fıkra ile (Muayyen mevkiler ara
nın bu tadilâtla kabulü muvafık görülerek
sında yolcu ve yük başına ücret alan nakil va
sıtalarının işletilmesine ruhsat vermek) hakkı ka Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere
bul edilmiş olup bununla maksadın istihsal oluna- Yüksek Reisliğe evrakın takdimine karar verildi.
M. M.
Kâtip
madığı ve belediyelere imtiyaz itası suretile verilen Mu. Be. En. Reisi
salâhiyetlerin de malî vaziyet dolayısile tatbik
Kütahya
Antalya
edilemediği görülmüş olduğundan mezkûr ka
Hakim
Rasıh
nun fıkrasının değiştirilerek belediyelere yalnız
Aza
Aza
Aza
yolcu nakil vasıtalarına münhasır olmak üzere
Cebelibereket
Urfa
Bursa
doğrudan doğruya veya bilvasıta işletmek hak
İbrahim
Behçet
Dr. R. Ferit
kının verilmesinde derpiş edilen zaruret encüAza
Aza
Aza
menknizee de kabul edilmiştir.
Zonguldak
Balıkesir
İstanbul
Muzaffer
Rıfat
Hükümetin teklifinden yük nakil vasıtalnrı Alâettin Cemil

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ

BELEDİYE KANUNU MUVAKKAT EN
CÜMENİNİN TABİLİ

1580 numaralı belediye kanununun 19 uncu mad
desinin beşinci fıkrasının değiştirilmesine dair
kanun lâyihası

1580 numaralı belediye kanununun 19 uncu
maddesinin beşinci fıkrasının \ değiştirilmesine
dair kanun lâyîhiası

MADDE 1 — 1580 numaralı belediye kanu
nunun 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Belediye smın dahilinde muayyen mmtakalar arasmda otobüs, omnibüs gibi yolcu ve yük
başına ücret alan nakil vasıtalarını Hükümetin
murakabesi altında ya doğrudan doğruya işlet
mek veya îcra Vekilleri Heyeti kararile beledi
yelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasile
işlettirmek veya dilerse muayyen müddetle ruh-

MADDE 1 — 1580 numaralı kanunun 19 un
cu maddesinin 5 inici fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Belediye smırj dahilinde mujayyen mmtakalar
arasmda yolcu nakil vasıtası ojarak otobüs, om
nibüs, otokar, tünel, troley, feftiküler işletmek
münhasıran belediyelerin hakkıdır.
Bunların belediyelerin de iştirak edecekleri
şirketler vasıtasile yapılması ve işletilmesi ve
ya icara verilmesi veyahut imtiyazın; devri îcra
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sat vermek münhasıran belediyelerin hakkıdır.
Hususî mahiyette elektrik tesisatı gibi işle
rin yapılmasına ve umuma ait sularm ihtiyaçtan
fazlasının hususî istihsalâtta kullanılmasına inhi
sarı tazammun etmemek üzere ruhsat vermek.

Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır.
Belediyeler dilerse inhisarı tazammun etme
mek şartile bunların işletilmesine ruhsat dahi
verebilir.
Hususî mahiyette elektrik tesisatı gibi işle
rin yapılmasına ve umtama ait sularm ihtiyaç
tan fazlasının hususî istihsalâtta kullanılması
na ve beldenin muayyen mevkileri arasımda
yük basma ücret alan nakil vasıtalarının işle
tilmesine inhisarı tazamsnaiun etmemek üzere ruh
sat vermek te belediyelere aittir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur.
17-IV-1934
M. M. V.
Da. V.
Bş. V.
Aid. V.
Ş.
Kaya
Zekâi
İsmet
Ş. Saraçoğlu
Mf. V
NaV.
Ha. V.
Mal. V.
Ali
Dr. T. Rüştü
Fuat
Zr.
V.
G. I. V.
îk. V.
S. î. M. V.
Ali Rana
Muhlis
M. Celâl Dr. Refik

»e-<«

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3 -— Aynen kabul edilmiştir.
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Sıra Ns 307
I934senesi muvazenei umumiye kanununun 18 inci maddesile
Millî Müdafaa vekâletine verilen tahsisatla 1935 senesinde
verilecek tahsisatın 2425 numaralı kanunda gösterilen te ahhût salâhiyetile birleştirilmesi hakkında 1/1099 numaralı
kanun lâyihası ve Bütçe encümen! mazbatası
T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayt: 6/1951

4-V/I-1934

B. M. M. Yüksek Reisliğine
1Q35 senesi bütçesinde Millî Müdafaa Vekâletince yapılacak ıo 000 000 liralık teahhüdat
hakkında hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 4-VII-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan
kanun lâyihası esbabı ınucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim.
Başvekil
ismet
Esbabı

mucibe

2425 numaralı kanunla Millî Müdafaa vekâlet ne verilen kredi ile taahhüt salâhiyetine müsteniden
malzemei harbiye mubayaa edilecekse de aktedilecek mukavelelere avans suretile bir miktar peşinat
vermek zarureti görülmektedir. Bu peşinat Millî Müdafaa vekâletile Askerî Fabrikalar umum mü
dürlüğünün 1934 bütçesi fasıllarına konan ve muvazenei umumiye kanununun 18 inci maddesile
tahsis edilen tahsisattan tediye edilecek ise de işbu avansların müteakip senelerde teslimat vukubuldukça mahsubunun yapdabilmesi için 1552 numaralı kanun ahkâmının tatbiki hakkında bir kaydi
kanuniye lüzum ve zaruret görülmüştür.
Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M, No. 195
Esas No. 1/1099

5-VII-1934
Yüksek Reisliğe

Fevkalâde membalardan Millî Müdafaa vekâ
letine tahsis edilen mebaliğin 2425 numaralı ka
nunla verilmiş olan taahhüt salâhiyetile birleş
tirilerek kullanılması hakkında olup Başvekâle
tin 4 - VII -1934 tarih ve 6/1951 numaralı tezke
resi ile Yüksek heyetin tasvibine arzolunan ka
nun lâyihası Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri
Beyler hazır oldukları halde encümenimizce tet
kik ve müzakere olundu.
Teklif olunan lâyiha es/babı mucibesine ve
Vekil Beylerden alman izahata göre aynen ka-

bul edilmiştir.
Müstacelen müzakere edilmek üzere Umumî
Heyetin yüksek tasvibine arzolunur.
Beis
Burdur
M. Şeref
Balıkesir
Enver
Srvas
M. Remzi

R. V.
İsparta
Mükerrem
Bursa
Dr. Galip

M. M.
Bayazıt
İhsan
Çorum.
Mustafa

Erzurum
Aziz

istanbul
Sadettin
Yozgat
8. Sırn
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1934 malî senesi muvazenei umumiye kanununun
18 inci maddesile Millî Müdafaa vekâletine verilen
tahsisatla 1935 senesinde verilecek tahsisatın 2425
numaralı kanunda gösterilen taahhüt salâhiyetile
birleştirilerek istimaline dair kanun
MADDE 1 — 1934 malî senesi muvazenei
umumiye kanununun 18 inci maddesi mucibince
Millî Müdafaa vekâletine fevkalâde menabiden
tahsis edilen ve 1935 senesi bütçesinde yine bu
şekilde tahsh edilecek olan azamî 10 000 000
liraya kadarının 2425 numaralı kanunla veril
miş olan taahhüt salâhiyetile birleştirilerek taahhüdata girişmeğe Millî Müdafaa vekili mezun
dur.
MADDE 2
teberdir.

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri me
murdur.
4 - VH -1934
Bş. V.
îsmet
Da. V.
Ş. Kaya
Mf. V.
Hikmet
S. î. M. V.
Dr. Refik

Ad. V.
ş- Saraçoğlu
Ha. V.
Na. V.
Ali
G. î. V.
Ali Bana

M. M. V.
Zekâi
Mal. V.
Fuat
Ik. V.
M. Celâl
Zr. V.
Muhlis

Sıra No 3 0 4
Denizyolları ve A. K. A. Y. işletmelerile fabrikalar ve havuz
lar teşkilâtı hakkındaki kanunun muvakkat maddesine mû
zeyyel 1/1090 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Adliye ve
Bütçe encümenleri mazbataları

r. c.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı: 6/1871

1 -VI-1934

B. M. M. Yüksek Reisliğine
2248 sayılı ve 31-V-933 tarihli kanunun muvakkat maddesine zeylen İktisat Vekâletince
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-VI-934 te Yüksek Meclise arzı karalattırılan kanun
lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte sunulmuştur efendim.
Başvekil
ismet

2248 numaralı ve 31-V-933 tarihli kanunun muvakkat maddesine mûzeyyel
kanun lâyihası esbabı mucibesi
Mülga Seyrisefain idaresinin eski muamelât ve hesabatını tasfiye için 2248 numaralı kanu
nun muvakkat maddesi mucibince teşekkül eden komisyonun işbu vazifeyi bir sene zarfında
ikmal etmesi aynı maddei kanuniye ile meşrut kılınmış idi .
Komisyon kendisini tasfiye muamelesini mevzuatı Maliyenin muhtelif ahkâm ve eşkâline
bağlı olarak ifa etmek mecburiyetinde görmüş olması itibarile işini müddeti kanuniyesi zarfında
ikmal edememiştir.
Yapılan tetkikat neticesinde bu şekilde tasfiyenin daha senelerce imtidat edeceği de anlaşıl
mış olması dolayısile tasfiye muamelesini hazinenin ve eşhasın menafiini muhil olmamak şartile
seri bir surette ifası imkanını verecek usullerin tesbiti ve bu usulleri tatbik edecek salahiyetli
yeni bir heyetin teşkili lüzumu hasıl olmuştur.
Bu lüzum ve zarurete binaen tasfiyenin icrası hakkında 2248 numaralı kanunun muvakkat
maddesine mûzeyyel olarak tanzim kılınan işbu lâyihai kanuniye maddelerinin mucip sebepleri de
aşağıda gösterilmiştir.
1 - Bu madde tasfiyeyi yapacak komisyonun sureti teşkilini tesbit ve işi müddetle takyit
eden hükümleri muhtevi olması itibarile müstağnii tavzih görülmüştür.
2 - Bu madde tasfiye heyetinin ve salâhiyetlerinin ana hatlarını tesbit etmektedir.
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3 - Heyetin hazineye ayrıca bir nakdî külfet tahmil etmemesi esası göz önünde tutularak
vazifesini teshile matuf hükümleri ihtiva etmektedir,
4 - Formüldür.
5 - Formüldür.

iktisat encümeni mazbatası
T. B. M. M.
İktisat encümeni
Karar No. 29
Esas No. 1/1090

2-YII

-1934

Yüksek Reisliğe
3 1 - V - 1 9 3 3 tarih ve 2248 numaralı kanunun
muvakkat maddesine zeylen İktısa.t vekaletince
hazırlanıp Başvekâletten Yüksek Meclise arzedilen kanun lâyihasr encümenimize havale edil
mekle tetkik ve müzakere olundu:
Lâyihanın başlığı 2248 numaralı kanunun
muvakkat maddesine zeylolınak üzere tanzim
edilmiş ise de muvakkat maddenin hükmü esa
sen hitama erdiği gibi muvakkat bir maddeye
zeyil yapılması da usule muvafık görülemediğin
den lâyihanın doğrudan doğruya kanunun aslı
na tezyil edilmesi daha münasip görülmüştür.
Lâyihanın birinci maddesi aynen kabul edil
miştir. İkinci maddenin A, 13, C fıkraları aynen
kabul edilmiş ve şimdiye kadar tesbit edileme
yen alacaklara ait (TC) fıkrası tadilen kabul
edilmiştir.

Üçüncü maddenin hariçten alınacak azalara
verilecek hakkı huzura ait ikinci fıkrası müp
hem görüldüğünden tavzih edilmiştir.
Şekle ait dördüncü, beşinci maddeler aynen
kabul edilmekle havalesi mucibince Bütçe en
cümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe
takdim olunur.
Ik. En. Reisi Na.
Ş. Karahisar
İsmail
Aza
Bursa

Rüştü
Aza
Eskişehir

Emin

M. M.

Aza
İstanbul
77. Vasıf
Aza
Bolu
Şükrü

Kâtip
A. Karahisar
Akosmanzade İzzet
Aza
İzmir
M. Sadettin
Aza
Gümüşane
Edip Servet

Adliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye encümeni
Mazbata No. 65
Esas No. 1/1090

3 - VII -1934
Yüksek Reisliğe

2248 sayılı kanunun muvakkat maddesine
müzeyyel kanun lâyihası Adliye encümenine ha
vale edilmekle İktisat vekili Celâl Beyin huzu
ru e tetkik ve müzakere olundu.
Bahsedilen kanuna zeyl edilmek istenen hü
kümler arasında encümenimiz yalnız ikinci mad
denin (E) fıkrasının tetkikini tensip etmiş ve
bu fıkra da mülga Seyrisefain idaresinin muame-

lelerini tasfiye için teşkil edilen ve bu lâyiha ile
çalışma müddeti ve vazife tarzları tesbit edilen
heyetin mezkûr idareden alacaklı olanların tayin
olunan bir müddet içinde müracaatları zımnın
da ilânlar yapması ve müddet bitince hak sahip
lerinin hukukunun düşeceği hükmünü ihtiva et
tiği anlaşılmıştır.

3_
İlga edilmiş olan bir idarenin muamelelerini
tasfiye için her türlü hükümler

konabilirse de

alacaklılar için bir müddet tayin

olunarak o

müddet içinde müracaat edememeleri halinde
haklarının düşmesi hukukî prensiplere uygun
olamayacağından (E) fıkrası değiştirilerek umu
mî hükümlerin mahfuziyeti esası dairesinde ye
niden yazılmıştır.
Lâyiha havale mucibince Bütçe encümenine

tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olu
nur.
Ad. E. R.
M. M.
Kâ.
Aza
Çorum
Kocaeli
Trabzon
Antalya
Münir
Salâhattin
Nıtman
Aza
Aza
Aza
Aza
Konya
Çanakkale
Kayseri
Balıkesir
S. Sırrı Osman Niyazi S. Azmi
Vasfi
Aza
Tokat
Nâzım

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Esas No. 1/1090
Mazbata No. 193

5 - VII - 1934
Yüksek Reisliğe

Denizyolları ve Akay işletmeleri ile fabrika ve
havuzlar teşkilâtı hakkındaki 2248 numaralı ka
nunun muvakkat maddesine zeylen tanzim olunup
İktisat ve Adliye encümenleri mazbataları ile bir
likte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası
İktisat vekili Celâl Beyin huzurile encümenimizee de tetkik ve müzakere olundu.
Teklif olunan kanun lâyihası esas itibarile İk
tisat ve Adliye encümenlerinin tadilâtı dairesin
de encümenimizce de kabul edilmiş ve şekle ait

bazı değişiklikle yeniden yazılan kanun lâyihası
müstacelen müzakere buyurulmak üzere Umumî
heyetin yüksek tasvibine arzolunur.
Reis
R. V.
M. M.
Burdur
İsparta
Bayazıt
M. Şeref
Mükerrem
İhsan
Balıkesir
Bursa
Çorum
İstanbul
Enver
Dr. Galip
Mustafa
Sadettin
Sivas
Erzurum
Yozgat
M. Remzi
Aziz
•S. Sırrı

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TAJ3İLİ

2248 numaralı ve 31 - V -1933 tarihli kanunun
muvakkat maddesine müzeyyel kanun lâyihası

31 - V - 1933 tarih ve 2248 numaralı kanuna
müzeyyel kanun lâyihası

MADDE 1 — Mülga Seyrisefain idaresinin es
ki muamelelerini tasfiye için 2248 numaralı ka
nunun muvakkat maddesi mucibince teşkil olu
nan komisyonun müddeti muayyenesi zarfında
bitiremediği tasfiye muamelelerini tamamlamak
üzere ikisi Maliye vekâleti, birisi Divanı muha
sebat ve ikisi de iktisat vekâleti tarafından ken
di memur ve müstahdemleri arasından intihap
edilecek beş azadan mürekkep bir heyet teşkil
edilecektir. Bu heyet Denizyolları işletmesi mü
dürünün nezaret ve mesuliyeti altında çalışacak
ve komisyona Denizyolları işletmesi müdürü ve
ya tevkil edeceği bir memuru riyaset edecektir.
Heyet vazifesini en çok altı ay zarfında bitir
miş olacaktır.

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen.

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı heyet
tarafından sabık tasfiye komisyonundan devralı
nacak mülga idareye ait kuyudat ve vesaike gö
re aşağıdaki şekillerde tasfiye muamelesi yapı
lacaktır :
A) Mülga idarenin mevzuata uygun olarak
sabit ve mütehakkak borçlan tesbit edildikten
sonra evrakı müsbitelerile birlikte bir cetveli
2248 numaralı kanunda yazılı esaslar dairesinde
muameleye tâbi tutulmak üzere Maliye vekâle
tine gönderilir.
B) Mülga idare tarafından tediye edilip te
tahsisatı olmamasından veya sair şekil noksan
larından dolayı mahsubu yapılamayarak muhte
lif hesaplarda alacak görülen mebaliğe ait kayitler komisyon tarafından tetkik ve karara
raptolunarak hesapları tasfiye edilir.
C) Sarfiyatı muvakkateden veya sair hesap
lardan mülga idareye karşı borçlu olup ta ayni
zamanda mülga idareden doğrudan doğruya
alacaklı olanların borçlarını alacaklarile mahsu
bu komisyon tarafından ifa edilir.
D) Hakikî ve hükmî şahısların idareye olan
borçlarından mahal ve imkân tahsili mevcut
olanların Hazinece; tahsilleri mahalleri malsandıklanna takip ve temin ettirilmek üzere müfre
datlı cetvelile evrakı müsbitesi komisyon tara
fından ihzar edilerek İstanbul vilâyeti muhasebe
müdüriyetine tevdi ve bu defterin bir sureti de
heyet tarafından Maliye vekâletine irsal olunur.

MADDE 2 — A, B, O, D fıkraları Hükümetin
teklifinin ayni.
E - Mülga idarede matlubu olup ta sabık tas
fiye komisyonuna beyanname vermiş olanlar
dan maada alacaklılar yeni heyetin teşekkülü
tarihinden itibaren birer gün fasıla ile on beş
gün müddetle resmi gamete ve Istanbulda çıkan
yevmi gazetelerle yapılacak ilânlarla verilecek
iki aylık mühlet zarfmda alacaklarına ait evra
kı müsbiteyi bir beyanname ile heyete tevdi ede
ceklerdir. Bu müddet zarfında bu suretle mü
racaat etmeyenlerin bütün hakları sakıt olur.

_
ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

31 - V - 1933tarîh ve 2248 sayılı kanunun muvak Denizyolları ve Akay isletmeleri ile fabrika ve ha
vuzlar teşkilâtı hakkındaki 2248 numaralı kanuna
kat maddesine zeyledilen kanun lâyihası
müzeyyel kanun lâyihası
MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen.

MADDE 2 — A, B, O, D fıkraları aynen.
E) Birinci maddeye göre teşkil edilen heye
tin vazife görmeğe başladığı resmî gazete ile Istanbulda çıkan günlük gazetelerle ilân olunur.
Mülga idareden alacakları olanlar müsbit varakalarile heyete müracaat ederek kaydettirir
ler ve heyetçe kanunda yazılı usullerle hakla
rında muamele yapılır. Heyetin vazifesi nihayet
buluncaya kadar mülga idaredeki alacakları için
müracaat etmeyenlerin mutalebe haklan umumî
hükümlere tâbidir.

MADDE 1 — Mülga Seyrisefain idaresinin
eski muamelelerini tasfiye için 2248 numaralı ka
nunun muvakkat maddesi mucibince teşkil olu
nan komisyonun müddeti muayyenesi zarfında
bitiremediği tasfiye muamelelerini tamamlamak
üzere ikisi Maliye vekâleti ve ikisi İktisat vekâ
leti ve birisi de Divanı muhasebat reisliğince
kendi memur ve müstahdemleri arasından inti
hap edilecek beş azadan mürekkep bir heyet teş
kil olunmuştur.
Bu heyet Denizyolları işletmesi müdürünün
nazaret ve mesuliyeti altmda çakşır. Bu heyete
Denizyolları işletmesi müdürü veya tevkil ede
ceği bir memuru riyaset eder. Heyet vazifesini
en çok altı ay zarfında bitirmeğe mecburdur.
MADDE 2 — Birinci maddede yazık heyet
tarafından sabık tasfiye komisyonundan devra
lınacak kuyudat ve vesaike göre aşağıdaki şekil
lerde tasfiye muamelesi yapılır:
A: Mülga idarenin mevzuata uygun olarak
sabit ve mütehakkık borçları tesbit edildikten
sonra evrakı müsbitelerile birlikte bir cetyeli
2248 numaralı kanunda yazık esaslar dairesinde
muameleye tâbi tutulmak üzere Maliye vekâle
tine gönderilir.
B: Mülga idare tarafından tediye edilipte
tahsisatı olmamasından veya sair şekil noksan
larından dolayı mahsubu yapılamayarak muhte
lif hesaplarda alacak görülen mebaliğe ait ka
yıtlar tetkik ve karara raptolunarak hesapları
tasfiye edilir.
C: Sarfiyatı muvakkateden veya sair hesap
lardan mülga idarey ekarşı borçlu olupta ayni
zamanda mülga idereden doğrudan doğruya ala
caklı olanlann borçlarının alacaklarile mahsubu
ifa edilir.
D: Hakikî ve hükmî şahısların idareye olan
borçlarından mahal ve imkânı tahsili mevcut
olanların Hazinece tahsilleri mahalleri malsandıklanna takip ve temin ettirilmek üzere müf
redatlı cetvelile evrakı müsbitesi ihzar edilerek
İstanbul vilâyeti muhasebe müdüriyetine tevdi
ve bu defterin bir sureti de Maliye vekâletine
irsal olunur.
Mahal ve imkânı tahsili mevcut olmadığına
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Mahal ve imkânı tahsili mevcut olmadığına he- .
yetge kanaat getirilen mülga idare alacakları
muhasebei umumiye kanununun 133 üncü mad
desine tevfikan terkin kayitleri icra edilmek üze
re kezalik müfredatlı bir cetvel ve komisyon
karan mevcut ise takibat evrakı Maliye vekâle
tine gönderilir.
E - Mülga idarede matlubu olup ta sabık tas
fiye komisyonuna beyanname vermiş olanlardan
maada alacaklılar yeni heyetin teşekkülü tari
hinden itibaren bir hafta müddetle müstemirren
İstanbulda çıkan bütün gazetelerle ve resmî .ga
zete ile yapılacak ilânlarla verilecek on beş gün
lük mühlet zarfında alacaklarına ait evrakı müsbiteyi bir beyanname ile heyete tevdi edecekler
dir. Bu müddet zarfında bu suretle müracaat et
meyenlerin bütün hakları sakıt olur.
MADDE 3 — Bu kanun mucibince teşkil edi
lecek tasfiye heyeti reisi ve azalarına her hangi
bir nam altmda ayrıca ücret veya iıakkı huzur
verilmez. Ancak bu heyete hariçten gönderilecek
azalara harcırah kanunu mucibince tahakkuk
edecek istihkakları verilir. Bu istihkaklardan ne
kadarının Denizyollan ve ne kadarının Akay işletmeleri tarafından verileceği İktisat vekâletince tayin olunur.
Bu heyetin vazifesini kolaylaştırmak üzere
Denizyolları işletmesi kendi memurlarından lü
zumu kadarını ve icabı halinde bunlara ilâveten
hariçten ücretle tutacağı azami iki memuru heyet emrine verecektir.
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İktisat ve Maliye vekilleri memurdur.
26 -VI -934
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Da. V.
ismet
8. Saraçoğlu
Zekâi
Ş. Kaya
ifa. V.
Mal. V.
Mi. V.
Na. V.
Dr. T. Rüştü
Fuat
Hikmet
Ali
îk. V. ' S. î. M. V.
G. î. V.
Zr. V.
M. Celâl
Dr. Refik
Ali Rana
Muhlis

|
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MADDE 3 — Bu kanun mucibince teşkil
edilecek tasfiye heyeti reisi ve azalarına herhan
gi bir nam altında ayrıca ücret veya hakkı hu
zur verilmez. Ancak İstanbuldan gayri mahal
lerden bu heyete gönderilecek razalara harcırah
kanunu mucibince tahakkuk edıeeek istihkakları
verilir. Bu istihkaklardan ne kadarının deniz
yolları ve ne kadarmm Akay f işletmeleri tara
fından verileceği İktisat vekâletince tayin olu
nur.
Bu heyetin vazifesini kolaylaştırmak üzere
denizyolları işletmesi kendi mamurlarından lü
zumu kadarını ve icabı nalinde ilâveten hariçten
ücretle tutacağı azamî iki memttru heyet emrine
verecektir.
MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen
MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen
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heyetçe kanaat getirilen mülga idare alacakları
muhasebei umumiye kanununun 133 üncü mad
desine tevfikan terkini kayıtlan icra edilmek
üzere kezalik müfredatlı bir cetveli ve heyet ka
ran, mevcut ise takibat evrakı, Maliye vekâle
tine gönderilir.
E: Birinci maddeye göre teşkil edilen heyetin
vazife görmeğe başladığı resmî gazete ile tstanbulda çıkan günlük gazetelerle ilân olunur.
Mülga idareden alacakları olanlar evrakı
müsbitelerile heyete müracaat ederek alacakla
rını kaydettirirler ve heyetçe bu kanunda yazılı
usullerle haklarında muamele yapılır.
Heyetin vazifesi nihayet buluncaya kadar
mülga idaredeki alacaklan için müracaat etme
yenlerin mutalebe haklan umumî hükümlere tâ
bidir.
MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen.

MADDE 3 — Bu kanun mucibince teşkil edi
lecek tasfiye heyeti reisi ve azalanna her hangi
bir nam altmda aynca ücret veya hakkı huzur
verilmez. Ancak tstanbuldan gfayn mahallerden
bu heyete gönderilecek azalara harcırah kanunu
mucibince tahakkuk edecek istihkakları verilir.
Bu istihkaklardan ne kadarmın Denizyollan ve
ne kadarmm Akay işletmeleri tarafından veri
leceği İktisat vekâletince tayin olunurr
Bu heyetin vazifesini kolaylaştırmak üzere
Denizyollan işletmesi kendi memurlarından lü
zumu kadarım ve icabı halinde bunlara ilâveten
hariçten ücretle tutacağı azamî iki memuru he
yet emrine verir.

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen.

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen.

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

Sıra No 299
Devlet davalarını takibe memur avukatlar hakkında 1/1079
numaralı kanun lâyihası ve Maliye, Adlîye ve Bütçe encü
menleri mazbataları

T.C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/1705

1 -VI- 1934
B. M. M. Yüksek Reisliğine

Devlet davalarını takibe memur avukatlar hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra
Vekilleri Heyetince 9-VI-1934 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyiiesı
esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim.
*
Başvekil
İsmet

Devlet davalarını takibe memur avukatlar hakkındaki kanunun esbabı mucibe lâyihası
'Muvazene! umumiyeye dahil #uhtelif daireler leh ve aleyhinde tehaddüs eden davaların her da
irece ayrı ayrı takip ettirilmesi bir çok mahzurları dal olmaktadır.
Her vekâlet kendisine ait işlerden doğan ihtilâfların adlî sahaya intikali karşısında hukuku Hazi
neyi iddia ve müdafaa edeibilmek için avukat istihdamına mecbur bulunmaktadır.
Ancak vekâletlerin kâffesinin avukatlık teşkilâtı olmadığı gibi onlar da her mahalde avukat
istihdam edememek dolayısile davaların takibi kanunlara gayrivâkıf küçük memurlara tahmil edil
mektedir.
Bir kısım vekâletlerin bazı mühim merakizde avukatları ve muakkipleri bulunduğu halde veri
len ücretlerin kifayetsizliği meslekî kabiliyet ve tecrübeleri ile maruf zevatin hizmetinden istifa
deye imkân vermemektedir.
Vekâletlere bu sunetle avukat istihdamı ihtiyaca tekabül etmemekle beraber bütün dairelerin
iüıtiyar ettiği masraf ve ita eyledikleri ücrete nazaran Devlet davalarının lâyikile takibi mümkün
olmamakta ve elde edilen semere ile yapılan fedakârlık arasında bir nisbet bulunmamaktadır.
Bazı vekâletlerin hukuk müşavirlikleri teşkilâtı da bulunmadığı cihetle tahaddüs eden davaların
kimlere tevdi olunacağı meselesi karşısında kalınmakta ve ancak mühim bazı işler için muayyen
bir ücretle avukat tedariki mecburiyeti tahassül etmektedir. Bu tarzı muamele dava safahatının
yukaırda arzöhındıığu üzere teşkilâtı mahsosasının bulunmaması hatsebile murakabesi z kalmasını
da intaç etmetküedir.
Devlete ait davalarım bir elden idare ve murakabemle Hazine haklarının ziyama meydan bıra
kılmamasını ve muhtelif idarelerim avukat ücreti olialrak verdikleri tahsisatın tarleştiriknesd suretile kâfi ücretle Hajztfmeye daha merbut, meslekî ihtilas sahibi aıvukatl^rın istihdamını ve ıbu gibi
lerin hizmetlerinden istifade edilmesini teminen işbu lâyih&i kanuniyenin tanzimine lüzum görül
müştür.
Birinci madde ile merkez ve mülhakatta mravazenei umumiyeye dahil dairelere ait davaların ve
icra takiplerinin son dereceye kadar takip ve mesaili hukıtaye hakkında mütalea beyan etmek vazi-
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fesile Hazine avukatlarının mükellef olduğu tasrih edilmek suretile kanunun mevfzuu tesbit edil
miştir.
;
İkinci maddede Hazine avukatı ve dava vekillerinin usulü tayin ve intihabı gösterilmiş ve
baro olmayan ve dava vekili bulunmayan yerlerde diğer dairelere ait davaların takibi hususunun
malmüdürlerine tevdii mahzurdan salim olamayacağından alâkadar dairelerin âmirlerine veya tev
kil edeceği memurlara terki daha muvafık görülmüştür.
'
Hazine avukatı olan ve olmayan yerlerde kemiyet ve keyfiyetçe bazı mühim davaların, taallûk
ettiği mevzua nazaran ihtisasları mücerrep, meslekî ehliyet ve kabiliyetleri maruf, avukatlara tev
dii Hazine için faideli olacağı teemmül olunarak lâyihanın 3 üncü maddesi bu esas dairesinde tanzim
edilmiştir.
Esbabı sıhhiye ve mücbireye müstenit veya evvelce derpiş edilmesi mümkün olamayan vaziyetler
hariç, kalmak şartile uhdelerine mevdu Hazine davalarını takip ve muayyen muhakeme celselerin
de bulıınamaya.rak gryaba mahal veyahut Hazinenin müddei bulunduğu davalarrn devam talebine
kailm&sına sebebiyet veren avukatların bu yüzden Hazineye ika eyledikleri zararın tazmini esası
kabul olunmuş ve lâyihanın 4 üncü maddesi bu şartlar dairesinde tesbit olunmuştur.
Mütenevvi devlet şuabatı idaresine müteallik davaların murakabesi gibi bir hizmetin ifasında
sarfedeoekleri mesainin meslekî tecrübelerinde kâfi bir ımülâzemet teşkil edeceği ve hukuk mezun
larının rağbetini temin edeceği düşünülerek devairi merkeziye hukuk müşavir muavinleri ve mümey
yizlerinin hizmetlerinin avukatlık kanununda yazılı staja mahsup olunması muvafık görülmüş, lâyi
hanın 5 inci maddesi bu esas üzerinden tanzim elilmiştir.
Kanunun istihdaf ettiği icaplara göre sureti tatbikini mübeyyin bir nizamname tedvini için de 6 ncı
madde tesbit olunmuştur.
Adliye mahkemelerinin 20 - VII - 1934 ten itibaren 5 - IX - 1934 tarihine kadar hukuk usulü
muhakemeleri ve ceza muhakemeleri usulü kanunları mucibince tatil olması basebile yeni teşkilâtın
yeni Adliye senesile birlikte başlaması ve ayni zamanda kanunun neşri tarihinden itibaren bu
teşkilâtın istilzam edeceği icapların teemmül olunarak tatbik olunabilmesi için kanunun 1 - IX -1934
tarihinden meri olması muvafık görülmüş ve lâyihanın 7 nei maddesi bu maksatla tanzim edilmiştir.
Kanunun meriyete vazı tarihinden mukaddem muhasebei umumiye kanunu hükümleri dairesinde
Devlet bütçe kanunu meriyete girmiş ve bu işlere müteallik tahsisatlar tevzi ve kadrolar tesbit edil
miş olacağından bu kadro ve tahsisatların Maliye bütçesine nakli ve bazı mühim davalar için ait ol
duğu vekâletlerle avukatı arasında teati olunan davalara müteallik mukavelât bükümlerinin de yeni
kanun muvacehesinde alacağı şekil nazara alınarak 4 maddeden ibaret muvaıkkat maddeler tanzim
olunmuştur.

Maliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye encümkeni
Karar No. 54
Esas No. 1/1079

,

3 - VII - 1934

Yüksek Reisliğe
Devlet davalarını takibe memur avukatlar
hakkında Başvekâletin 1 - VI - 1934 tarih ve
6/1705 sayılı tezkeresile Büyük Meclise takdim ve
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası
Maliye vekâleti müsteşarı ve hukuk müşaviri
Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere
olundu.

Muvazenei umumiyeye girenj Devlet dairelerine ait davaların ayrı ayrı takibinden doğan zararlarla yapılan masraflı* encünjenimizce de varit
görülerek halen merkezde veya tjaşrada Maliye vekâletine bağlı olan teşkilâtın Djevlet davalarını
deruhde etmesi muvafık görülmüştür.
Encümenimiz lâyihayı esas itibarile kabul et-

mekle beraber idarî dava hakkında lâyihada hiç
bir kaydin bulunmamasını doğru bulmamış ve bi
naenaleyh birinci maddenin mutlak hükmünü bu
cihetten ikmal etmek üzere maddeye bir fıkra
ilâve etmiştir.
Bu fıkrada idarî davaların meslekî ihtisaslara
taallûku hasebile ait oldukları vekaletlerce takibi
tasrih edilmekle beraber bunlardan malî hüküm
leri tazammun edenlerin Maliye vekâletile mu
habere edilerek birlikte takibinde fayda görülmüş
ve fıkraya bu hüküm ilâve olunmuştur.
îkinci madde aynen kabul edilmiş ve kemi
yet ve kıymetçe mühim olacak davaların takdiri
nin Hazineye ait olması düşünülerek bu kayt üçün
cü maddeye ilâve edilmiştir.
Avukat veya dava vekillerinin kendi sun ve
taksirlerile gıyapta Hazine aleyhine karar alma
ları veya derecelerden istifade müddetlerini geçi
renleri tazminatı mucip olacağı tabiî ise de bazı
davalar da derecelerden bizzat vekâletin sarfına
zar etmesinin faydalı olacağı mülâhaza edilmiş
maddeye buna ait bir kayit konulmuştur.
Muhasebei umumiye kanununun 137 inci mad
desi mucibince Devlet leh ve aleyhine ikame olu
nan davalardan takibinde menfaati Devlet müta-

savver olmayanların terkini kaydi ve sulhan halli
için bir kararname tanzimine ve Reisicumhurun
tasdikına ihtiyaç vardır. Halbuki cüzî miktarlar
için kararname istihsali yerine dereeatın tekem
mülü daha kolay görülmektedir. Bu ise mahke
melerin ve dairelerin işlerini çok artırdığı gibi ay
rıca masraf ihtiyarını da muciptir.
Bu itibarla encümenimiz 300 liraya kadar da
valarda derecelerden hukuk müşavirlerinin mütaleasile Maliye vekilince sarfı nazar edilmiş ve da
ha yüksek miktarlar için muhasebei umumiye ka
nununun 137 inci maddesi hükmünün tatbiki için
maddeye bir fıkra ilâve etmiştir.
Muvakkat maddelerle Maliye vekâleti bütçe
sine nakledilecek harç ve masraf tahsisatından di
ğer dairelerin idarî davalar için dahi istifadeleri
düşünülerek maddeye kayit ilâve edilmiştir.
Yüksek Eeisliğe takdim kılındı.
Maliye E. R.
Gümüşane
Hasan Fehmi
Aza
Konya
Kâzım

M. M.
İsparta
Kemal Turan
Aza
Urfa
Behçet

Kâtip
Aydın
Adnan
Aza
Diyarbekir
Zülfü

Adliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye encümeni
Karar No. 68
Esas No. 1/1079

4 - VÎI -1934

Yüksek Reisliğe
Devlet davalarını takibe memur avukatlar
hakkında Maliye vekâletince hazırlanıp Adliye
encümenine havale edilen kanun lâyihası Maliye
encümeninin tadili ve esbabı mucibe mazbatası
ile birlikte Maliye müsteşarı ve Hukuk müşaviri
Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere
olundu.
Umumî muvazeneye dahil dairelere ait dava
ların takip ve müdafaasının Hazine avukatları
tarafından yapılmasını istihdaf eden bu lâyiha
esas itibarile kabule şayan görülmüş ve lâyiha
nın birden yedinciye kadar olan maddeleri üze
rinde bazı değişiklikler yapılmış ve yazılış iti
barile de maddeler yeniden tertip edilmiştir. •

Birinei maddede idarî davaların yalnız malî
hükmü tazammun eden hususlarda Hazine avu
katlarının bu işleri takip etmeleri kabul olunmuş
ve duruşmalı idarî davalarda o işin ait olduğu
idare tarafından bir mümessilin bulunabileceği
işaret olunarak bu mümessilin her halde bulun
ması hakkında konacak bir kaydin tatbikatta
yalnız avukat huzurile duruşma yapılırken te
reddüde mahal kalmaması mülâhaza edilmiştir.
Lâyihanın üçüncü maddesinde Hazine avu
katlarından başka avukatların tutulabileceği
yazılı olup bazı sebeplerle işleri çoğalan yerler
de bu avukatların Maliye vekilliğince tayini ve
bunlardan gayri davalarda görülecek her hangi
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bir lüzum üzerine icra Vekilleri Heyeti kararile
Hazine avukatlarına teşrik veya ayrıca takip
için avukat veya vekil kullanılabileceği hakkın
da hüküm konmuştur.
Beşinci maddede Hazine avukatlarının vazi
felerini yapmamaları yüzünden maddede yazılı
şekilde Hazineye terettüp edecek zararın ve
mahkeme masraflarının avukat tarafından taz
min ettirileceği yazılmıştır.
Altıncı maddenin birinci fıkrası encümenimiz
tarafından lâyihaya konmuştur. Bu hükümle
dava açmakta faide olmayan işlerden dolayı
avukatın mütalea beyan ederek Hukuk müşavir
liğine bildirilmesi ve alacağı emre göre hareket
etmesi esası faıydalı görülmüştür. Cevap gelin
ceye kadar müruru zamana uğramak gibi hak
kın düşmesine mâni olacak tedbirlerin alınması
için de bir fıkra konmuştur.
Altıncı maddenin son fıkraları Maliye encü
meninin kabul ettiği şekilde bu maddeye alın
mıştır.
Hukuk mezunlarından devairi merkeziye hu
kuk müşavirlikleri muavin ve mümeyyizliklerindeki hikmetlerin avukatlık kanununa göre
mülâzemet sayılmasına dair olan yedinci madde

encümence münakaşa edilmiş, jböyle bir hük
mün bu kanunda yer tutması cai£; olmayacağın
dan tayyedilmesi hakkında Salâhajttin Beyin tek
lifine karşt maddenin ipkaöı ekseriyetle kabul
edilmiştir.
Bu kanun hakkında tatbik şekillerini göste
rir bir nizamname yapılması encümence musip
görülmüştür.
Muvakkat dört madde hükmü bütçeye ve ma
lî hususlara ait olduğundan encümence tetkikle
rine mahal görülmemiştir.
Lâyiha yapılan değişikliklerle encümenimiz
tarafından kabul edilmekle havale mucibince
Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek
Reisliğe takdim olunur.
Ad. En. Reisi
Çorum
Münir
Aza
Antalya
Haydar
Aza
Çanakkale
Osman Niyazi

M. M.
Kocaeli
Salâkattin
Aza
Kayseri
8. Azmi

Kâ.
Trabzon
Aza
Kocaeli
Ragtp

Aza
Antalya
Numan

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Karar No. 192
Esas No. 1/1079

5-VII-1934

Yüksek Reisliğe
ÎJevlet davalarını takibe memur avukatlar
hakkında olup Başvekâletin 11 haziran 1934 ta
rih ve 6/1075 numaralı tezkeresile Yüksek Mec
lise gönderilen kanun lâyihası Maliye ve Adliye
encümenlerinin mazbatalarile birlikte encüme
nimize tevdi olunmakla Maliye vekili Fuat Bey
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu.
Teklif olunan lâyiha Adliye encümeninin ta
dilâtı dairesinde encümenimizce de aynen kabul
edilmiştir.

Müstacelen müzakere büyurulmak üzere Omu*
mî Heyetin tasvibine arzolunur»
Reis
Burdur
M. Şeref
Bursa
Dr. Galip
Aza
Sivas
M. Remzi

R. vekili
İsparta
Mükerrem
Çorum
Mustafa
Aza
Yozgat
S. Sırrı

M. M.
Bayazıt
ihsan
Erzurum
Aziz
Aza

Aza
Balıkesir
Enver
İstanbul
Sadettin
Aza
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MALÎYE ECÜMENİNİN TADİLİ

Devlet davalarım takibe memur avukatlar hak
kında kanun lâyihası

Devlet davalarını takibe memUr avukatlar
hakkında kanun lâyihası

MADDE 1 — Merkez ve mülhakatta muvazenei umumiyeye dahil dairelere ait davaların mu
hakeme ve icra takiplerini son derecesine kadar
yapmak ve kendilerine tevdi olunan evrak üze
rine hukukî mütalea dermeyen etmek vazifesi
Maliye vekâletine merbut Hazine avukatlanna
aittir.

BİRÎNCİ MADDE — Merkep ve mülhakatta
muvazenei umumiyeye dahil dairelere ait dava
ların muhakeme ve icra takiplerini son derecesi
ne kadar yapmak ve kendilerine tevdi olunan
evrak üzerine hukukî mütalea dermeyan etmek
vazifesi, Maliye vekâletine merbut Hazine avu
katlarına aittir.
tdarî davalar ait olduğu makamlarca takip
ve intaç edilir. Ancak bunlardan malî hükümleri
tazammun edip Hazineyi alâkalandıran davalar
Maliye vekâletile bilmüşavere birlikte takip
olunabilir.

MADDE 2 — Hazine avukatları, şeraiti kanuniyeyi haiz olanlar meyanmdan Maliye ve
kâleti hukuk müşavirliğinin inhası üzerine ve
kâlet makamı tarafından tayin edilir. Baro te
şekkül etmeyen yerlerde ruhsatnameli dava ve
killeri kullanılması caizdir.
Hazine avukatı veya dava vekili bulunmayan
yerlerde hadis olacak davalar taallûk ettiği idare
şubesinin o mahaldeki en büyük âmiri veya bu
âmirin tevkil edeceği diğer bir memur tarafın
dan takip ve müdafaa edilir.

ÎKİNCÎ MADDE — Hükümetin teklifi ay
nen

MADDE 3 — Hazine avukatı veya dava ve
kili bulunan veya bulunmayan yerlerde keyfiyet
veya kemiyetçe ehemmiyetli görülen dava
ların takibi için Hazine avukatlanna veya
dava vekillerine teşriken veya müstakilen, üc
retleri masarifi muhakeme tertibinden verilmek
üzere mukavele ile hariçten vekil istihdamı ca
izdir.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hazine avukatı veya
dava vekili bulunan veya bulunmayan yerlerde
keyfiyet veya kemiyetçe Hazinece ehemmiyetli
görülen davaların takibi için Hazîne avukatlan
na veya dava vekillerine teşriken veya müstakillen, ücretleri masarifi muhakeme tertibinden
verilmek üzere mukavele ile hariçten vekil is
tihdamı caizdir.

MADDE 4 — Devlete müteallik davaları ta
kip vazifesile mükellef olanlar bir gûna makbul
mazerete müstenit olmaksızın muhakemelerin ge
cikmesine ve Devlet aleyhine gıyabî hüküm çık
masına ve Devlet aleyhinde lâhik olacak hüküm
lerin derecelerden geçirilmeksizin katileşmesine
sebebiyet verdikleri ve bundan Hazineye bir za
rar geldiği takdirde bu zararı ve Hazineye tah
mil edilen mahkeme masraflarını tazmin ile mü
kelleftirler.

DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlete müteallik
davalan takip vazifesile mükellef olanlar bir
gûna makbul mazerete müstenit olmaksızın su
nu taksirile muhakemelerin gecikmesine ve Dev
let aleyhine lâyık olacak hükümlerin dereceler
den geçirilmeksizin katileşmesine sebebiyet ver
dikleri ve bundan Hazineye bir zarar geldiği
takdirde bu zaran ve Hazineye tahmil edilen
muhakeme masraflarını tazmin ile mükelleftir.
Üç yüz liraya kadar olan lâyihalarda derece
leri devamda fayda görülmediği takdirde bun-

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADlLl
Devlet davalarım takibe memur avukatlar hak
kında kanun lâyihası
MADDE 1 — Muvazenei umumiyeye dahil
dairelere ait davaların takip ve müdafaası ve
icra takibatı ve bütün kanun yollarına müracaat
edilmesi ve tevdi olunan evrak üzerine hukukî
mütalea yürütülmesi Maliye vekâletine bağlı
Hazine avukatlarına aittir.
idarî davalar ait olduğu makamlarca takip
ve intaç olunur. Yalnız bunlardan malî hüküm
leri tazammun eden ve Hazineyi alâkalandıran
işler hakkmda Maliye vekâleti veya o yerin en
büyük malmemuruna malûmat verilmesi mecbu
ridir. Bu işlere ait mahkemeler Hazine avukat
larına takip ettirilir ve bu davalar da ait ol
duğu idare mümessili de bulunabilir.
MADDE 2 — Hazine avukatları Maliye hu
kuk müşavirliğinin inhası üzerine Maliye vekili
tarafından tayin edilir.
Baro teşekkül etmeyen yerlerde ruhsatname
li dava vekillerinin de Hazine işlerinde kullanıl
ması caizdir.
Hazine avukat veya dava vekili bulunmayan
yerlerde bunlara ait vazifeleri alâkalı dairenin
o yerdeki en büyük âmiri yapar.

MADDE 3 — işi çok olan yerlerde Maliye
vekilliğince ve lüzum görülen muayyen davalar
da icra Vekilleri Heyeti kararile Hazine avukat
ve dava vekillerile beraber veya ayrıca takip ve
müdafaa yapmak üzere avukat ve bulunmayan
yerlerde dava vekili kullanabilir.
Mukavelenameye bağlanacak ücretleri de
mahkeme masrafları tertibinden verilir.
MADDE 4 — Devlete ait icra işlerini ve da
vaları takip ve müdafaa edecekler, özürsüz ve
kanunsuz takip ve mahkemenin gecikmesine,
kendi kusurlan yüzünden Devlet aleyhine hüküm
çıkmasına ve kanun yollarına müracaati ihmal
ederek hükmün katileşmesine sebebiyet verir.
ve Hazineye de zarar gelirse bu zararı ve mah
keme masraflarını öderler.

8
dan sarfınazar etmeğe hukuk müşavirliğin mütaleası üzerine Maliye vekili'mezundur.
Üç yüz liradan yukan davalardaki derece
lerden sarfınazar edilmesi için
miye kanununun 137 nci maddesi hükmü tatbik
olunur.
MADDE 5 — Hukuk mezunlarının devairi
merkeziye hukuk müşavirlikleri muavin ve mümeyyizliklerindeki hizmet müddetleri, avukat
lık kanunundaki mülâzemet müddetine mahsup
edilir.

BEŞİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi ay
nen.

MADDE 6 — îşbu kanunun tatbik sureti bir
nizamname ile tesbit olunur.

ALTnfCI MADDE — Hükûtnetin teklifi ay
nen

BlRÎNOÎ MUVAKKAT MADDE — Muvazenei umumiyeye dahil dairelerin 1934 senesi
bütçelerine mevzu masarifi muhakeme, mahke
me harçları tahsisatile, müşavir avukat, avukat,
muakkip, takibi icra memuru gibi her ne nam
ve suretle olursa olsun hukukî ve cezaî dava ve
icra işlerinde kullanılan memurlar ve müstah
demlerin tahsisatlarından 1 - IX -1934 tarihinde
henüz sarfedilmemiş olan kısımları Maliye vekâ
leti bütçesine naklolunur.

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Muvazenei umumiyeye dahil dairelerin 1931 senehi büt
çelerine mevzu masarifi muhakeme, mahkeme
harçları tahaisatile, müşavir avukat, avukat,
muakkip, takibi icra memuru gibi her ne
nam ve suretle olursa olsun hukuk ve ceza dava
ve icra işlerinde kullanılan mejmurlar ve müs
tahdemlerin tahsisatlarından İl-IX-1934 tari
hinde henüz sarfedilmemiş olan kısımları Mali
ye vekaleti bütçesinin 154 ve 158 nci fasıllarına
naklolunur.
Bu dairelerin idarî davalara ait masraf ve
harçları Maliye vekâletince bu fasıllardan verilir.

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — Maaşatm
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nuna merbut cetvel ile 1934 malî senesi bütçesi
nin D işaretli cetvelinde münderiç ve muvakkat
birinci maddedeki yazılı memur ve müstahdem-

MUVAKKAT ÎKİNCİ MADİĞE — Hüküme
tin teklifi aynen
j

MADDE 5 — Davanm açılması ve takibi fay
da temin edemeyeceğine kani bulundukları iş
lerde bundan sarfınazar edilmesi hakkındaki
mütalea Maliye hukuk müşavirliğine arz ve alı
nacak emre göre hareket olunur.
Şu kadar ki, müruru zamanla hakkın düşme
sine mâni tedbirleri de beraber alırlar.
Krymet veya miktarı üç yüz liraya kadar olan
davalarda kanun yollarına devamda fayda gö
rülmediği takdirde bundan vazgeçmeğe hukuk
müşavirliğinin mütaleası üzerine Maliye vekili
salahiyetlidir.
Üç yüz liradan yukan davalarda muhasebei
umumiye kanununun 137 inci maddesi hükmü
tatbik olunur.
MADDE 6 — Hukuk mezunlarının devairi
merkeziye hukuk müşavirlikleri muavin ve mümeyyizliklerindeki hizmet müddetleri avukatlık
kanunundaki mülâzemet müddetine mahsup edi
lir.
MADDE 7 — Bu kanunun tatbik sureti bir
nizamname ile tesbit olunacaktır.
BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Muvazettei umumiyeye dahil dairelerin 1931 senesi
bütçelerine mevzu masarifi muhakeme, muhake
me harçları tahsisatile, müşavir avukat, avukat,
muakkip, takibi icra memuru gibi her ne nam
ve suretle olursa olsun hukuk ve ceza dava ve
icra işlerinde kullanılan memurlar ve müstah
demlerin tahsisatlarından 1 - IX - 1934 tarihin
de henüz sarfedilememiş olan kısımları Maliye
vekâleti bütçesinin 154 ve 158 inci fasıllarına
naklolunur.
Bu dairelerin idarî davalara ait masraf ve
harçları Maliye vekâletince bu fasıllardan veri
lir.
MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Hüküme
tin teklifi aynen.

— 10lerin kadroları Maliye vekâletine raptolunduğu
gibi 934 malî senesi bütçesinin muvakkat müs
tahdemler tertibinden ve (E) cetvelinde yazılı
masraf tertiplerinden İcra Vekilleri Heyeti kararile istihdam olunan muvakkat birinci madde
deki şeraiti haiz müstahdemlerin kadroları dahi
Maliye vekâletine bağlanmıştır.
ugUNUU M U V A K K A T MAüDJü — Muvak
kat ikinci maddede yazılı kadrolar, tahsisat ye
kûnunu geçmemek şartile 1934 senesi zarfında
tadil ve tevhit ve lüzum görülen yerlerde muhakemat müdürlükleri ve memurlukları teşkil ve
bu memur ve müstahdemler Maliye vekâletince
lüzum görülen yerlerde istihdam olunabilir.
DÖRDÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — Muvazenei umumiyeye dahil dairelerle avukat ve
dava vekilleri arasında yapılan mukavelename
lerin haklan ve borçları Maliye vekâletine geçer.

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükü
metin teklifi aynen

MADDE 7 — işbu kanun 1 eylül 1934 tari
hinden itibaren meridir.

YEDİNCİ MADDE — Bu kanun 1 eylül 1934
tarihinden muteberdir.

MADDE 8 — Kanunun hükümlerini icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
9 -VI-1934
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Da. V.
îsmet
Ş. Saraçoğlu
Zekâi
Ş. Kaya
H. V. V.
Mal. V.
Mf. V.
Na. V.
Ş. Kaya
Fuat
Hikmet
Ali
Ik. V.
S. î. M. V.
G. î. V.
Zr. V.
M. Celâl
Dr. Refik
Ali Rana
Muhlis

SEKİZİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi
aynen

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Muvazenei umumiyeye dahil dairelerle avukat ve
dava vekilleri arasmda yapılan mukavelename
lerin haklan ve borçlan bu kanuna göre Mali
ye vekâletine geçer.

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükü
metin teklifi aynen

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Muvazenei umumiyeye dahil dairelerle avukat ve
dava vekilleri arasmda yapılan mukavelename
lerin haklan ve borçlan bu kanuna göre Maliye
vekâletine geçer.
MADDE 8 — Bu kanun 1 eylül 1934 tarihin
den muteberdir.
MADDE 9 — Hükümetin 8 inci maddesi ay
nen

Sıra No 289
Edirne posta ve telgraf sabık başmüdürü Sabri Beyin affine
mahal olmadığına dair Adliye encümeni mazbatası

Adliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye encümeni
Karar M 64
Esas M 5}63

4-VU-1934

Yüksek Reisliğe
Edirne Posta ve Telgraf sabık Başmüdürü siie beraber mahkûm edilen Hayrebolu Posta
Sabri irnzasile Büyük Meclise verilip Arzuhal
ve telgraf müdürü Ali Kahraman ve Alpullu
encümenine tevdi ' olunan istida, Arzuhal en Posta ve telgaf müdürü Faik Efendilerin ne
cümeninin inhası ve bu işe müteallik dosya zaretine terkettiği £ve bunlardan muhtelif
encümenimize tevdi buyurulmakla tetkik ve tarihlerde muhtelif miktarlarda para aldığı ve
müzakere edildi.
bu memurların otomobillerin tamiri ve işle
tilmesi
için masraflar yaptığı, Sabri Bey BurSabri Bey arzuhalinde hayatı hizmeti ve
sada
borçlu
olduğu Millî oto namındaki tica
zati mesele hakkında tafsilât verdikten sonra
mahkûmiyetinin delile müstenit olmadığından ret evi Edirnedeki otomobilini haczettirdiğini
Temyiz ceza dairei mahsusasmın nakız kararı haber alınca diğerlerini hacizden kurtarmak
doğru iken Umumî heyetçe şekli muhafaza için Hayreboluda Molla Ali isminde birisine
için refolunarak mahkûmiyetine müteallik hü noterden tasdikli senetle ve muvazaa tarikile
küm tasdik edildikten bahsile <c Ben mücrim devreylediği Ali Kahraman ve Faik Efendile
lere mahsus af istemiyorum, muhakememin ia rin ifadelerine, müstedinin itirafı, imzasını ha
vi mektupları, telgrafları, havale ilmühaberleri
desini istiyorum » demektedir.
Balıkesir mebusu Vasfi Bey nizamnamei da ve malûmatına müracaat edilen şahitlerin şahilinin 54 üncü maddesine istinat ederek or hadetile sabit bulunmaktadır.
tada bir af müstediyatı mevcut olmadığından
Müstedi Sabri Bey Hayrebolu memuru Kah
işin esasını tetkika imkân ve mahal bulunma raman Efendinin aldığı paraların ilk kısmını
dığını ve bu noktadan evrakın Arzuhal encü otomobillerin işletme hasılatından ödenmek
menine iadesi lâzımgeldiğini beyan etmiş üzere Molla Aliden aldığını, ancak Molla Alinin
ise de B. M. Meclisine yapılacak şikâyetlerin adresini bilmediğinden memur Ali Kahraman
şahsi veya umumî bir haksızlığın bertaraf ve Efendiye mektup yazdığını ve telgrafları Kahra
zararın izale ve müsebbiplerin mesul edilmesi man Efendi vasıtasile çektiğini ve Millîotoya
için yapılacağına ve Sabri Beyin « Ben af is borçlarını ödemek için otomobillerini satmak
temiyorum, muhakememin iadesini istiyorum » tan başka çare kalmadığı için müşteri aramakta
demesi masumiyet iddasma kuvvet vermek iken Hayrebolu memuru Kahraman Efendinin
için yazıldığını ve nizamnamei dahilide mut evine gelerek Hayreboludaki kamyonlara mu
laka ve sarih bir surette af isteneceğine dair vazaa suretile devir muamelesi yaptığı Ali
kayit bulunmamasına mebni ekseriyetle esas Efendinin satın almak istediğini ve kendisinin
meselenin tetkiki kararlaştırılmıştır.
pazarlığa salahiyetli olduğunu söylediğini ve
2 100 liraya pazarlık yapıldığını ve Kahra
Sabri Bey Edirnede müfettiş ve başmüdür
bulunduğu sırada kamyon, kamyonet ve otomo man Efendinin 500 lira da o gün verdiğini
billerini Bursadan getirerek ihtilastan kendi - mütebakisi için vade verdiğini ve sonra da al-

dığı paraların işbu satış bedeline mahsuben ve
Ali Efendi hesabına verildiğini, Alpullu mü
dürü Faik Efendinin Bursalı Hacı Ahmet müstear namile Buısada Neşei hayat millî müski
rat fabrikası müdürü Memet Hilmi Bey na
mına gönderip kendisinin aldığı 500 lira da
Kahraman delâletile Ali Efendiye satılan oto
mobil bedeli için gönderimiş olduğunu ve di
ğer bir otomobilini de Alpullu müdürü Faik
Efendinin kardaşı Fehmi Efendiye satarak de
vir muamelesi yapılmak üzere belediyeye istida
verdiğini ve mehuzatının bundan ileri geldi
ğini zimmet ve ihtilasta alâkası olmadığını mü
dafaa etmektedir.
Sabri Bey Molla Aliye muvazaa suretile
yapılan satışın katî satışa inkilâp ettiğini ispat
edecek devir gösterememiş, bilâkis Molla Ali
Noter senedinin altına satışın muvazaa oldu
ğuna, makinelerde alâkası bulunmadığına dair
şerh vererek imza etmiş ve dosyasına kon
muştur. Alpullu müdürü Faik Efendinin kar
deşi Fehmi Efendi dahi belediyece kendi
namına kaydettirilen otomobilde alâkası olma
dığını, ihtilas edilen paralara karşılık tutulmak
üzere müfettişin emrine bırakmağa hazır oldu
ğunu beyan ve feragat etmiştir. Sabri Bey
müfettişin talebine rağmen Ali Kahraman ve
Faik Efendilerle vaki olan muhaberecevrakmı
imha ettiğinden bahsile ibraz da etmemiştir.

Dosyanın tetkiki üzerine şu neticeye varan
encümenimiz azalarından Vasfi, Rağıp, Heydar
ve Sait Azmi ve Salâhattin Beyler müstedi
Sabri Bey zimmet vukuuna sebebiyet vermiş
olsa bile ihtilasta hem fiil sayılması için
Kahraman ve Faik Efendiler cürüm işlemeğe
azmettirmiş iddiasının sabit olması lâzım gele
ceğine ve Sabri Beyin mazisine, yaşına
ve mahpus kaldığı müddete göre bakıyyei
cezasının affi cihetine gidileceği mütaleasında
bulunmuşlarsada ihtilas sabit olmasına ve
bütün muhakemelerden elde edilen deliller
takdir edilerek mahkemece cürmün vasfı tayin
ve ona göre ceza tertip edilmiş olmasına ve
mahkemelerin takdir salâhiyetlerine ilişilemiyeceğine ve hükümde adlî bir hata da görülememesine ve Sabri Bey için iadei muhakeme
yollan da açık bulunmasına göre affe mahal
olmadığına ekseriyetle karar verilmiştir
Yüksek Reisliğe takdim olunur.
Ad. En. R.
Bu M. M.
Kâtip
Çorum
Kayseri
Trapzon
Münir
S. Azmi
Raif
Aza
Aza
Aza
Aza
Antalya
Antalya
Çanakkale
Tokat
Haydar
Numan
O. Niyazi
Nâzım
Aza
Aza
Aza
Aza
Kacaeli Balıkesir Erzincan
Ragıp
Vasfi
Abdulhak Salâhattni

Sıra No 288
Erdek kazasının Yapıcı köyünden Memet oğlu kara Hasanın
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/461 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası
T. C.
Başvekâlet
Yazı işleri Müdürlüğü
Sayı: 4/2105

29-IV-1934

T, B. M. M. Yüksek Reisliğine
Yukarı Yapıcı köyünden Memedi teammüden ve parasına tamaan öldürmekten suçlu
mezkûr köyden Kara Hasanın idamı hakkında Bandırma ağır ceza mahkemesince ittihaz ve
Temyiz mahkmesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı
maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 29-IV-934
tarihli ve 212/91 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim
olunmuştur. Muktazasının ifa ve neticesinin işar Duyurulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
ismet
Adliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye encümeni
Karar M 62
Esas M 3/461

+

3-VI-1934

Yüksek Reisliğe
Erdek kazasının Yukarı Yapıcı köyünden Hüseyinoğlu Memedi üzerinde bulunduğu para
sını almak için birlikte yemek yemek behanesile bir bostana götürüp kendisine yardım eden
iki arkadaşı ile sopa ile ansızın ensesine vurarak sersemlettikten sonra bıçağını göğsüne sapla
yıp öldüren mezkûr köyden 1300 doğumlu Memetoğlu Kara Hasan hakkında Bandırma ağır
ceza mahkemesince yapılan muhakeme neticesinde ölüm cezasına dair verilen kararın tasdikini
ve müteakip kanunî muamelenin B. M. M. Meclisince ifasını mutazammın Temyiz mahkemesi birinci
ceza dairesinden sadır olan 21-IV-934 tarîh ve 859 sayılı ilâm, Başvekâletin 29-İV-934 tarih
ve 4/2105 sayılı tezkeresile Adliye encümenine havale olunmakla tetkik ve müzakere olundu.
Kara Hasan hakkında hükmedilmiş olan ölüm cezasının hafifleştirilmeşini ve değiştirilmesini
icap eden bir sebep görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince
mezkûr cezanın infazına karar verilmesinin Umumî heyetin tasvibine arzına ittifakla karar ve
rilmiştir.
Yüksek Reisliğe takdim olunur.
Adliye E. Reisi
M. M.
Kâtip
Aza
Aza
Aza
Çorum
Kocaeli
Trabzon
Antalya
Antalya
Çanakkale
Münir
Salâhattin
Raif
Haydar
Numan
OsmanNiyazi
Aza
Aza
Aza
Aza
Konya
Kocaeli
Erzincan
Tokat
5» Sırrı
Ragıp
Abdülhak
Nâzım

Sıra Ng 310
Konyanın Çumra kazasının Gövercinlik Karamanları köyün
den Çakır Yusufoğlu Derviş, Celiloglu Memet ve Mollanın
Ahmetoğlu Recebin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında
3/497 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni
mazbatası

r. c.
Başvekâlet
Yazı işleri Müdürlüğü
Sayı: 4/3635

26*VI-1934
B. M. M. Yüksek Reisliğine

Paraya tamaan adam öldürmekten suçlu Çakır Yusufoğlu 320 doğumlu Derviş ve Celil
oğlu 320 doğumlu Memet ve Mollanın Ahmetoğlu 321 doğumlu Recebin ve 319 doğumlu
kör MevJûdun idamları hakkında Konya Ağır Ceza mahkemsince verilen hükmün Recep, Derviş
ve Mehmede ait kısımlarının tasdikına ve kör Mevlûde ait kısmının bozulmasına dair Temyiz
mahkemesinden sadır olan ilâm ve buna müteallik evrak teşkilâtı esasiye kanununun yirmi
altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin
25-VI-934 tarihli ve 219/144 numaralı tezkeresile tevdi olunarak leffen takdim olunmuştur.
Muktazasının ifa ve neticesinin işar Duyurulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

Adliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye encümeni

4-V1I-1934

K. M 69
Esas Jt° 3İ497

Yüksek Reisliğe
Konyanın Çumra kazasının Güvercinlik Karamankın köyünden Şeyh Memet karısı Hedi
ye ve oğlu Ahmet ile arabacı Hacı Hamit
oğlu Mahmudu köylerine gelmektelerken eski
husumetlerine binaen ve paralarını almak kasdile taammütle Ve canavarca öldürmekten suç
lu mezkûr köyden 320 doğumlu Çakır Yusuf
oğlu Derviş ve Durmuş Celil oğlu 320 do
ğumlu Memet ve Mollanın Ahmetoğlu 321

doğumlu Recep haklarında Konya ağır ceza
mahkemesince icra kılman muhakemeleri neti
cesinde hareketleri sabit görülerek her üçü
nün de ölüm cezasına mahkûmiyetlerine dair
verilen kararın tasdikini ve müteakip kanunî
muamelenin B. M. M. ce ifasını mutazammm
Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden
sadır olan 26-IV-1934 tarih ve 868 sayılı
ilâm Başvekâletin 26-VI-1934 tarih ve 4/3635
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sayrfj ie^ktresîle Actfi^e ^encümenine havale
oluorMİda tetkik ve müzakere olundu.
Derviş ve Memet ve Recep haklarında hükmâütinş olan olum ceul&mn hafifi#ftirüı»esini ve değiştirilmesini istilzam eder bir sebep
görülmediğinden teşkilâtı esasiye kanununun
2$ mı maddesine tevfikan mezkûr cefaların
infazına karar verilmesinin Umumî heyetin
tasvibine arzınaf encümenim i zoe ittifakla karar

verilmiştir. Yüksek Reisliğe tak|dim olunur.
Kâtip
Ad. E. Reisi
M. M.
Çorum
Kocaeli
Trabzon
SaiâJıaüin
Münir
Raif

Aza

Aza

Aza

Kocaeli
RügW

Çanakkale
Osman Niyazi

Antalya

Aza
Antatya
Haydar

Ntman

SıraNfi305
Kazanç vergisi kanununun 41 ve 76 ncı maddelerine bazı
hükümler ilâvesine dair II093 numaralı kanun lâyihası ve
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

r. c
Başvekâlet
Kararlar Müdürlüğü
Sayı : 6/1879
,

3&VI-1934

B. M. M. Yüksek Reisliğine

2395 numaralı kazanç vergisi kanununun 41 ve 76 ncı maddelerine bazı hükümler ilâve
sine dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27-VI-1934 tarihinde
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına
sunulmuştur efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
1 - 2395 numaralı kazanç vergisi kanunile safî kazançların beyanname ile bildirerek o
suretle vergiye tâbi tutulmuş olan mükelleflerinin vergilerinin tarh ve tahakkuku temin için
beyannameleri muhteviyatının, ticarî defterlerile kontrolünün ve bu kontrol neticesinde kazanç
larını gizledikleri tebeyyün edenlerle hiç beyanname vermemiş olanların safî kazançlarını
tebyin etmek üzere kanunun 41 inci maddesile verilen salâhiyetlerin aynen maliye müfettiş
ve murakıplerile varidat tahakkuk memurlarına da verilmiş olduğu malûmdur.
Ancak gerek istanbul maliyesi teşkilâtına ait 2265 numaralı kanunun üçüncü maddesile
gerek dört vilâyette yeni varidat teşkilâtı icrasına dair bulunan 2475 numaralı kanunun inci
maddesile varidat tetkik memurları yerine varidat tahakkuk müfettişlikleri ihdas edilmiş oldu
ğundan ve bunlarda varidat tahakkuk müdürleri refakatine memur bulnnduklan cihetle ayni
salâhiyetin kendilerine de verilmesi tatbikat noktasından haizi ehemmiyet bulunduğundan, 2395
numaralı kanunun 41 inci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine zaruret hasıl 1 olmuş ve
fıkraya varidat tahakkuk müfettişleri kaydı konulmuştur. Bu suretle bilhassa mühim şehirlerde
vergi tahakkukatının süratle icrası, tetkikabn da daha geniş bir surette ifası mümkün olabile
cektir.
2 - Aynı kanunun 76 ncı maddesinde, bir mükellefin vergisi tarh olunduktan sonra mü
kellefin kazancı noksan tebyin ve vergisi noksan tarh edildiği hakkında vaki olacak ihbar
üzerine veya zuhur edecek yeni delillere müsteniden, mükellef nezdinde icrası lâzım gelen
tetkikatın hesap mütehassısı kullanılan mahallerde, bu mütehassıslar tarafından yapılacağı ve
kullanılmayan yerlerde resen tetkik heyetleri ve maliye müfettiş ve murakıplerince ifa olunacağı
yazılmıştır. Fıkranın bu şeklinde ipkası halinde maliye müfettiş ve murakıplarının, memleketin
en mühim merkezlerinden olan istanbul, Ankara, İzmir gibi mahallerde kendilerine vaki olacak
ihbar veya teftiş ve tetkikleri esnasında muttali olacakları ahval dolayısile verginin tamamlan
ması için tetkikat yapmağa salâhiyetleri olmadığı neticesini hasıl edecektir.
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Halbuki maliye müfettiş ve murakıpları esasen bilumum memurini maliyenin muamelâtını
tetkik ve teftiş etmekle beraber bulundukları mahalde Hazinenin en büyük memur ve mümes
sili olmaları dolayısile bu salâhiyetleri haiz bulunmaları zarurî olduğu gibi bu tetkikat netice
sinde kazancın noksan tebyin, verginin noksan tarhedildiği sabit olduğu takdirde bunun ikma
lini de mahallinin en büyük Malmemuruna tebliğ etmek salâhiyetlerinin tanınması muktazidir.
Binaenaleyh maddenin sonuna bu maksadı temin edecek şekilde kayıt ilâve olunmuştur .

Maliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye encümeni
Karar No. 56
Esas No. 1/1093

4-VII-1934
Yüksek Reisliğe

2395 sayılı kazanç kanununa bazı hükümler
ilâvesine dair Başvekâletin 3 0 - V I - 1 9 3 4 tarih
ve 6/1879 sayılı tezkeresile Büyük Meclise tak
dim kılınan encümenimize havale buyurulan
kanun lâyihası Maliye müsteşarı hazır olduğu
halde tetkik ve müzakere olundu.

henüz bir teklifte bulunmağa kâfi olmadığı, bi
naenaleyh yalnız evvelce verilmiş olan ve mik
tarı binleri aşan kazanç beyannamelerinin vari
dat tahakkuk müfettişlerince de tetkikına hü
küm istihsali zaruretinde kalındığı bildirilmiş
ve encümence de <bu teklif kabul edilmiştir.

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun mükel
lefiyetlerin
tevzii ve bilhassa karine usullerindeki isabetsizlikten mütevellit haksızlıklarla be
raber hakikî kazanç eııbabının da tanı mükelle
fiyete ithali hususunda bazı noksanları ihtiva
ettiğini tatbikat göstermiştir. Binaenaleyh Hazi
ne ve mükellef cephesinden bu noksanların sür
atle telâfisi arzu olunur.

İkinci madde Hükümetin de
tayyedilmiştir.
Yüksek Reisliğe arzolunur.

Ancak Hükümetçe

bu cihete ait tetkiklerin

iye En. Reisi
Gümüşane
/ / . Fehmi
Aza
izmir
Kâmil

muvafakatile

M. M.
Kâtip
Aydın
İsparta
Adnan
Kemal Turan
Aza
Aza
Diyarbekir
Urfa
Behçet
Zülfü

Bütçe encümeni mazbatası
T.B.M. M.
Bütçe encümeni
Karar No. 190
Easas No. 1/1093

5 - 7 - 1934
Yüksek Reisliğe

2395 numaralı kazanç vergisi kanununun 41
ve 76 ncı maddelerine bazı hükümler ilâvesine
dair olup Maliye encümeni mazbatası ile birlikte
encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Maliye
Vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere edile
rek Maliye encümeninin tadili gibi kabul edilmiş
tir.

Şekle, ait bazr değişiklikle

yeniden yazılan

kanun lâyihası müstaceliyetle müzakere buyurulmak üzere Umumî heyetin tasvibine arzolunur.
Reis
Burdur
M. Şeref

R. V.
İsparta
Mükerrem

Bursa Çorum
Dr. Galip Mustafa

Erzurum
Aziz

M. M.
Bayazıt
îlısan

Balıkesir
Enver

istanbul Yozgat
Sadettin S. Sırrı

4 HÜKÛMETÎN TEKLÎFÎ

MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ

2395 numaralı kanunun 41 ve 76 ncı maddelerine
bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası

2395 numaralı kanunun 41 nci maddesine bazı
hükümler İlâvesine dair kanun lâyihası

MADDE 1 — 2395 numaralı kanunun 41 inci
maddesinin son fıkrasına aşağıdaki hüküm ilâve
olunmuştur:
Varidat tahakkuk müfettişleri dahi yukarı
daki salâhiyetleri haizdirler.

MADDE 2 — 2395 numaralı kanunun 76 ncı
maddesinin birinci fıkrası sonuna aşağıdaki hü
küm ilâve olunmuştur:
Maliye müfettiş ve murakipleri hesap müte
hassısı kullanılan şehirlerde dahi bu tetkikatı
icra edebilirler ve zuhur edecek hale göre vergi
nin aşağıdaki hükümler dairesinde tamamlanma
sını yazı ile en büyük varidat memuruna bildi
rirler.
MADDE 3
teberdir.

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Adliye,
Dahiliye, Maliye ve İktisat vekilleri memurdur.
27-VI-1934
Bş. V.
îsmet

Ad. V.
Ş. Saraçoğlu

Ha. V.
Dr. T. Rüştü
Ik. V.
M. Celâl

Mal. V.
Fuat
S. î. M. V.
Dr. Refik

M. M. V.
Zekâi

Da. V.
Ş. Kaya

Mf. V.
Hikmet

Na. V.
Ali

G. î. V.
Ali Rand

Zr. V.
Muhlis

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen

MADDE 2 — Hükümetin
ikinci madde olarak aynen

3 üncü maddesi

MADDE 3 — Hükümetin 4 üncü maddesi
üçüncü madde olarak aynen

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ
Kazanç vergisi kanununun 41 inci maddesinin
son fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun
lâyihası
MADDE 1 — 22 - III -1934 tarih ve 2395 nu
maralı kazanç vergisi kanununun 41 inci madde
sinin son fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir:
(Maliye müfettiş ve murakipleri ve tetkik
memurları ve varidat tahakkuk müfettişleri dahi
yapacaklan teftiş ve tetkik sırasında yukarıdaki
salâhiyetleri haizdirler.)
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye,
Dahiliye, Maliye ve iktisat vekilleri memurdur.

Sıra Ne 308
Sümer Dankın sermayesinin fazlalaştırrlmasına dair l/l 100
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe, İktisat ve Maliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası
T. C. '
Başvekâlet
Kararlar Müdürlüğü
Sayı : 6/1947

3-VI1-934

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Sümer bank: sermayesinin tezyidine dair Maliye Vekilliğinin muvafakatile İktisat Vekilliğince
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27-VI-934 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim.
Başvekil
ismet

Esbabı mucibe
Türkiye beş senelik sanayi programı]e iktisadî tarihinin yeni devrine giriyor. Bu güne kadar da
ha ziyade bir ziraatçi ve hanı maddeler müstahsili olan memleketimiz bundan sonra dünya iyinde
ham maddeci ve ayni zamanda sanayici bir memleket olarak mevki almaık iddiasındadır. Bu büyük
iktisadî ıkurtuluş. işini istikameti muayyen bir plân dairesinde tahakkuk ettirmek gayesinin ifadesi
olan beş senelik programda tesis edilecek ana sanayi şunlardır:
1 — Mnsucat sanayii ( 'Pamuk, kendir, yün)
2 — Maadin sanayii (Demir, sömikok kömürü, kömür müştekkatı, bakır, kükürt)
3 — Sellüloz sanayii (Sellülon, kâğıt ve karton, sunî ipek)
4 — Seramik sanayii (Şişe, cam, porselen)
5 — Kimya sanayii (zaçyağı, klor, sutkostik, süperfosfat).
Programda bu sanayiin kurulmasına sarf edilecek sermayeye 41 553 000 lira, İş bankası tarafın
dan yapılması deruhde edilen sanayi ( Sömikok, cam ve şişe, nısfı Sümer banka ait olan kükürt)
için 2 400 000 lira ki ceman 43 953 000 lira olarak tesfoit edilmiştir. Kurulacak fabrikalar ıneyamnda şimdilik Sovyetlerden getirilebilecek olanların kıymeti 10 515 000 liradır. Sovyet Hükümetince,
H ü r m e t i m i z lehine açılmış olan sekiz milyon altın dolarlık kredinin muadili takriben on altı
milyon Tüirk lirasına »baliğ olduğuna göre bunun istimal edilmemiş olarak kalacak kısmı altı mil
yon liradır. Programa dahil «olan demir sanayii ile elektrikleştirme işleTİnin kurulmasına karar ve
rildiği zaman bu iki projenin tahakkukunda Sovyet sanayimden istifade imkânları tetkik ve bun
lar için lâzrmgeten tesisatın krediye mahsuhen kısmen veya tamamen Sovyetlerden celbi düşünü
lecekti. Aksi takdirde yani demir sanayiine müteallik tesisatın Sovyetlerden celbine imkân bulun-paması ve elektrikleştirme
projesinin şimdilik tatbikinin tehiri halinde mütebaki kredi marjı
nın başkaca istimali mümkün olabilecektir.
Beş senelik plânın tahakkuk ettirilmesi işile tavzif edilmiş olan Sümer bank programda kendi uh
desine verilmiş sanayie 41,5 milyon lira sarf edecektir.
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Sümer bank, plânın tatbikinin ilk senesi olan 1934 te kurulması lâzımgelen fabrikalar üzerin
deki tetkikatını bitirmiş, esas projelerini hazırlamış ve bazı fabrikaların ihalesini ete yapmış bulun
maktadır. Sovyetlerden alınması mukarrer Kayseri pamuklu mensucat kombinasını^ inşaatına baş
lanılmıştır. Kâğıt fabrikası tesisatı ihale edilmiştir. Cari senenin sonundan evvel j Türkiyenin ilk
kâğıt fabrikası faaliyete geçmiş olacaktır. Bundanmaada^ Nazillide kurulacak ikinci pamuklu kombi
nasının Sovyetlerden siparişi için lâzımıgelen ihzari etütler de banka tarafından yapılmıştır. Kon
ya Ereğlisinde tesis edilecek olan üçüncü büyük pamuklu
kombinasının tetkikleri de yapılmıştır.
Bunların tesisatının dünya piyasalarından alınmasei, Sümer banka verilirken Hükümetin bu plânın
garn fabrikasının kurulması işi de bankaca tetkik olunmaktadır.
Sanayi programmr tahakkuk ettirmek vazifesi, Sumar banka verilirken Hükümetin bu plânın
file inkılâp edebilmesi için Sümer 'banka her «ene başında bütçeden ifraz edilmek üzere altı milyon
lira tahsis etmesi düşünülmüştü. Buna karşılık olarak bu sene bankanın kanunun 5 inci maddesi
mucibince, salâhiyetini İstimale başlayarak obligasyon ihraç etmesine karar verilmiş bulunmaktadır.
Cari sene ihtiyaçlarının temini mülâhazasile tevessül edilen bu emisyonun, müteakip senelerin
umumî şartları imkân verdiği takdirde, belki beynelmilel sermaye piyasalarına dahi hitap eden ma
hiyette piyasa emisyonları olarak tekrarına teşebbüs etmek tabiidir. Ancak sanayileşme plânmın
müşkülâtsız ve taahhürsüz tahakkuku için Sümer bank tarafından hal ve âtiye şamil olmak üzere gi
rişilen ve gerek carî sene zarfında gerek müteakipsenclerde girişilecek olan taahhüdatı karşılayabil
mek maksadile şimdiden tedabir ittihazı zarurî ve mutlaktır. Bu mülâhaza ile hareket, edilerek
tanzim edilmiş olan kanun projesi merbuten takdim edilmiştir.
Kaiminim birinci maddesi, beş sene zarfında Sümer banka verilecek tahsisatla mezkûr müesse
senin sermayesi 45 milyon lira tezyit olunacağını ııâtık bulunmaktadır. Filhakika Sümer bank, bu
sermaye tezyidini gerek doğrudan doğruya kendisi tarafından tesis ve ihdas edilecek sanayie tahsis
gerek millî bankalar veya sermayelerin teşebbüs il e el e alınacak sınaî mevzulara iştirak etmek suretile
kullanacaktır.
Madde 2 — Yukarıda da bilvesile temas edilmiş olduğu gibi Sümer bank sermayeleşme progra
mını zamanında tahakkuk ettirebilmek için lüzumlu ve zarurî göreceği tedbirleri şimdiden almak ve
bu hususta da İktisat vekâletinin malûmat ve muvafakati ile şimdiden taahhüdata girişmek mevki
indedir. Kanun projesinin ikinci maddesile talep edilen mezuniyet, plânın beş sene gibi bir müddet
le mukayyet olmasının bir icabıdır.
Madde 3 — Bu madde, Sümer bankın tediye taahhütlerinin, Hazine seviyesinden kesafet arzetmiyerek, plânın tahakkukundan sonraki senelere de sarî ve şamil bir tarzda taksim olunması mü
lâhazası ile vücut ıbulmuştur.
Madde 4 — Sümer bank yukarıda da izah olunduğu gibi, ihaiz olduğu salâhiyeti' istimal ile obliligasyon ihraç etmiş bulunursa, bunlardan plase edebildiği miktar, o sene için bütçeye konula
bilecek sermaye tezyidi tahsisatından talhsil olunacak veya obligasyon miktarı tahsisatından fazla
ise, farkı gelecek sene tahsisatından maihsup edilecektir. Ancak emisyonların servisi Hazinece de
ruhte edilmiş bulunacağından, obligasyonların faiz ve amortisman anüiteleri itfa müddetince büt
çeye ilâve edileceketir. Şu ıhalde esbabı zarure hasebile obligasyon ihracile, biıı sene bütçesine
üçüncü maddede muayyen tahsisatın konulmasına veya daha az konulmasına mukabil müteakip se
neler bütçelerine muayyen tashisatla beraber evvelki sene emisyonunun faiz ve amortisman anüitleri ifa müddetince konulmağa başlanacaktır.
Madde 5 — S ü m e r bankm, gerek halen mevcut, gerek beş senelik plân mueiibinee tesis olunacak
fabrikalarının istikbalde muhtaç olacakları iptidaî maddeleri memleket dahilinden; tedarikinin te
mini mülâıhazasile Ziraat vekâletince ittihazı icap eden tedbirlerin tatbikim kolaylaştırmak için
vekâleti müşarünileyhaya bu maksatla verilecek tahsisatın yekûnu ile bu tahsisatin sureti tesviye
sini natıktır.
Ancak her sene Hazinece Sümer banka temin olunacak menabiden bir kısmînin bu maksada
tahsisi halinde, banka sermayesinden ifraz olunması icap eden mebaliğin, karadığı bulunması ha
sebile, Sümer (bank hesabatmda ve blânçosunda zarar olarak görünmesi lâzımgeleceği de mülâha-

za olunarak, Sümer bank sermayesinin, her sene, filen vaki olacak inzimamlardan ibaret kalacağı
tebarüz ettirilmiştir.
Madde 6, 7 ve 8 — Beşinci madde mucibince Ziraat vekâletine tahsis olunacak mebaliğin ve
kâleti müşarünileyhaca sureti idare ve sarfının tâbi olacağı şartlan ve şekilleri teayyün etmek
tedir.
Büyük Millet Meclisince müstaceliyetle ve tereiıhan müzakeresi esbabının istikm aline müsa
adeleri müsterhamdır, efendim.

Bütçe, İktisat ve Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit ncümen mazbatası
T. B. M. M.
Muhtelit encümen
M. No. 191
Esas No. 1/1100

5-VII-1934
Yüksek Reisliğe

Sümer bank sermayesinin tezyidine dair Ma
liye vekilliğinin muvafakatile İktisat vekilliğin
ce hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin
26 - VI -1934 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 3 - VIT -1934
tarih ve 6/1947 sayılı tezkeresile Yüksek Mecli
se arzedilip Bütçe, İktisat ve Maliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit encümeninize havale
buyurulan «Sümer bank sermayesine kırk beş
milyon lira ilâvesine» dair kanun lâyihası İkti
sat, Maliye ve Ziraat vekilleri Beyefendilerle
Sümer bank umum müdürü Nurullah Esat Bey
hazır bulundukları halde encümenimizde okun
du ve tetkik olundu.
Hükümetçe yazılan esbabı mucibe mazbata
sına ve encümende Vekil Beylerin verdikleri iza
hata nazaran memlekette iş hacmini arttırmak,
memleketi yetişen ham maddelerin cihan piya
sasında günden güne düşmekte olan fiatlerinin
bu maddelerin memleket dahilinde mamul bir
hale getirilmek suretile kıymetlendirmek mülâhazalarile Hükümetçe düşünülüp tatbik sahasına
getirilmek istenen mensucat, demir, kömür ve
müştekkaıtı, bakır, kükürt ve sellüloz ve müştekkatmdan olan kâğıt, mukavva, sunî ipek ve
seramik ve kimya sanayimin memlekette evvelâ
iptidaî maddeleri mebzul kısımlarından başla
yarak atiyen yetişmesi mümkün ve faideli görü
len cihetlere geçmek suretile tesbit edilen beş
senelik sanayi programının tatbiki halinde halen
kontenjan, klarinık ve sair suretlerle teessüs et
miş olan ticarî muvazenenin daha tabiî bir şekil
de temini mümkün olacağı gibi millî görüşten de

iktisadiyatımızın mazhar olacağı büyük inkişafı
meydana getirecek olan bu program ve bunun
Sümer bank tarafından yaptırılması keyfiyeti
esas itibarile encümenimizce muvafık görülmüş
tür. Şu kadar ki mensucat sanayiinin muhtaç ol
duğu pamuk, merinos yapağısı ham maddelerinin
yetiştirilmesi ve ıslâhı ve ıslâh edilmiş pamuk
tohumu üretilmesi maksadile Hazinece sanayi pro
gramının tatbiki için Sümer banka verilmesi lâzımgelen mebaliğden üç milyon liralık bir kısmı
nın Ziraat vekâletine tahsisi yolundaki teklif
esas maksatla kabili telif görülmüş ve ancak bu
cihetin Sümer bank sermayesini tezyide matuf bir
kanun lâyihasında bu hususun da mezci muvafık
görülemediğinden asıl kanundan ayrılarak bir
kanunu mahsus şeklinde bir proje haline getiril
mesine ve binaenaleyh Sümer banka verilecek
sermayenin kırk iki milyon lira olarak tesbitine
karar verilmiş ve kanun lâyihası o şekilde yazıl
mıştır.
Lâyihanın birinci maddesi « İcra Vekilleri
Heyetince tatbiki kabul edilecek olan beş senelik
sanayileşme programı mucibince memlekette muh
telif sanayiin Devlet namına İktisat vekilliğinin
nezaret ve mesuliyeti altmda Sümer bank tara
fından doğrudan doğruya veya millî banka ve
sermayelerin de iştiraklerile tesisi için Sümer
bank sermayesine kırk iki milyon lira ilâve olun
muştur » suretinde tadilen kabul olunmuştur.
Lâyihanın ikinci maddesi; bankanın harice
karşı kredisini artırmağa yarayacak surette Hü
kümetin garantisini tebarüz ettirmekte olmasına
binaen aynen kabul olunmuştur.

_
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Lâyihanın üçüncü, maddesi; Maliye vekilliği
nin vermeyi kabul ettiği senelik tahsisatın veri
liş tarzını tesbit etmektedir.
Bu hususta Maliye Vekili Beyefendinin ver
diği izahata nazaran 1934 senesinden itibaren beş
sene içinde kanunun iktiza ettirdiği şekilde mun
tazaman tediyata imkân
bulunduğu anlaşılmış
ve bu miktar asıl lâyihada derpiş edilen nisbetlerde Ziraat vekilliğine tefrik edilen meblâğ mik
tarı tenzil edildikten sonra tesbit edilerek madde
nin A. fıkrası başına « en az » kaydinin ilâvesile kabul olunmuştur.

Lâyihanın 4 üncü maddesi t&yyedilmiştir.
Lâyihanın 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ayrı bir
kânun mevzuu olarak telâkki ve buna müteallik
proje ayrıca hazırlanarak Heyeti umumiyeye arzedildiği için tayyedilmişlerdir.

Maddenin (B) fıkrası aynen kabul edilmiş
ve fakat lâyihanın 4 üncü maddesinin lüzumsuz
luğuna binaen tayyı cihetine gidilmiş olmasın
dan bu maddenin son fıkrasındaki hükmün lâ
yihanın 3 üncü maddesindeki A ve B fıkrala
rına taallûku itibarile ve Maliye vekili Beye
fendinin mezkûr 3 üncü madde mucibince Hükü
metçe Sümer banka sermayesinin tezyidi maksadile verilecek avans ve kredilerin itfaları ve
faizleri için verilmesi
lâzımgelecek mıebaliğin
Hazinece demlide edilmesi taıbiî olduğu yolun
daki beyanatı maslahata uygun görüldüğünden
3 üncü maddenin nihayetine « Bu maddede zik
redilen kredilerin ve avansların itfaısı ve faizle
ri için verilmesi icap eden tahsisat her sene büt
çelerine konulur » fıkrasının ilâvesile 3 üncü
madde tadilen kabul olunmuştur.

Hazırlanan kanun lâyihası müstaceliyetle mü
zakeresi ricasile Umumî Heyeti yüksek tasvi
bine arzolunur.
Muhtelit En. Reisi
M. M.
Burdur
Bursa
Bursa
M. Şeref
Dr. R. Ferit
Rüştü
Afyon K.
Bolu
Balıkesir
Akosmanzade İzzet
Şükrü
Enver
Bayazıt
Çorum
Diyaribekir
Erzurum
İhsan
Mustafa
Zülfü
Aziz
İsparta
îzmir
Gümüşane
Mükerrem
M. Sadettin
H. FeJımi
Gümüşane
istanbul
Mardin
Edip Servet
Alâettin Cemil
AH Rıza

Lâyihanın 9 uncu maddesi 4 üncü madde ola
rak aynen kabul olunmuştur.
Lâyihanın onuncu maddesi Ziraat vekilliği
nin bu kanunun tatbikile münasebeti kalmamış
olmasından «Bu kanunun icrasına Maliye ve İk
tisat vekilleri memurdur» şeklinde tadilen ve 5
inci madde olarak kabul olunmuştur.

Sivas
M. Remzi

Yozgat
S. Sırrı

Urfa
Behçet

HÜKÜMETİN TEKLİF t

MUHTELİT ENCÜMENİN TEKLİFİ

Sümer bank sermayesine 45 000 000 lira ilâvesine
dair kanun

Sümer bank sermayesine 42 000 000 lira ilâvesine
dair kanun lâyihası

MADDE 1 — Hükümetçe tatbiki kabul edil
miş olan beş senelik sanayileşme programı muci
bince memlekette muhtelif sanayiin Devlet na
mına iktisat vekâletinin nazaret ve mesuliyeti
altında Sümer bank tarafından doğrudan doğ
ruya veya millî banka ve sermayelerin de iştirakile tesisi için Sümer bank sermayesine
45 000 000 lira ilâve olunmuştur.

MADDE 1 — icra Vekilleri Heyetince tatbi
ki kabul edilecek olan beş senelik sanayileşme
programı mucibince memlekette muhtelif sana
yiin Devlet namına iktisat vekilliğinin nezaret
ve mesuliyeti altında Sümer bank tarafından
doğrudan doğruya veya millî banka ve serma
yelerin de iştirakleri ile tesisi için Sümer bank
sermayesine 42 000 000 lira ilâve olunmuştur.

MADDE 2 — Sümer bank, 1934 senesinden
itibaren beş sene zarfında, birinci madde muci
bince sermayesine ilâve edilen miktarı geçme
mek üzere taahhütlere girişmeğe mezundur.

MADDE 2 — Sümer bank, 1934 senesinden
itibaren beş sene zarfında birinci madde muci
bince sermayesine ilâve edilen miktarı geçmemek
üzere taahhütlere girişmeğe mezundur.

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı serma
yenin:
A) 3 500 000 lirası 1934 senesinde Sümer
bankın kâr ve Maliye vekâletinin bulacağı avans
ve kredilerden temin edeceği mebaliğin banka
ya mal edilerek tediyesi suretile,
B) Mütebaki miktarı 1935 senesinden itiba
ren her sene 4 500 000 liradan aşağı olmamak
üzere Sümer bankın kârları ve Maliye vekâletinin
bulacağı avans ve kredilerden temin edeceği me
baliğin bankaya mal edilerek tediyesile ve bu
membalarla kapatılamayan miktarı Devlet büt
çesine konulacak tahsisat ile temin olunur.

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı serma
yenin:
A : En az 3 200 000 lirası 1934 senesinde
Sümer bankın kâr ve Maliye vekâletinin bula
cağı avans ve kredilerden temin edeceği meba
liğin bankaya mal edilerek tediyesi suretile,
B : Mütebaki miktarı 1935 senesinden itiba
ren her sene 3 800 000 liradan aşağı olmamak
üzere Sümer bankın kârları ve Maliye vekâleti
nin bulacağı avans ve kredilerden temin edeceği
mebaliğin bankaya mal edilerek tediyesile ve
bu membalarla kapatılmayan miktarı Devlet
bütçesine konulacak tahsisat ile temin olunur.
Bu maddede zikredilen kredilerin ve avans
ların itfası ve faizleri için verilmesi icap eden
tahsisat her sene bütçelerine konulur.

MADDE 4 — Sümer bank, kanunu mahsus ile
kendisine verilen salâhiyeti kullanarak bu mak
sat için bedelleri Hazinece ödenecek tahviller çı
kardığı ve plase edebildiği takdirde bunların
miktarı bütçeye vazedilecek senelik tahsisat ye
kûnundan tenzil edilir. Gerek bu tahvillerin faiz
ve amortisman senelik taksitleri ve gerek üçün
cü maddede zikrolunan kredilerin itfası için ve
rilmesi icap eden tahsisat üçüncü maddede ya
zılı membalardan ifraz ile her sene bütçelerine
konulur.

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 5 — Sümer bank, Merinos koyun
larının ıslah ve yetiştirilmesi, pamuk ıslah ve
saf pamuk tohumu üretilmesi maksadile 1935
malî senesi iptidasından başlamak ve ilk taksiti
800 000 liradan aşağı olmamak üzere üçüncü

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Maliye ve
İktisat vekilleri memurdur.

MUHTELİT ENCÜMENİN TEKLİFİ
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş
pamuk tohumu üretilmesi hakkında kanun lâyihası
MADDEİ — Merinos koyunlarının ıslah ve
yetiştirilmesi, pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş pa
muk tohumu üretilmesi için 1935 malî senesin
den itibaren yedi senede bu nam altında Ziraat
vekâleti bütçesinde açılacak hususî fasıllara
3 000 000 liralık tahsisat konulur.
İlk iki senede konulacak tahsisat yedişer yüz
bin liradan az olamaz.
MADDE 2 — Birinci madde mucibince veri
len tahsisattan bu maksat için çiftlikler tesis
ve bunların işletilmesi için ihtiyaç görülen mik
tarda mütedavil sermaye tefrik olunur .
MADDE 3
tahsisatın sarf
müstahdemler
kararnamesile

— Her sene bütçesine konulacak
cihetleri ve ecnebi mütehassıs ve
kadroları İcra Vekilleri Heyeti
tayin olunur.

MADDE 4 — Bütçeye mevzu tahsisattan te
sis ve mubayaalar için açılacak kredi ve avans
lar 1552 numaralı kanun hükmüne tevfikan mah
sup edilir. >

MADDE 5 — Tesis olunacak çiftlikler 29
mayıs 1926 tarih ve 867 numaralı kanunun 3 ün
cü maddesinde yazılı müesseseler gibi idare
olunur.

madde mucibince temin olunacak mebaliğden
3 000 000 lira kadarını tefrik ve Ziraat vekâleti
emrine tahsis edecektir. Bankaca bu iş için her se
ne tahsis olunacak para, Ziraat vekâleti bütçesin
de açılacak hususî bir fasla tahsisat kayit ve bir
sene zarfında sarfolunmayan miktarı, bankaya
iade olunur.
tşbu madde mucibince Ziraat vekâletine tef
rik ve tahsis olunacak paralar Sümer bank ser
maye hesabından ayn olarak açılacak bir hesa
bı mahsusta gösterilir.
MADDE 6 — Ziraat vekâleti bu paradan Me
rinos koyunu ve saf pamuk tohumu üretmesi için
tesis olunan çiftliklere îcra Vekilleri Heyetince
tayin olunacak miktarda mütedavil sermaye
ayırabilir.

MADDE 7 — Altıncı maddede yazılı Merinos
koyunu ve saf pamuk tohumu üretme çiftlikleri
29 mayıs 1926 tarih ve 867 numaralı kanunun
3 üncü maddesinde zikrolunan müesseseler gibi
idare olunur.
MADDE 8 — Bu çiftliklerde yetiştirilen Me
rinos damızlıkları ve saf pamuk tohumlan mali
yet fiatile veya Maliye, tktısat ve Ziraat vekâ
letlerinin tensip ve takdirile maliyet fiatından
daha az bedelle ve bedelsiz olarak yetiştiricilere
verilir.
MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 10 — Bu kanunun icrasına Maliye,
iktisat ve Ziraat vekilleri memurdur.
27-6-1934
Bş. V.
îsmet
H. V.

Ad. V.
Ş. Saraçoğlu
Mal. V.
Fuat
îk. V.
S. î. M. V.
M. Celâl
Dr. Refik

M. M. V.
Da. V.
Zekâi
Ş. Kaya
Mf. V.
Na. V.
Hikmet
Ali
O. î. V.
Zr. V.
Ali Rana
Muhlis
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MADDE 6 — Çiftliklerde yetiştirilen Meri
nos damızlıkları Maliye ve Ziraat vekilliklerin
ce tensip edilecek bir bedelle ve ıslah edilmiş
pamuk tohumları bedelsiz olarak yetiştiricilere
verilebilir.
MUVAKKAT MADDE — 135 senesi bütçe
sine konulacak tahsisattan mahsup olunmak üze
re 1934 senesinde 300 000 liraya kadar avans
veya kredi teminine ve bu işlere sarfına Maliye
ve Ziraat vekillerine izin verilmiştir.
MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 8 — Bu kanun hükümlerini icraya
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur.

Sıra No 291
Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkındaki
kanunun bazı maddelerini muaddil kanunda değişiklik
yapılmasına dair 1/1076 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye
ve Adfiye encümenleri mazbataları

T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü:

11 -VI - 1934

Sayı 6/1699
B. M. M. Yüksek Reisliğine
Belediye cezalan hakkındaki 1608 saydı kanunun bazı maddelerini tadiJen Dahiliye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6-V(-934 te Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim.
Başvekil
ismet

"Esbabı mucibe lâyihası
1608 numaralı kanunun birinci maddesine istinaden belediye encümenleri veya şube müdürleri
tarafından tayin olunan cezayı naktilere karşı itiraz mercii olarak gösterilen mahsus hâkimler teşkilâtı
yapılmadığı gibi bu kabîl müracaatlerin kesreti muvacehesinde işleri hali işbada bulunan, sulh mah
kemelerinin de matlup sürati temin edemedikleri görülmüştür.
Nevi ve mahiyeti itiıbarile belediye cezalarının bu hal karşısında
tevSİr dereceleri
azal
makta ve binnetice belediye vezaifinin seyrindeki intizam kaybolmaktadır.
Belde halkına karşr bilhassa büyük şehirlerde pek girift ve-şümullü vazifeler deruhde etmiş olan
belediyelerin tembihlerini müteessir eden mezkûr halin önüne geçmeğe zaruret hâsıl olmuştur.
Bu itibarladır ki kanun projesinin ikinci maddesinde itiraz mercii olarak idare heyetleri göste, rilmiştir. Zira:
Büyük şehirlerde yüksek tahsil görmüş azalardan sureti hususiyede teşkil olunan idare heyetle
rinin bu işi hüsnü suretle ve süratle başaracak mahiyette olduğu görülmüş esasen kazaî salâhiyeti ha
iz olan bu heyetlerin diğer şehirler ve kasabalar için de maksada cevap vereceği bittetkik anlaşılmıştır.
Üçüncü ve dördüncü maddelerde, mezkûr heyetlerin mesai tarzları ve kararlarının hukukî mahi
yeti tesbit edilmiştir.
Birinci maddede ise bazı makamlara meşhut cürümler karşısında bir salâhiyet verilmiştir.

Dahiliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye encümeni
Karar No. 69
Esas No. 1/1076

|

,

26 - VI -1934
\

Yüksek Reisliğe
Belediye cezaları hakkındaki 1608 numaralı
kanunun ıbazı maddelerini tadilen Dahiliye ve
killiğince 'hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 6 - VI -1934 te Yüksek Meclise sunulması
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesile birlikte gönderildiğini bildiren Başvekâ
letin 11 haziran 1934 tarih ve 6/1699 sayılı tez
keresi, Dahiliye vekili Beyin de hazır bulun
duğu, 23 - VI -1934 teki toplantımızda okundu
ve lâyiha hakkında konuşuldu:
Şehir ve kasabalarda medenî hayatın temi
ni intizamı için belediye kanun ve nizamna
meleri hükümlerinin ve bunlara istinaden ve
rilen belediye emirlerinin süratle yerine -geti
rilmesi düşüncesile tanzim kılınan kanun lâyi-

hası kabule şayan görülmüş olduğundan tahrire
ait tashihatla kabulü hususunun Ulu Heyetin
isabetli görüşüne arzına ve lâyihanın müstace
ldi ve tercihan müzakeresinin istinhamma ka
rar verilmiştir.
Dahiliye En. Rsj,
Tekirdağ
Cmıü
Aza
Adana
Ali Münif
Aza
Bursa
Emin Fikri

M. M.
Çanakkale
Şükrü
Aza
Çorum
î. Kemal

Aza
Trabzon
Eatin

Kâ.

Aza
Giresun
A. Münir

Aza
Malatya
Vasıf

Aza
Zonguldak
Rıfat

Adliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye encümeni
Karar No. 67r
Esas No. 1/1076

4- VII -1934

Yüksek Reisliğe

Dahiliye encümeninin tanzim ettiği birinci
madıd(e mevcut kanunun ayni maddesine bir fık
ra ilâvesinden iıbaret olmakla encümen; bu ilâ
venin müstakil bir madde olarak kanuna eklen
mesini tensip etmiş ve ıbu ilâvenin, tazammun
ettiği ıhükünı esas itilbarile muvafık görülerek
üçüncü madde olarak yazılmıştır.

hâkimleri huzurunda itiraz olunabileceği hak
kındaki meri kanunun 5 inci ve 6 ncı madde
lerinde bazı değişiklikler yapılmış, ammenin
intizam, sıhhat ve selâmetine taallûk eden hu
suslarda mevcut 'hükümler hilâfına hareket
edenlere verilecek cezadan hakkile faide ve in
tibah husulünün temini için sürat elzem oldu
ğundan ceza tayin edilenlerin itirazları vesilesile ıbeklenen tesirleri haleldar etmeğe mey
dan vermemek için itiraz tetjkiklerinin
tarzı
vazih olarak maddede gösterilmiştir. Kanuna
eklenen ve üçüncü maddede | tesibit edilen hü
küm de vilâyetlerde belediye reislerde bulunan

Encümence yapılan lâyihanın 'birinci ve ikin
ci maddelerinde itiraz ka'bilfiyeti olan cezalar için
mahsus (hâkimler ve bulunmayan yerlerde sulh

yerlerde muavin ve şuıbe müdürlerinin ve ka
za belediye reislerinin bizzat görecekleri cezayi nıüstelzim belediyeye müteallik kanun ve ni-

Belediye cezaları hakkında 1608 sayılı ka
nunun bazı maddelerini değiştiren kanun lâyi
hası Adliye encümenine havale edilmekle Dahi
liye vekili Beyefendi ıhazır olduğu halde Dahi
liye encümeninin tadili ve erbabı (mucibe ımazbat asil e birlikte tetkik ve müzakere olundu.

zam ve talimat hükümlerine uygun olmayan ha
reketlerden diolayı vilâyetlerde beş liraya ve
kazalarda üç liraya kadar ıhafif para cezası ta
yin etmeğe salahiyetli olmaları kabul edilmiş ve
bu suretle ceza tayin edilirken salahiyetli ze
vatın ceza verilene cezayı mucip hali ihtar ile
ceza verdiğimi tefhim etmesi hakkında maddeye
bir kayit konmuştur. Bununla ceza görenin
hiç. 'bir haberi olmayan cezaya maruz kalması
gibi bir ihtimale meydan verilmemesi ve böyle
iıhıtar yapılarak ceza tayininin daha müessir
olacağı ve bir deyeceği varsa onu da söylemeğe
imkân verin ek gilbi faideler mülâhaza olunmuş
tur. Bu cezaların katî olması ve hiç bir suret
le aleyhine idarî ve adlî kanun yoluna (müra
caat edilmemesi müşahedeye müstenit hâdise
lerin fazla merasime ıtâlbi tutulmamasında daha

ziyade muıısif olduğu mütaleasma 'müstenit buluıranuştuır.
Yapılan değişikliklerle encümence kabul
olunan kanun lâyihasının tercihan ve müstaceleıı müzakere edilmesinin Umumî Heyetin tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdimi
ne karar verilmiştir.
Ad- E. Reisi
Çorum
Münir

M. M.
Kocaeli
Salâhattin

Kâ.
Trabzon

Aza
Antalya
Haydar

Aza
Edirne
Hasan Hayri

Aza
Kayseri
S. Azmi

Aza
Konya
Ş. Sırrı

Aza
Kocaeli
Ragıp

Aza
Tokat
Nâzım

Raif
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİjN TADİLİ

Belediye cezalan hakkında olan 1608 nmnaralı
kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun
lâyihası

Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hak
kındaki kanunu muaddil 1608 sarılı kanunun bazı
maddelerini değiştiren kanun lâyihası

MADDE 1 — Kanunun birinci maddesine
aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir:
«Belediye reisleri, muavinleri ve varsa bele
diye şube müdürleri ve teftiş heyeti müdürleri
bizzat gördükleri suçlar için 15 liraya kadar pa
ra cezası tayin edebilirler. Bu cezalar katidir.»

MADDE 1 — 26 - VI -1930 tarih ve 1608 sa
yılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Belediye meclis ve encümenlerinin kendileri
ne kanun ve nizam ve talimatnamelerin verdiği
vazife ve salâhiyet dairesinde ittihaz ettikleri
kararlara muhalif hareket edenlerle belediye ka
nun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya
emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmıyanlara
elli liraya kadar hafif para cezası tertibine ve
üç günden on beş güne kadar ticaret ve sanat
icrasından men ve Türk ceza kanununun 586,
538, 557, 559 ve 577 nci maddelerile 553 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yazılı cezalan tatbika belediye encümenleri salâhiyettardır. (Şu
belere ayrılan belediyelerde bu cezaları encü
men namına, encümen namına ve yerine şube mü
dürleri tayin ederler).
Belediye reisleri, muavinleri ve varsa beledi
ye şube müdürleri ve teftiş heyeti müdürleri biz
zat gördükleri suçlar için 15 liraya kadar para
cezası tayin edebilirler. Bu cezalar katidir.

MADDE 2 — 5 inci madde aşağıdaki şekilde
tadil edilmiştir:
«Ceza kararlarına tebliğ tarihinden itibaren
beş gün içinde idare heyetlerine itiraz edilir.
Ticaret ve sanattan men k&rarile para cezası
vermediğinden dolayı hapse tahvil hükmünün
infazı itiraz neticesine kadar tehir olunur.

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 5 inci maddesi
şu yolda değiştirilmiştir:
Ceza kararlarına tebliğ tarihinden itibaren
beş gün içinde idare heyetlerine itiraz edilebilir.
Ticaret ve sanatten men kararile para cezası
verilmediğinden dolayı hapse tahvil hükmünün
infazı itirazın tetkiki neticesine kadar te
hir olunur.

MADDE 3 — Altmcı madde aşağıdaki şekil
de tadil edilmiştir:
«îtirazen icra edilecek tetkik evrak üzerin-

MADDE 3 — 6 mcı madde aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
İtiraz vukuunda tetkik; yalnız evrak üze-

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ
Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hak
kındaki kanunu muaddil 19 -V -1930 tarih ve
1608 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren
ve yeniden madde ekleyen kanun lâyihası

MADDE 1 — 1608 numaralı kanunun 5 inci
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Ceza kararlarına tebliği tarihinden itibaren
beş gün içinde mahsus hakimlere ve bulunma
yan yerlerde sulh hâkimliğine müracaatla şi
fahî veya yazılı itiraz olunabilir. İtiraz şifahî ise
bir zabıt tutularak muterize imza ettirilir.
İtirazda sebep gösterilmesi şarttır. Sebep
gösterilmeyen itirazlar yapılmamış sayılır. Ti
caret ve sanattan men kararlarile para ceza
sını vermediğinden dolayı hapse değiştirme
hükmünün infazı itirazın neticesine kadar geri
bırakılır.

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 6 ncı mad
desi aşağıda yazılı surette değiştirilmiştir:
İtiraz üzerine tetkikat evrak üstünde yapılır.
İtiraz, cezanın salâhiyeti olmayanlar tara
fından tayin olunduğu* ve tutulan zabıt varaka
sının sahteliği ve ceza tayinine müessir ola
cak maddî ve fahiş hataya müstenit bulundu
ğu hususlara münhasır olmak üzere dermeyan
edilebilir. Bu sebeplere dayanan itirazlar va
rit ise hâkim ceza kararım iptal ve para cezası
alınmış ise belediyenin geri vermesine hükme
der. İtiraz varit görülmezse karar tasdik olu
nur. İtirazın otuz gün içinde neticelendirilmedi
mecburidir. Hâkim izahat almak üzere lüzum
görürse muterizi veya vekilini celbederek din
leyebilir. Zabıt varakasının sahteliği iddiasın
dan başka hallerde zabıt varakasını yapan me
murlar celp ve davet olunur.
MADDE 3 — Mezkûr kanuna aşağıdaki ya
zılı madde eklenmiştir:
Vilâyetlerde belediye reisleri ve bulunan

6_

m.

Da. E.

de cereyan eder.
îtiraz, cezanın salahiyetli olmayanlar tarafın
dan tayin olunduğu ve cezaya mevzu olan suçun
haddi zatinde suç olmadığı ve suçlunun zabıt
varakasında yazılan kimse olmadığı ve zabıt va
rakasının sahte olduğu hususlanna münhasır
olarak dermeyan edilebilir.
İtirazın nihayet on gün zarfında intacı mec
buridir.

rinde yapılır.
İtiraz; cezanın salahiyetli olmayanlar tarafın
dan tayin olunduğu ve cezaya mevzu olan suçun
haddi zatinde suç olmadığı ve suçlunun zabıt va
rakasında yazılan kimse olmadığı ve zabıt vara
kasının sahte olduğu hususlarına münhasır ola
rak dermeyan edilebilir.
İtirazın nihayet on. gün zarfında intacı mecbu
ridir.

MADDE 4 — Yedinci madde aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir:
«İtiraz neticesinde idare heyetleri tarafından
verilecek kararlar katidir.»

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 6 — Bu kanunun tatbikma Dahili
ye ve Adliye vekilleri memurdur.
0-VI-1934
Bş. V.
Ad.V.
M. M. V.
Da. V.
îsmet
Ş. Saraçoğlu
Zekâi
Ş. Kaya
Ha. V. V.
Mal. V.
Mİ 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

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen kabul
edilmiştir.

Ad. E.
yerlerde muavinleri ve belediye şube müdür
leri beş liraya kadar ve kazalarda belediye re
isleri üç liraya kadar 1608 sayılı kanunun bi
rinci maddesinde cezayi müstelzim husus
lardan dolayı hafif para cezası tayin ederler.
Bu cezanın tertibinde salahiyetli olanlar bizzat
gördükleri hallerde ceza verilecek eşhasa hare
ketlerini ihtardan sonra tayin edecekleri ceza
yı kendilerine tefhim ederler.
Bu suretle verilen cezalar katî olup aley
hine adlî ve idarî kanun yoUarma müracaat
olunamaz.

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur.

Sıra Ng 3 0 6
Gizli nüfusların yazımı hakkında 1/1095 numaralı kanun lâyi
hası ve Dahiliye encümeni mazbatası

T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı 6/1945

3-VII-1934

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Mektum nüfusların yazımı hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince
2-VII-i934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte
sunulmuştur efendim.
Başvekil
İsmet

Mucip sebepler
Umumî uğraşım ve millî savaşın uzun sürmesi, bu savaşlarda istilâ gören yerden kütle halinde
halkın başka diyarlara akması ve istilâ altında kalan halkın yabancı hakimiyetler idinde Hükü
met kapılarına müraeaatten çekinmesi gibi çok mühim sebepler altında memlekette doğum, ölüm
ve evlenmeleri kaydettirmeğe karşı halkta, derin bir ihmal ve lâkaydi uyanmış ve bu itiyat haline
girmiş olduğu gibi medenî kanunun neşrinden sonra da imam nikâhlarının devamı evlenmelerin da
ha fazla ihmal edilmesine sebep olmuş olduğundan bu gün memlekette üç milyondan fazla nüfus kayitsiz kalmış; bir milyondan artık ölü ve kayıp defterlerden silinmemiş ve yüz binlerce evlilik
yazısız kalmıştır.
Bu hal hu gün memleketin hakikî nüfusunu ve evlilik miktarlarını bilmeğe mâni olduğu gibi
askerlik, yol parası ve diğer vergi işlerini de sakat bir hale getirmiştir. Bu güne kadar kura efradı
umumî savaştan önceki doğumlardan alınmış olduğundan bu halin büyük
mahzuru henüz filen
duyulmamış idi. Ancak, artık kura efradını umumî savaş içindeki doğumlulardan tedarik etmek
sırası gelmiş olduğundan, nüfus vakalarının kaydine karşı olan ihmal ve lâkaydinin seyyiesi için
de girilmiş bulunuyor. Bu itibarla mevcut nüfus kayit karışıklığına nihayet vermek âcil bir iş sıra
sına girmiştir.
Bu gün mevcut bu hale en müessir ve katı tedbir umumî yazım yaparak yeniden, gerek halkça
ve gerek Hükümetçe emniyet ve itimada şayan, muntazam nüfus kütükleri meydana getirmektir.
Esasen bu gün mevcut bulunan şahsî haller (Etat civil) tescil sistemimiz itminan ve itimat verici
bir sistem olmadığından Avrupahlarca tutul a gelmekte 'bulunan usullerden hize en uygun olanım
almak ve bunu da kendi ihtiyacımıza daha uygun bir şekle koymak zarurî bulunuyor.
İhtiyacımıza en uygun hir şekil kabul ettikten sonra bütün nüfusların yazımmı da bu sisteme
göre yapıp tescil etmek ve ondan sonra bu usul dairesinde yürütmek bir zarurettir.
Bu itibarla bir umumî yazımdan önce tatbik edilecek sistemi etüt edip bütün şekillerile tesbit
eylemek, bu şekillere göre hütün memleketin ihtiyacını tatmin edecek defterleri ve evrakı hazırla
mak nüfus memurlarını da yetiştirmek zarurî bulunduğundan bu hazırlıklar için bir iki yıla ihti
yaç vardır.
Bütün bu hazırlıklarla beraber umumî yazım bir buçuk milyon liradan aşağı bir para ile yapıla-
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m ayacağı cihetle bu bütçe darlığı içinde mühim bir para. karşısında bulunuyoruz demektir. Vakıa her
kese yeniden doğum kâğıdı verileceğinden bu para bir misli ve belki daha fazlasile tahsil olunacak
ise de en az yarım milyon lirasını bir yıl önceden vermek zarurî olduğundan yine bu işi umumî
bütçeden para verilmesi kabil bir yıla bırakmak zarureti vardır.
Bundan başka bu gün nüfus teşkilât kadrosu bu günkü (Etatcivil) işlerini muntazam surette
yürütmeğe kâfi olmadığından bu teşkilâtı da yeni bir kadro ile kuvvetlendirmek ve bunun için de
nüfus kadrosuna 325 000 liralık bir tahsisat ilâveoylemek zarureti bulunuyor.
Hazırlık zarureti umumî yazım işini en az iki yıl ve bütçe zarureti de belki daha fazla geciktirebileceğinden içinde bulunduğumuz âcil ihtiyacı daha başka bir şekilde ve parasız bir yolda - az şayani itimat, ta olsa - daha bisit bir şeklide acilen tatmin etmek zarureti bulunmuştur. Bunun için
2330 numaralı af kanununun 16 inci maddesinden ist ifade olunarak bütün gizli nüfusların kayit içine
alınmasını temin edecek mühim, idarî tedbirler alınmış, bütün idare makinası harekete getirilmiş
ve halkta mektumları kayde karşı kuvvetli bir rağbet uyandırmıştır. Bu gün mektum nüfusların,
silinmemiş ölümlerin ve kayitlerin ve yazısız evlenmelerin kayit işi bütün hizile devam etmektedir.
Ancak bütün bu gizli nüfus vakalarının bu günkü nüfus teşkilâtile kaydine imkân görüleme
diğinden ve büyük şevk ve arzu ile nüfus dairelerine koşan halkın günlerce (bekledikten sonra,
kayda muvaffak olamayarak boş dönmesi ve yine eski ihmal ve lâkaydi içine düşmesi korkusu be
lirmiş olduğundan buna meydan kalmamak üzere kayıtların, muhtarların ve belediyelerin verecek
leri defterlerle yapılması tedbiri alınmıştır. Martın başında tatbikine başlanan ha tedbir iyi se
mere vermiş, mayısın sonuna kadar (2 586 333) gizli doğum ve (790 634) gizli evlilik kayit edil
miş ve (1 468 366) adet gizli ölüm ve kayit vakası silinmiştir.
Alman tedbirler mayıs sonunda sona ermek merkezinde idi. Ancak ilişik cetvelin tetkikinden
anlaşılacağı veçhile bazı vilâyetler hu gizli vakaların kaydine ehemmiyet vermiş olduklarından
oralarda mektumlardan kayit nisbeti yazdı nüfuslara göre yüzde yüksek nisbetlere çıktığı halde
ayni vaziyette bulunduklarında ve ayni nisbette mekteum nüfusu ihtiva ettiklerinde şüphe edile
meyen diğer komşu vilâyetlerde bu nisbet hayli küçük miktarda kalmıştır. Dikkatli olan vilâyet
lerde de elde kanunî bir müeyyide olmaması yüzünden bütün mektum vakaların tamamen kay
dedilmiş olduğuna bir itminan hâsıl olamamaktadır. Büyük bir gayret ve himmet ve yüksek me
sai sarf ile elde edilmiş bulunan bu neticeyi yeni ve daha az bir himmet'sarf ile kanaat ve itminan
verecek yolda bitirmek ve artık memlekette mektum doğum, ölüm ve evlenme vakası 'bırakmamak
ve bundan sonra da yenilerinin tamamen önünü kesmek üzere ilişik kanun lâyihası hazırlanmış
lı:
tır.
Kanunun birinci ve ikinci maddeleri fertlerin, köylerde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin, şehir
ve kasabalarda belediyelerin vazifelerini, dördüncü ve beşinci maddeleri bunlara karşı cezaî 'mü
eyyideleri ihtiva eylemektedir. Sekizinci maddedeki mükâfat müessir bir müeyyide olarak kon
muştur.
Nüfus daireleri ve teşkilâtı bu mühim işi yalnız başlarına başa çrkaramıyacaklarından bun
lara yardımcı tocuiriki için (7) inci madde vazedilmiştir.
Bu işte cezanın süratle tatbiki en müessir müeyyide olacağından cezaların idare heyetleri ka
rar il e tatbiki kabul olunmuştur.
Mevcut mevzuata göre doğum, evlenme ve Ölüm ilmühaberlerine pul yapıştırmak lâzrmgelmek
tedir. Ancak defterlere pul yapıştırılacak olursa hu işte büyük bir savsaklık yapacağından bu işin
affı ciheti zarurî görülmüş ve ileride de gizli vaka kalmasının önü kesilmek üzere bundan sonraki
doğum, ölüm ve evlenme ilmühaberlerine pul yapıştırılmam ası muvafık sayılmış ve üçüncü madde
buna göre yazılmıştır.
Tatbiki tam tavmda giden bir tedbirin müeyyidesi olmak üzere hazırlanmış bulunan bu ka
nunun müstaceliyetle çıkarılması zarurî bulunduğundan Büyük Millet Meclisine de müstaceliyetle
çıkarılmak üzere şevkine müsaade buyurulması arzolunur efendim.
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İkinci teşrin 1933 tarihinden 31 mayıs 1934 perşembe akşamına kadar kaydedilen gizli
nüfus, ölüm ve evlenme miktarını gösterir cetveldir.

Vilâyetin adı
Sinop
Siirt
Malatya
Urfa
Çorum
Tokat
Mardin
Kayseri
Gümüşane
Eskişehir
Maraş
Samsun
Ordu
Zonguldak
Ankara
Amasya
Sivas
Bolu
Trabzon
Çankırı
Afyon Karahisar
Niğde
Gazi Antep
İçel
Giresun
Diyaınbekıiv
İsparta
Kocaeli
Kütahya
Muğla
Kastamonu
ElâzİK
Antalya
Çoruh
Konya
Çanakkale
Kırşehir
Bayaızıt
Aydın
Erzincan
Edirne
Burduır
Yozgat
Manisa

Yazılı

Gizli

nüfusu

doğumlar

Gizli
Yüzdesi

185,468
125,640
373,020
207,294
262,428
277,935
224,260
333,904
168,850
167,039
165,965
275,910
261,865
283,325
443,304
127,329
437,243
236,204
398,659
179,731
273,670
251,021
269,176
230,373
264,467
213,887
162,855
320,798

67,366
44,198
126,245
66,937
79,204
78,544
63,041
91,805
46,217
44,829
41,265
67,742
62,257
67,628
103,768
29,883
99,167
52,573
74,544
38,844
58,730
49,790
52,612
41,972
47,222
37,856
30,979
54,511

36,3
35
33,8
32,6
30
28
28
27,5
27,3
27
25
24,5
24
23,8
23,4
23
22,7
22,3
21,8
21,5
21,4
20
19,5
18,2 '
17,8
17,5
17,5
17

320,921
191,461
381,472
242,674
267,347
317,747
546,801
241,371
161,666
117,833
233,679
153,154
110,919
98,011
238,818
405,842

56,265
32,641
64,364
'40,887
45,267
50,978
87,604
38 418
25,623
18,420
37,476
22,270
17,468
11,744
29,292
43,173

17
17
16,8
16,8
16,2
16
15,9
15,9
15,8
15,6
15
15
13
12
12
10,6

ölümler
16,758
26,781
76,701
8,863
34,467
53,962
27,080
48,021
25,616
23,740
15,284
52,129
64,914
39,040
97,841
34,484
46,818
42,028
57,469
15,405
29,547
28,468
26,977
28,729
37,715
14,607
31,550
33,837
21,371
14,569
34,281
33,937
36,177
48,935
71,722
27,043
16,071
1,311
6,555
10,534
9,844
5,294
12,555
27,662

Gizlâ
Yüzdem

Evlenmele

8,7
21
20,5
3,5
13
19
12
14
13
14
9
18,8
25
14
22
27
10,6
17
14,5
8,5
10
11,5
10
11
14
6,5
19
10
8
7,5
8,9
13,5
13
15
13
11
9,9
1
2,7
6,8
8
5
5
6

12,368
12,335
26,458
15,799
31,902
25,935
13,500
23,055
15,430
12,688
12,042
31,758
26,139
22,124
30,451
11,288
36,655
14,330
41,302
14,563
15,304
2,462
13,617
14,069
18,343
10,595
3,604
19,704
13,284
4,883
25,062
12,854
16,714
16,936
26,563
8,855
11,722
2,740
3,583
4,041
2,969
3,360
9,696
10,503

Vilâyetin adı
Bursa
Erzurum
Van
Bilecik
Denizli
Tekirdağ
Bal ilkesi r
İzmir
JK-ars
Kırklareli
Muş
Seyhan
İstanbul
Tutan

Gizli
doğumlar

Yüzdıesa

415,430
333,324
119,845
128,178
280,232
157,497
471,475
592,354
213,902
129,240
135,876
321,817
1,091,018

43,776
34,928
10,613
10,480
22,474
12,752
37,803
39,777
14,174
8,878
6,383
8,181
12,451

10,5
10,5
8,8
8,1
8
8
8
6,7
6,6
6,5
4,6
2,5
1,1

9,086
4,244
994
3,162
8,315
3,975
41,680
32,508
1,628
2,475
0
529
6,671

2
2;
0,4
2
2,8
2,5
8
8
0,7
1,8
0
0,11
0,6

10,632
12,289
977
1,490
4,855
2,167
12,584
8,477
25,552
3,358
0
2,009
3,809

15,640,019

2,504,289

16,55

1,532,959

9,38

669,784

Yazılı
nüfusu

Gkli
ölümler

Yüzdesi

Gizili
Evlenmeler

Dahiliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye encümeni
Karar No. 75
Esas No. 1/1095

5 -VII -1934

Yüksek Keisliğe
Mektum nüfusların yazımı hakkında Dahili
ye vekilliğince hazırlanıp İcra Vekilleri Heye
tince 2 - VII -1934 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihasının esbaıbı muciıbesile
birlikte gönderildiğini bildiren Başvekâletin
3 - VII -1934 tarih ve 6/1945 sayılı tezkeresi en
cümenimize havale buyurulmuş olmakla Nüfus
umum müdürü Beyin de bulunduğu 4 - VII -1934
teki toplfanstumızda okundu ve lâyiha da tetkik
olundu:
2330 numaralı af kanununun 16 neı maddesi
nin bahşeylediği müsaade yüzünden 1934 mayı
sının sonuna kadar (2 586 333) nüfusa kaydedil
memiş doğum, (790 634) evlenme ve (1 468 366)
ölüm vakaları tesbit edilerek nüfus kütüğüne
kayitleri geçirilmiştir. Bu rakamlar mühim ve
hayli bir netice elde edildiğini göstermekle be
raber kayit harici kalmış doğum, ölüm vukuat
tım tamamen ifade ettikleri iddia olunamaz. Hü
kümetin esıbabı mucibe lâyihasına ilişik cetvelin
tetkikinde nüfusları arasında 23 610 gibi az bir

fark bulunan bitişik iki vilâyetin doğum mik
tarları arasında iki buçuk nislbetinde ıbir fark
görülmektedir. Çorum vilâyetinin 262 428 nüfu
suna mukabil 79 204 mektum doğum tesbit edil
diği halde ona bitişik 238 818 nüfuslu Yogat
vilâyetinde yazdırılan m ektimi doğum 29 292
bulunmaktadır.
Binaenaleyh memleketin ihtiva ettiği hakikî
nüfus ^miktarının hakikate daha yakın bir suret
te anlaşılması maksadile tanzim kılınmış olan
işbu lâyiha tasvibe şayan görülmüştür.
Birinci ve ikinci maddelere göre nüfusa kay
dolunmakta veya icap edenleri nüfus kütüğüne
kaydettirmekte ihmal ve terahi gösterenlerin
cezalandırılması bu hususta lüzumlu bir müeyyi
de olacağından dördüncü ve beşinci maddeler
bu düşünce ile yazılmıştır.
Nüfus vukuatının mektum kalması sebeple
rinden biri de bu hususta icap eden naktî feda
kârlık olduğundan, gerek kura efradının meyda-
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na çıkması ve gerek yol parası miktarının ço
ğalması noktai nazarından ehemmiyeti derkâr
olan mektum nüfusun suhuletle yazılabilmesi
için, encümenimiz bu mükellefiyetin kaldırılma
sını muvafık bularak üçüncü maddeyi ona »öre
tanzim eylemiştir.
Halkta uyanmış olan arzuyu süratle yerine
getirebilmek için mevcut nüfus memurları kâfi
gelmediğinden ye kayit muamelelerinin uzaması
sebebile hevesin kırılması tabiî bulunduğundan
bu muamelât bitinceye kadar diğer memurların
da bu işlerde kullanılması lüzumlu görülerek
yedinci madde tasvip olunmuştur.
Gizli kalan yahut bırakılan vukuatı haber
verenlere mükâfat verilmesinin de takip olunan
gayenin temini için iyi bir vasıta olacağı mülâ
haza olunarak sekizinci madde tasvip edilmiştir.

Gizli nüfusların yazımı hakkında
lâyihası

kanun

Müruru zaman sebebile bu işte ihmali görü
lenlerin cezadan kurtulmaması maksadile doku
zuncu madde tanzim kılınmış ve hakkaniyete
muvafık görülmeyen onuncu madde çıkarılmış
tır.
Arzolunan sebeplere tevfikan ve tadileıı tan
zim kılınan kanun lâyihasının Ulu Heyetin isa
betli görüşüne sunulmasına karar verilmiştir.
Yüksek Reisliğe takdim olunur.
Da. En. Reisi
M. M.
Aza
Tekirdağ
Çanakkale
Ordu
Cemil
Şükrü
Ahmet İhsan
Aza
Aza
Aza
Çorum
Giresun
Antalya
1. Kemal
A. Münir
Rasıh
Aza
Aza
Aza
Muş
Zonguldak
Zonguldak
Hasan Kesit
Halil
Rifat

DAHÎLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ
Gizli nüfusların yazımı hakkında kanun
lâyihası

MADDE 1 — Her aile reisi kendi evindeki
MADDE 1 — Bu kanunun belediyelere ve
veya emri altmdaki, her veli velâyetindeki, her
muhtarlara tebliği tarihinden itibaren bir buçuk
vasi vesayetindeki nüfusta yazısız kimseleri;
ay içinde her aile reisi kendi evindeki veya em
bunlardan evlilikleri yazılmamış olanların evli
ri altmdaki, her veli velâyetindeki, her vasi ve
liklerini ve ölmüş veya kaybolmuş olupta nü
sayetindeki nüfusta yazılmamış kimseleri; bunfustan silinmemiş bulunduklarını, bir ay içinde, i lardan evlilikleri kaydedilmemiş olanların evli
köyde muhtar ve ihtiyar heyetine, kasaba ve şe
liklerini ve ölmüş veya kaybolmuş olupta nü
hirlerde belediyeye bildirmeğe mecburdur.
fustan silinmemiş bulunanlarını köyde muhtar
Mektum reşitler de muhtarlara veya beledi
ve ihtiyar heyetine, kasaba ve şehirlerde beledi
yelere veyahut nüfus dairelerine müracaat ede
yelere ve muhtarlara bildirmeye mecburdur.
rek kendilerini yazdırmakla mükelleftirler.
Nüfusa yazrimamış reşitler de muhtarlara
veya belediyelere veyahut nüfus dairelerine mü
racaat ederek kendilerini yazdırmakla mükellef
tirler.
MADDE 2 — Muhtarlar ve ihtiyar heyetleri,
belediyeler veya memur ettikleri kimseler ken
dilerine haber verilen gizli nüfusları, kayitsiz evlenmeleri, silinmemiş ölümleri ve gayiplan ayrı ve numunesine uygun defter
lere yazıp tasdikli olarak iki ay içinde,
kaymakamlıklara ve merkez kazalarında valile
re bir makbuz mukabilinde vermeğe mecburdur
lar.

MADDE 2 — Muhtarlar ve ihtiyar heyetleri,
belediyeler veya memur ettikleri kimseler ken
dilerine haber verilen gizli nüfusları, kayitsiz ev
lenmeleri, silinmemiş ölümleri ve kayipları ayrı
ve numunesine uygun defterlere yazıp tasdikli
olarak birinci maddede yazılı müddetin hita
mından itibaren hir ay içinde, kaymakamlara ve
merkez kazalarında valilere bir makbuz muka
bilinde vermeğe mecburdurlar.

MADDE 3 — Bu defterlere ve muhtar ve ih
tiyar heyetleri ve belediyeler tarafından önce

MADDE 3 — Bu defterlere muhtar ve ihti
yar heyetleri ve belediyeler tarafından daha ev-
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verilmiş olanlara yazılan doğum, ölüm ve ev
lenme ve boşanma vakalarından pul aranmaz.
Bu kanunun neşrinden sonra nüfus dairelerine
verilecek, ölüm vakaları ilmühaberlerine de pul
yapıştırılmaz.

vel verilmiş olanlara yazılan doğum, ölüm, ev
lenme ve boşanma vakalarından pul aranmaz.
Bu kanunun neşrinden sonra nüfus dairelerine
verilecek doğum, ölüm ve evlenme vakaları ilmü
haberlerine de pul yapıştırılmaz.

MADDE 4 — Bu kanunun neşrinden başlan
mak üzere ;
A : Bir ay içinde evinde veya içinde bulu
nan yazısız nüfusları, silinmemiş ölümleri ve ka
yıpları, silinmemiş ölümleri, kayıpları ve yazısız
evlenmeleri bildirmeyenlerden.
B : İşinde nüfusta yazısız kimse kullanan
lardan,
C : Yeni doğumları bir ay ve ölümleri on
gün içinde Nüfus dairelerine haber vermeyen
lerden,
Ç - Evlenmeyi 15 gün içinde nüfusa kaydettirmeyenlerden,
D ; Kendini yazdırmayan reşitlerden mahalli
idare heyetlerinin karan ile beş liradan yirmi
beş liraya kadar para cezası alınır. Tekrar eden
lere bu ceza üç kata kadar arttırılır.

MADDE 4 — Bu kanunun belediyelere ve
muhtarlara tebliğinden itibaren bir buçuk ay
sonra evinde veya işinde nüfusa yazılmamış kim
seleri ve silinmemiş ölümleri ve kayipları ve kayitsiz evlenmeleri bildirmeyenlerden;
Yeni doğumları bir ay ve ölümleri on gün
içirtde nüfus dairelerine haber vermeyelerden
Evlenmeyi on beş gün içinde nüfusa kaydettirmeyenlerden ve kendini kaydettirmeyen re
şitlerden mazeretlerini isbat edemedikleri tak
dirde mahallî idare heyetlerinin kararile bir li
radan on liraya kadar para cezası alınır. Tekrar
edenler hakkında bu ceza iki kat olarak tayin
olunur.

MADDE 5 — İstenen gizli nüfus, silinmemiş
ölü ve kayıp, yazısız evlenme vakaları defterle
rini iki ay içinde tasdikli olarak vermeyen muh
tar ve ihtiyar heyeti azalarının beherinden ve
belediye reisinden veya vekilinden 10 liradan
100 liraya kadar ve mükerrerlerinden bir kat
ve musırlanndan baş kata kadar fazlası ile, ma
hallî idare heyeti kararı ile, para cezası alınır.
Köyünde mektum nüfus ve silinmemiş ölü ve
kayıp ve yazısız evlenme ve boşanma bırakan
muhtar ve ihtiyar heyetlerinden de ayni ceza
alınır.
Kasaba veya şehrinde mektum nüfus vakası
bırakılmayacak tedbirler almağa belediye reisi
veya vekili mecburdurlar.

MADDE 5 — Gizli nüfus, silinmemiş ölüm
ve kayit, yazılmamış evlenme vakaları defterle
rini ikinci maddede yazılı müddet içinde tas
dikli olarak vermeyen muhtar ve belediye re
isinden veya vekilinden veya belediye reisi veya
vekillerinin memur ettiği kimselerden mahallî
idare heyeti kararile beş liradan yirmi beş li
raya kadar para cezası alnır. Mükerrirler hak
kında ceza iki misline ve ısrar edenler hakkın
da da beş misline kadar arttırılır.
Köyünde mektum nüfus ve silinmemiş ölüm
ve kayıp ve yazılmamış evlenme ve boşanma va
kası bırakan muhtar ve ihtiyar heyetlerinden
beş liradan on beş liraya kadar ayni suretle
ce*a alınır.

MADDE 6 — İdare heyetlerinin para cezası
kararlan kaymakam ve merkez kazasında vali
lerin tasdikile katileşir ve tahsili emval kanunu
hükümleri dairesinde derhal icra edilir.
10 gün içinde müracaat vaki olur ve haklı
da görülürse valiler bu para cezalarını affede
bilirler.

MADDE 6 — İdare heyetlerince hükmolunan
cezalar kati olup tahsili emval kanununa tevfi
kan tahsil olunur.

MADDE 7 — Bu defterlerin esas defterlerine
yazılması, gizli nüfuslara nüfus cüzdanı verilme
si, bunların yıllarına göre tasnif ettirilmesi, ista
tistik cetvelleri çıkarılması ve mektum nüfus

MADDE 7 — Bu defterlerin esas defterle
rine yazılması, gizli nüfuslara nüfus cüzdanı ve
rilmesi, bunların yıllarına göre tasnif ettiril
mesi, istatistik cetvelleri çıkarılması ve mektum
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vakaları yazımının şehir ve kasaba ve köylerde
takip edilmesi işlerinde vali ve kaymakamlar,
yardımcı olarak, işleri müsait diğer Devlet dai
releri memurlarından münasip gördüklerini yar
dımcı olarak kullanmağa salahiyetlidirler. Vali
ve kaymakamların gösterecekleri bu işleri bu
memurlar asıl vazifeleri gibi görmeğe mecbur
durlar.

!
;
j

nüfus vakalan yazımının şehir ve kasaba ve köylerde takip edilmesi işlerinde vali ve kayma
kamlar yardımcı olarak işleri müsait diğer Devlet daireleri memurlanndan münasip gördüklerini yardımcı olarak kullanmağa salahiyetlidir
ler. Vali ve kaymakamlann gösterecekleri bu
işleri bu memurlar görmeye mecburdurlar.

MADDE 8 — Bu kanunun neşrinden iki bu
çuk ay geçtikten sonra gizli doğum, ölüm ve
kayıp ve evlenme vakası haber verenlere alına
cak cezanın yarısı, tahsisat aranmasına ve baş
ka merasim icrasma lüzum kalmaksızın, mahallî
idare heyeti kararile verilir.

I
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MADDE 8 — Bu kanunun neşrinden üç ay
geçtikten sonra gizli doğum, ölüm ve kayıp ve
evlenme vakası haber verenlere alınacak cezanın yarısı, tahsisat aranmasına ve başka merasim
icrasına lüzum kalmaksızın, mahalli idare heyeti
kararile verilir.

|

MADDE 9 — Nüfus vakalarına ait para ce
MADDE 9 — Gizli doğum, ölüm, evlenme ve
zalan müruru zamana tâbi olmaz.
| boşanma vakalarının vaktinde yazdınlmamasmI dan dolayı verilecek cezalar için müruru zaman
I cari olmaz.
MADDE 10 — Valiler, kaymakamlar, nahiye
MADDE 10 — Bu kanuna aykın hükümler
müdürleri ve polis ve jandarma karakol âmirleri | kaldırılmıştır.
kendi mıntakalannda gizli nüfus, silinmemiş
ölü ve gayıp ve yazısız evlenme vakası kalmaya
cak şekilde her türlü tedabir almakla mükellef
ve kalanlarından mesuldürler.
MADDE 11 — Bu kanuna aykın hükümler j
MADDE 11 — Bu kanun neşri
kaldınlmıştır.
| muteberdir.

tarihinden

MADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden I
MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini İcra
muteberdir.
| Vekilleri Heyeti yürütür.
MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini tcra
Vekilleri Heyeti yürütür.
2-VII-1934
Bş. V.
Ad. V.
îsmet
Ş. Saraçoğlu
Ha. V.
Ma. V.
Fuat
Ik. V.
S. î. M. V.
M. Celâl ' Dr. Refik

M. M. V.
Da. V.
Zekâi
Ş. Kaya
M i V.
Na. V.
Hikmet
Ali
G. t. V.
Zr. V.
Ali Bana
Muhlis

Sıra No 301
1/1096 numaralı İskân teşkilât kanunu lâyihası ve Bütçe
encümeni mazbatası

T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı 611943

3-V11-1934

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2-VII-934 tarihinde Yüksek Meclise
arzı kararlaştırılan İskân kanunu lâyihası esbabı mucibe ve cetvellerle birlikte Yüksek huzurla
rına sunulmuştur efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
Muhtelit İskân encümeninin ilişik esbabı mucibesinde kabul edilen esaslar dairesinde Maliye
vekâletinin muvafakatile tertip olunan kanun lâyihası takdim olunmuştur.
Bu devrede kabulüne ait muamelenin ikmali arzolunur.

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 197
Esas No. 1/1096

5- VII -1934
Yüksek Reisliğe

iskân teşkilâtı hakkında olup Başvekâletin
3 - VII -1934 tarih ve 6/1943 numaralı tezkeresile Yüksek Meclisin tasvibine arzolunan kanun
lâyihası encümenimize havale Duyurulmakla tet
kik ve müzakere olundu.
Yüksek Heyetin tasvibine iktiran eyleyen
yeni iskân kanunu ile kaibul olunan hükümleri
yürütmek için zarurî olan teşkilâtın yapılması
hakkında teklif olunan kanun lâyihası encümenimizce esas itiıbarile tasvip edilerek bazı tadi
lâtla kabul edilmiştir.

Yeniden hazırlanan kanun lâyihası müstacelen müzakere buyurulmak üzere Umumî Heye
tin tasvibine arzolunur.
Reis
R. V.
M. M.
Burdur
İsparta
Bayazıt
M. Şeref
İhsan
Balıkesir
Bursa
Çorum
İstanbul
Enver
Dr. Galip
Mustafa
Sadettin
Sivas
E rzurum
Yozgat
M. Remzi
Aziz
S. Sırn
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HÜKÜMETİN TKKLtFİ
İskân teşkilâtı kanunu lâyihası
MADDE 1 — İskân teşkilâtı Dahiliye vekâ
leti Nüfus umum müdürlüğüne bağlıdır. Merkez
-ve vilâyetler teşkilâtı aşağıda gösterilmiştir:
A : Merkezde iskân teşkilâtı iki şubeden mü
rekkep olup kadrosu 1 numaralı cetvelde göste
rilmiştir.
Birinci şube: Bu kanun hükümlerine göre
muhacirlerin, mültecilerin, göçebelerin ve nak
ledilenlerin getirilmesi, yollanması, yerleştiril
mesi, müstahsil hale konması, mıntakalarımn ve
yerlerinin ayrılması, topraksız veya az topraklı
y»îrli çiftçilere toprak dağıtılması, eski iskân iş
lerinin tasfiye edilip bitirilmesi işleri ve bunla
rın muhabere ve muamelelerile uğraşır; üç büro
vo iki ayrı memurdan teşekkül eder.
ikinci şube: Memleket içinde vatandaşların
kültür cephesinden her türlü vaziyetlerini araş
tırmak, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerine göre lü
zumlu görülen tedbirleri arayıp bulmak, bu ted
birlerin tatbikim devamlı yürütmek ve yokla
mak; hariçteki Türk kan veya kültürüne bağlı
olanlardan geleceklerin vaziyetlerini tetkik etmok, yurdun iskâna elverişli ve verimli toprakla
rını araştırıp bulmak ve tesbit etmek işlerile
uğraşır, dört bürodan teşkil olunmuştur.
Tabiiyet işlerile uğraşan Nüfus U. müdürlüğü
ikinci şubesinin adı dördüncü şube olmuştur.
Merkez iskân teşkilâtının tayin, terfi, istih
dam, tecziye, nakil ve tahvilleri ve dereceleri
10 VI -1930 tarih ve 1700 numaralı Dahiliye
memurları kanununa bağlıdır.
B : Vilâyetlerde daimî bir seyyar iskân teş
kilâtı bulunur. Kadrosu 2 numaralı cetvelde ya
zılmıştır. Bu kadro iskân işlerinde mütehassıs
olan veya mütehassıs yetişebileceklerden teşkil
olunur.
Bu memurlar Dahiliye vekâletinin münasip
gördüğü yerlerde iskân işlerile meşgul olurlar.
Vazifeleri Dahiliye vekâletinin talimatnamelerile tayin olunur.
Umumî müfettişlik müşavir ve muavinleri
umum müfettişlerin inhası ve Nüfus umum mü

dürlüğünün ve Dahiliye vekilinin tasvibi üze
rine, iskân müdürleri Nüfus umum müdürlüğü
nün intihabı ve Dahiliye vekilinin tasvibi üzeri
ne müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile; iskân memur ve kâtipleri Umum müdür
lüğün intihabı ve vekilin tasdikile tayin olu
nurlar.
Umumî müfettişlik müvaşirleri Dahiliye ve
kâleti vilâyetler memurları üçüncü, iskân mü
dürleri ve müşavirlik muavinleri dördüncü, is
kân memurları beşinci, iskân kâtipleri altıncı
ve muvakkat maaşlı memurlar yedinci sınıf me
murlardan sayılırlar.
İcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit oluna
cak bir kadro içinde iskân tahsisatlarından lü
zumu kadar ücretli veya muvakkat maaşlı me
mur istihdamına Dahiliye vekâleti salahiyetlidir.
Ücretli veya muvakkat maaşlı memurlar iskân
müdür veya memurlarının ve olmayan yerde
kaymakamların intihap ve inhasile ve doğruca
vilâyetlerce tayin olunurlar.
Vilâyetler iskân kadrosundaki memurların
istihdamları, terfileri veya tecziyeleri 10-VI-930
tarih ve 1700 numaralı Dahiliye memurları ka
nunu hükümlerine tâbidir.
Vilâyetler iskân teşkilâtı bulundukları yerin
vali veya kaymakamlarının ve müşavir ve mua
vinleri umumî müfettişlerin emir ve nezareti
altında çalışırlar.
MADDE 2 — 19 mayıs 1930 tarih ve 1624 nu
maralı (Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve va
zifeleri hakkında kanun) un 8 inci maddesinin
(A) cetvelinde nüfus umum müdürlüğü merkez
teşkilâtı birinci şube kısmı kaldırılarak yerine,
bu kanuna bağlı (1) numaralı (İskân merkez
teşkilâtı kadrosu) cetveli konmuş ve 15 inci mad
desine bağlı (B) işaretli cetvel de lâğvedilerek
yerine bu kanuna bağlı (2) numaralı (Vilâyet
ler iskân teşkilâtı ) cetveli ikame edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE — (1) ve (2) numa
ralı cetvellerdeki iskân teşkilâtı maaşlarını,

-
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İ934 bütçesinde, 2 inci madde ile kaldırılmış buliman A ve B cetvelleri tahsisatından ve 1934
Dahiliye maaş tasarruflarından vermeğe Dahili
ye. ve Maliye vekilleri mezundur.

ve Maliye Vekilleri memurdur.
Bş. V.
İsmet
Ha. V.

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Dahiliye

Ad. V.
Ş. Saraçoğlu
Mal. V.
Fuat
S. I. M. V.

Ik. V.
M. Celâl

2 - V I I -1934
M. M. V.
Da. V.
Zekâi
Ş. Kaya
Mf. V.
Na. V.
Hikmet
Ali
G. I. V.
Zr. V.
Ali Rana
Muhlis

[HÜKÜMETIN TEKLLFİNE BAĞLI]
[1] NUMARALı CETVEL
Nüfus umum müdürlüğü iskân merkez teşkilâtı kadrosu
Birinci şube : tskân
Barem
derecesi

Maaşı

Aylık

Yıllık

70

210

2 520

1
1
2
1
1

35
30
25
20
25

98
84
75
60
75

1 176
1 008
1 800
720
900

1
1
2
1

35
25
20
20

98
75
60
60

1 176
900
1 400
720

10

1

35

98

1 176

12
14
14
17

2
1
1
1

25
20
20
14

75
60
60
49

1 800
720
720
588

12
14

2
1

25
20

75
60

1 800
720

1

25

75

900

Adet

Muavin ve birinci şube müdürü
Büro : 1 - İska
can
Şef
Memur
»

10
11
12
14
12

Daktilo
Büro : 2

Eski işler
10
12
14
14

Şef
Memur
Daktilo

Büro 3 : - Muamelât
Şef
A : Evrak
Memur
Daktilo
Tevzi memuru
B : Dosya
Dosya memuru
Dosya kâtibi
Müstakil
Müracaat memuru

memuriyetler
12
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Barem
derecesi

Adet

13

Tasfiye heyeti kâtibi

Maaşı

1

22

Aylık

Yıllık

>66

792

23

Yekûn

21 576

İkinci şube : Kültür
7

Müdür

1

55

165

1 980

1
1
2
1

35
30
25
20

98
84
75
60

1 176
1 008
1 800

1
1
1

35
25
20

98
75
60

1 176

1
2
1

35
30
20

98
84
60

1 176
2 016

1
1
1
1
1
2

35
25
30
20
20
20

98
75
84
60
60
60

1 176

Büro : 1
10
11
12
14

Şef
Tetkik memuru
Kâtip

720

Büro : 2
10
12
14

Şef
Tetkik memuru
Kâtip

900
720

Büro : 3
10
11
14

Şef
Tetkik memuru
Kâtip

720

Büro : 4
10
12
11
14
14
14

Şef
Memur
Harita ve grafik memuru
İstatistik memuru
Dosya memuru
Daktilo
Yekûn

20

Memur adedi

Yekûn

1 008

720
720
1 440
19 356

[1] Numaralı cetvel yekûnu

Birinci şube
tkinci
»

900

Lira

23
20

21 576
19 356

43

40 932
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[2] NUMARALI CETVEL
Vilâyetler .iskân teşkilâtı karosu
Barem
derecesi
Umumî müfettişlik iskân müşaviri
s>
»
»
»
Muavini
Birinci sınıf iskân mülürü
»
»
»
İkinci
»
»
Üçüncü »
»
»
Birinci
Memnru
İkinci
»
»
»
»
»
Üçüncü »
»
»
Birinci
Fen memuru
»
»
ikinci
»
»
»
s>
»
Üçüncü »
Birinci
»
»
Kâtibi
»
»
»
İkinci
»
Üçüncü »
»

6
7
7
8'
9
10
11
12
10
11
12
13
14
15

Yekûn

Adet

Maaşı

Aylık

2
2
2
3
5
4
7
9
2
3
5
4
6
10

70
55
55
45
40
35
30
25
35
30
25
22
20
17,5

210
165
165
126
108
98
84
75
98
84
75
66
60
56

64

Yekûn

5
3
3
4
6
4
7
8
2
3
4
3
4
6

*
040
960
960
536
480
704
056
100
352
024
500
168
320
720

67 920
Lira

Adet

Umum:
Merkez
Vilâyetler

Yıllık

43
64

40 932
67 920

107

108 852

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ
Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline
ait kanun lâyihası
MADDE 1 — Dahiliye vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 1624 numaralı ka
nunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde tadil
edilmiştir :
Nüfus işleri umum müdürlüğü dört şubeden
mürekkeptir.
A) Birinci şube; 2510 numaralı iskân kanunu
hükümlerine göre muhacirlerin, mültecilerin,
göçebelerin ve nakledilenlerin getirilmesi, yol
lanması, yerleştirilmesi, müstahsil hale konması,
mıntakalarmm ve yerlerinin ayrılması, toprak
sız veya az topraklı yerli çiftçilere toprak da
ğıtılması, eski iskân işlerinin tasfiye edilip bi
tirilmesi işleri ve bunlarm muhabere ve muame

leleri ile uğraşır. Üç büro ve iki müstakil me
murdan mürekkeptir.
Bu şube umum müdür muavini tarafından
idare olunur.
B) ikinci şube; Memleket içinde vatandaşla
rın kültür cephesinden 8, 9, 10 ve 11 inci mad
delerine göre lüzumlu görülen tedbirleri arayıp
bulmak, bu tedbirlerin tatbikini yürütmek ve
yoklamak, hariçteki Türk kan veya kültürüne
bağlı olanlardan geleceklerin vaziyetlerini tetkik
etmek, yurdun iskâna elverişli ve verimli top
raklarını araştırıp bulmak ve tesbit etmek işlerile uğraşır. Dört bürodan mürekkeptir.
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C) Üçüncü şube; nüfus muamele ve muhabe
relerini, tesicl ve istatistik işlerini ifa etmek
üzere iki bürodan mürekkeptir.
D) Dördüncü şube; Vatandaşlık kanununun
tatbikatına ve vatandaşlığa müteallik işlerle iş
tigal etmek üzere iki bürodan mürekkeptir.
MADDE 2 — 1624 numaralı kanunun 13 üncümaddesine bağlı (A) cetvelinin nüfus işleri
umum müdürlüğüne ait kısmı bu kanuna bağlı
(1) numaralı cetvelde gösterildiği şekilde tadil

[Bütçe encümeninin

edilmiştir.
MADDE 3 — 1624 numaralı kanunun 15 inci
maddesine bağlı (B) cetveli yedine bu kanuna
bağlı (2) numaralı cetvel konulmuştur.
MADDE 4 — Bu kanun neşri talibinden mu
teberdir.
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.

tadiline bağlı cetvel]

[1] NUMARALI CETVEL
Derece

4

Memuriyetin nevi

Maaş
Lira

90

Umum müdür
Birinci

6

Adet

şube : İskân
70

Muavin ve 1 inci şube müdürü
Büro : 1 - İskân

10
11
12
14
12

Şef
Memur
»
»
Daktilo

1
1
2
1
1

35
30
25
20
25

1
1
2
1

35
25
20
20

Büro : 2 - Eski isler
10
12
14
14

Şef
Memur
»
Daktilo
Büro : 3 - Muamelât

10

35

Şef
A : Evrak

12
14
14
17

Memur
»
Daktilo
Tevzi memuru

2
1
1
1

25
20
20
14

_ 7 _
Derece

Menuııriyetkı nevi

B : Dosya
12 Dosya memuru
14
» Kâtibi

Adet

Maaş
Lira

2
1

25
20

1
1

25
22

1

55

1
1
2
1

35
30
25
20

1
1
1

35
25
20

1
2
1

35
30
20

1
1
1
1
1
2

35
25
30
20
20
20

1
1
1
1
1
1
1

55
35
30
25
22

Müstakil memurlar
12 Müracaat memuru
13 Tasfiye heyeti kâtibi
îkinci şube : Kültür
7 Müdür
'
Büro : 1
10 Şef
11 Tetkik memuru
12
»
»
14 Kâtip
Büro : 2
10 Şef
12 Tetkik memuru
14 Kâtip
Büro : 3
10 Şef
11 Tetkik memuru
14 Kâtip
Büro : 4
10
12
11
14
14
14

Şef
Memur
Harita ve grafik memuru
istatistik
Dosya memuru
Daktilo
Üçüncü şube : Nüfus

7
10
11
12
13
15
17

Müdür
Şef
»
Memur
»
Kâtip
»

17,5

14

— 8_
Memuriyetim nevi

Derece

Adet

Maaş
Lira

1
2
4
2

55
35
25
20

Dördüncü şube : Tabiiyet
7
10
12
14

Müdür
Şef
Memur
Kâtip
[2] NUMARALI CETVEL
Vilâyetler iskân teşkilâtı kadrosu

7
8
. 9
10
11
12
10
11
12
13
14
15
1

Birinci sınıf iskan müdürü
İkinci
»
»
»
Üçüncü »
»
»
Birinci
»
»
Memuru
İkinci
»
»
»
Üçüncü »
»
»
Birinci
»
»
Fen memuru
Ekinci
»
»
»
»
Üçüncü »
»
»
»
Birinci
»
» Kâtibi
İkinci
»
»
»
Üçüncü »
»
»
.Birinci umumî müfettişlik iskân mü
şaviri
1 Birinci umumî müfettişlik iskân mü
şavir muavini

3
5
4
7
9
<>

5
4
6
0
1

55
45
40
35
30
25
35
30
25
22
20
17,5
70

55

Bu cetvelde ı/azılı memurlar lüzum gorille Herlerde
ini ih dam ol un inal: üzere merkezce la ı/in olunurlar.

^•»'

Sıra No 3 0 0
Diyarbekir mebusu Kâzım Paşa ve 2 arkadaşının, Muhtelif
maddelerden alınacak istihlâk vergisi hakkındaki kanunun
I inci maddesinin değiştirilmesine dair 2/120 numaralı kanun
teklifi ve Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve Bütçe
encümenleri mazbataları

Yüksek Reisliğe
Esbabı mucibe
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkındaki kanun mucibince memleketimize giren
ham kauçuğun beher kilosundan yüz kuruş alınmağa başlanmıştır. Memleketimizde bu ham
kauçuğu kullanan gerek sanayi, gerek müdafaai memleket bakımından ehemmiyeti derkâr olan
kablo, elektrik levazımı imalâtı ile uğraşan müesseselerimiz aynı zammın hariçten gelen ma
mullerine de teşmil edilmemesi yüzünden himayesiz kalmış ve ecnebi sanayii mamulâtmın reka
beti karşısında kapanmağa mahkûm bulunmuştur. Ayni endişe Maliye encümeninin lâstik ayak
kabılar için tanzim ettiği 50/2,115 numara ve 18-VI-1934 tarihli mazbatada da zikredilmiştir.
Binaenaleyh gümrük tarife kanununun 558 nci maddesinin H, I fıkrasındaki tecrit edilmiş
kabloların beher kilosundan 25 kuruş istihlâk resmi alınması memleketimizde yapılmakta olan
mamullerinin himayesi noktasından zarurî görülmektedir. Bu sebeplere binaen bu teklifi kanu
niyi arz ve teklif eyleriz.
Konya
Bursa
Diyarbekir
A. Hamdi
Dr, R. Ferit
Kâzım

Maliye encümeni mazbatan
T. B. M. M.
Maliye encümeni
Karar No. 55
Esas No. 2/120

4 - VII -1934

Yüksek Reisliğe
Diyarbekir mebusu Kâznıı Paşa ve arkadaşlar
rmm lâstik ve saire ile tecrit edilmiş tel ve
kabloların beher kilosundan 25 kuruş istihlâk
resmi alınmasına dair olan kanun teklifleri encümenknkce tetkik ve müzakere olundu:
Bir kısım kauçuklu sanayiin himayesi encümenimizce de faydalı görülmüş ancak prensip iti-

barile bu himayenin sanayiin iptidaî maddeleriındeki resminin azaltılması suretâle yapılması
tercih edilmiştir.
Hangi sanayiin ne (miktarda tenzilât ile himaye edilmesinin tayini sanatlerdn mahiyetleri hasebile 'tamamen teknik bir husus olduğundan enoümenimiz bu ciheti de Hükümete terürile teklif-

— 2te (bahsedilen kablo sanayii ile maske ve saıir kauçuklu sanayide kullanılacak ham kauçuğun is
tihlâk resminin % 25 e kadar indirilmesi salâhi
yetinin icra Vekilleri Heyetine verilmesine karar
vermiştir. Teklifin diğer maddeleri aynen kabul
edilmiştir.
Heyeti

Umumiyenin

tasvibine

arzolunmak

üzere Yüksek Reisliğe arzolunur.
Mal. E. Reisi
M. M.
Gümüşane
İsparta
H. Fehmi
Kemal Turan
Aza
Aza
Aza
Zülfü
Urfa
Balıkesir
Behçet
Pertev

Kâ.
Aydın
Adnan
Aza
îzımir
Kâmil

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası
T. B. M. M.
O. ve t. Encümeni
Karar No. 24
Esas No. 2/120

5 - VII

-1934

Yüksek Reisliğe
Diyarbekir mebusu Kâzım Paşa ve arkadaşla
rının lâstik ve saire ile tecrit edilmiş tel ve kab
loların kilosundan yirmi baş kuruş istihlâk resmi
alınmasına dair olan lâyihai kanuniye İktisat ve
kâleti Sanayi umum müdürü Recai Bey hazır ola
rak encü'menimizce dahi tetkik ve müzakere
olundu.
2458 numaralı kanuna göre ham kauçuğun ki
losuna konulan 100 kuruş istihlâk resminin ithal
edilmekte olan ımamulâtına teşmil edilmemesi yü
zünden kablo, tel ve elektrik malzemesi imal et
mekte olan ve teşviki sanayi kanunundan istifa
de etmek suretile teessüs etmiş bulunan bir fab
rikanın tatili faaliyet etmek zarureti 'karşısında
kalacağı mütaleası encüm enimizin müzakeratı ve
Sanayi umum müdürü Recai Beyin encümende
verdiği izahatile varit görülmüştür.
Teklif veçhile münhasıran ithalâta mahsus bir
resim tarihi, dolayısile halka rücu edecek yeni
bir vergi mevzuu olduğu gibi mevcut uhudat ve
ukudat ile tedahülü mucip olur endişesile kabul
edilmemiştir.
Maliye encümeninin kararı veçhile istihlâk
vergisinin yıirmi beş kuruşa kadar tenzili keyfiye
ti de ham kauçuğun fabrikada imal edilecek mik
tardan fazla memlekete ithal edilmek yolunun

açık bırakılması yüzünden suiistimal edilmesi ve
Devlet varidatına aksi tesir hâsıl etmesi ihtima
lde mahzurlu görülmüştür. Maliye müsteşarı Fa
ik Beyefendi dahi hazır olduğu halde yapılan
son müzakerede dahilî imalâta da şamil olmak
ve fakat 2458 numaralı kanonun 3 üncü madde
sinin son fıkrasına göre muamele yapılmak üze
re birinci maddede zikredilen mamulâta resim
vazı suretile tevazünün temin edilebileceği ve
istihdaf edilen maksat ve gayenin husulü mümkün
olacağı neticesine varılmış ve birinci madde bu
esasa göre tesbit edilmiştir.
İkinci ve üçüncü maddeler Maliye encümeni
nin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir.
Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yük
sek Reisliğe takdim kılındı.
G. ve 1. E. Reisi N.
M. M.
Aydm
Aydın
Fuat Şahin
Fuat Şahin
Aza
Tokat
Remi

Aza
Cebelibereket
H. Bosri

Aza
Antalya
Talât Haşim

Aza
Kırşehir
Serdar

Kâ.
Afyon
Cemal
Aza
Cebelibereket
İbrahim

— 3—
Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. No. 1S8
Esas No. 2/120

5 - VII - 1934

Yüksek Reisliğe
Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk ver
gisi hakkındaki kanunun 1 inci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Diyarfeekir mebusu1 Eâzım Pa
şa ile iki âateadaşı; ta-ratfendan verilen kanun lâyihasr Maliye ve Gümrük ve inthisarlar encümen
leri madbatalarile birMkte encümenimize tevdi
edilmekle Maliye vekili Fuat Beyin hüzünle tet
kik ve müzakere olundu.
Gümrük ve inhisarlar eneümeninmi aofctai na
zarına iştirak eden encümenimiz lâyihayı bu esas
dairesinde kabul etmiştir.

Müstacelen ve ıtercihan müzakere buyurulmak
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur.
Reis
Burdur
M. Şeref

Reis V.
İsparta
Mükerrcm

M. M.
Bayazrt
İhsan

Balıkesir
Enver

Bursa
Dr. Galip

Erzurum
Asrın B. imzada
bulunmadı

Erzurum
Aziz

istanbul
Sadettin

Yozgat
S. Sırrı

_ 4 —
DİYARBEKİR MEBUSU KÂZIM PAŞA VE 2
ARKADAŞININ TEKLİFİ

MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ

Bazı maddelerden alınacak istihlâk vergisinin
1 inci maddesini değiştiren kanun lâyihası

2458 sayılı kanunun birinci maddesinin tadÜine
dair olan 28-Yi-1934 tarih ve 2546 sayılı kanu
na müzeyyel kanun lâyihası

MADDE 1 — Gümrük tarife kanununun 558
inci numarasının H. I. fıkrasındaki lâstik, güteperka kâğıt, aspestas ve saire ile tecrit edilmiş
tel ve kabloların beher kilosundan 25 kuruş is
tihlâk resmi alınır.

MADDE 1 — 2458 sayılı kanunun birinci
maddesinin tadiline dair olan 28 - VI -1934 tarih
ve 2546 sayılı kanuna aşağıdaki hükümler tezyil
edilmiştir:
(Maske, tecrit edilmiş tel, kablo, boru ve
emsali gibi memleket için faydalı sanayide kul
lanılacak ham kauçuktan alınacak istihlâk vergi
sini sanatların icabma göre % 25 e kadar indir
meğe İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.)

ADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri
memurdur.

- 5
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN I
TADİLİ
458 sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline
iair olan 28-VI -1934 tarih ve 2546 sayılı ka
nuna müzeyyel kanun
I
MADDE 1 — 2458 sayılı kanunun birinci
naddesinin tadiline dair olan 28-VI-1934 ta*ih ve 2546 sayılı kanuna aşağıdaki hükümler
ezyil edilmiştir.
(Maske, tecrit edilmiş tel, kablo, boru ve elek;rik levazımı mamulâtmm beher kilosundan 20
ııruş istihlâk vergisi alınır. Dahilî mamulât
ıakkında 2458 numaralı kanunun üçüncü madiesinin son fıkrasına göre muamele olunur.)
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden *mueberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic*aya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri
nemurdur.

Sıra No 3 0 2
Vakıf akarların tamir ve ihyası için icarei vahideli yerler
satış bedelinden 150 000 liranın sarfına dair 1/1087 numa
ralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri
mazbataları

r. c.
Başvekâlet
Kararlar Müdürlüğü
Sayı: 6/1783

21-VI-1934

B. M. M. Yüksek Reisliğine
İcarei vahideli emlâk satışından mütevellit paralardan 150 000 liranın akar tamiratına sarfı
hakkında Evkaf umum müdürlüğünce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20-VI-1934 te
Yüksek Meclise arzı kararlaştirılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurna
sunulmuştur efendim.
Başvekil
ismet

Esbabı mucibe
Bir kaç senedenberi her tarafta devam etmekte olan buhran yüzünden varidatımız günden
güne eksilmekte ve elde edilen varidat ancak en mübrem ihtiyaçlara tahsis olunarak irat menbalarımızın tamir ve ihyalarına imkân bulunmamaktadır.
Bu halin temadisi gün geçtikçe bunların daha ziyade harabiyetlerini ve binnetice varidatı
mızın eksilmesini ve nisbeten az bir masrfla elde edilmesi mümkün olan varidatın kaybedilme
sini mucip olduğu gibi memleketteki umumî imar faaliyetine karşı da menfi bir mahiyet
arzetmektedir.
daha ziyade devamı bittabi caiz görülmeyecek olan bu hale bir çare olmak üzere mazbot
vakıflara ait icarei vahideli mahaller satış bedellerinden istifade düşünülmüş ve bunun için
merbut kanun lâyihası arz ve teklif kılınmıştır.
Satış bedellerile tercihan mahallerinde akar alınması veyapılması zaruretine mebni bu hususta
sarfedilecek paranın tavizen alınması bu esasın da mahfuziyeti noktasından zarurî görüldüğü
gibi alınacak paranın da (150 000) lira ile takyidi münasip mütalea edilerek birinci madde
bu esaslar dairesinde kaleme alınmıştır.
150 000 lianın ancak sarfı tahakkuk edeck mikdarının alınması ve alınacak paranın bütçeye
faslı mahsus olarak irat ve masraf kaydı için ikinci madde ve alman para ödendikçe yine ayni
miktarda istifade edilmesi kanun ile istihdaf edilen gayeye uygun olacağı mütalea olunarak
üçüncü madde arz ve tesbit olunmuştur.

_ 2—
Maliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye encümeni
Karar No. 57
Esas No. 1/1087

4-VII-

1934

Yüksek Reisliğe
Vakıf akarlarrrı tamir ve ihyası için satış be
dellerinden 150 000 liranın sarfma dair Başve
kâletin 21 - VI -1934 tarih ve 6/1783 sayılı tezkeresile Büyük Meclise takdimi edilip encümeni
mize havale olunan kanun lâyihası Evkaf umum
müdürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere
olundu.
Vakıf ve akarların tamir ve ihyasmdaki za
ruretle Hükümetçe bu hususta düşünülen tedbir
encümenimizce de tasvip edilmiş ve madde aynen
kabul edilmiştir.

Lâyihada kanunun 1 haziran 1934 te meri
olması teklif edilmiş ise de encümenimizce meri
yetin kanunun neşri tarihinden başlaması tensip
ve madde tadil edilmiştir.
Yüksek Reisliğe arzolunur.
Maliye En. Reisi
M. M.
Kâtip
Gümüşane
İsparta
Aydın
H. Fehmi
Kemal Turan
Adnan
Aza
Aza
Aza
Aza
Balıkesir
Diyarbakir
Urfa
tzmir
Pertev
Zülfü
Behçet
Kâmil

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Karar No. 196
Esas No. 1/1087

5-VII-1934

Yüksek Reisliğe
îcarei vahideli emlâk satışından mütevellit
paralardan 150 000 lirasının akar tamira/tnıa
sarfı hakkında olup Başvekâletin 2 1 - V I - 1 9 3 4
tarih ve 6/1783 numaralı tezkeresi ile Yüksek
Meclisin tasvibine arzolunan kanun lâyilhası
Maliye encümeni mazbatası ile birlikte encüme
nimize tevdi edilmekle tetkik ve müzakere edil
di.
Kanun lâyibası esbabı mucilbesine nazaran
etteümenimizce de Maliye encümeninin tadilâtı

dairesinde kalbul edilmiştir.
Müstacelen müzakere
buyurulmak üzere
Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur..
M. M.
Reis
R. V.
İsparta
Bayaziıt
Burdur
İhsan
M. Şeref
Çorum
Bursa
Balıkesir
Mustafa
Dr. Galip
Enver
Yozgat
Sivas
Erzurum
İstanbul
{
Sadettin
M. Remzi
S. Sırrı
Aziz

-
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HÜKÛMETİN TBKÎLtFt
Vakıf akarların tamir ve ihyası için satış bedelâtından 150 000 liranın sarfına dair kanun
lâyihası

MAiLÎYE ENCÜMENİNİN TA(DİLÎ
Vakıf akarların tamir ve ihyası için satış bedelâtından 150 000 liranın sarfına dair kanun
lâyihası

MADDE 1 — Varidatları müsait olmamasına
mebni tamir ve ihyaları mümkün olmayan maz
but vakıflara ait yerler için beş senede ödenmek
üzere icarei vahideli mahaller satış bedellerinden
tavizen 150 000 liraya kadar sarfiyat icrasma
Evkaf umum müdürlüğüne mezuniyet verilmiş
tir.

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen

MADDE 2 — Bu suretle sarfı tahakkuk ede
cek para tesadüf ettiği bütçelere faslı mahsus
olarak irat kaydolunur.

MADDE 2 —- Hükümetin teklifi aynen

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir.

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil memurdur.
20 - VI -1934

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen

Bş. V.
Ad.V.
İsmet
Ş. Saraçoğlu
H. V.
Mal. V.
Dr. T. Rüştü
Fuat
Ik. V.
S. Î.M. V.
M. Celâl
Dr. Refik

M.M.V.
Da. V.
Zekâi
Ş. Kaya
Mf. V.
Na. V.
Hikmet
G. t. V.
Zr. V.
Ali Rana Muhlis

Sıra No 298
Muş mebusu Hasan Reşit Beyin, Posta kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 2/119 numaralı kanun
teklifi ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları

Yüksek Reisliğe
Halkın kültür seviyesini yükseltmek maksadile yapılan neşriyatı kolaylaştırmak ve mektep
kitaplarına evrak postasile şevkleri halinde kanunun temin ettiği ücret tenzilâtını ayni nisbette
posta paketi olarak şevklerine de teşmil etmek faydasını tahakkuk ettirmek için hazırlanan kanun
teklifinin müzakere ve kabulüne yüksek müsaadelerini dilerim, efendim.
Muş mebusu
Hasan Reşit

Nafıa encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Nafıa encümeni
Karar No. 18
Esas No. 2/119

3 - VII - 1934

Yüksek Reisliğe
Halikın kültür seviyesini yükseltmek maksadlile yapıl an. neşriyattın ve mektep kitaplarının
kolaylıkla şevkleri hakkında Muş mebusu Ha
san Reşit Bey tarafından tafnzkn edilerek Yük
sek Reisliğe takdim ve encümenimize havale buyuıuılmuş olan kanun teklifi mumaileyh Hasan
Reşit Bey ve P. T. T. Umuım müdürü Bey hazır
olduğu halde encümenimizde okunup konuşul d u :
Mezkûr kanun teklifinin birinci maddesinde
ki (aslı) kelimem kaldırılarak ve ikinci madde
aynen ve üçüncü madde bir ufak ibare tebdili
suretile kabul olundu ve köylerimizde Cumhuri
yet eseri olarak çoğalan okur yazarların malû
matını çoğaltmak ve köylüyü tenvir etmek için
muntazam ve muhteviyatı faideli bir gazete ile
halkımızı mütemadiyen temasta bulundurımak
lüzumu encümenimizce pek elzem görülerek böy
le bir gazetenin ücretsiz olarak köylere kadar

gönderiLebilmesi için muafiyet faslına bir mad
de ilâve ve mezkûr madde kanun teklifine dör
düncü madde olarak konulmuştur. Bu tadilât
ve ilâve ile kabul olunan teklifi kanunî havalesi
mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur.
Na. E. Reisi
Samsun
Eteni
Aza
Kars
Baha Tali
Aza
Kütahya
Hakkı
Aza
Niğde
Halit

M. M.
Erzincan
A. Samih
Aza
Eskişehir
A. Ahmet
Aza
Tekirdağ
M. Rasim
Aza
Mersin
8. Sırrı

Kâ.

Aza
îçel
Hakkı
Aza
Samsun
Dr. Asım
Aza
Kütahya
İbrahim

-
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Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Esas No. 2/119
Mazbata No. 194
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- 1934

Yüksek Reisliğe
Posta kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair Muş mebusu Hasan Reşit Beyin
teklif eylediği kanun lâyihası Nafıa encümeni
mazbatası ile birlikte encümenimizde de tetkik ve
müzakere olundu.

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzoluııur.

Teklif lâyihası esbabı mucibesine nazaran encümenimizce de Nafıa encümeninin tadilâtı daire
sinde kabul edilmiştir.
Müstaceliyetle müzakere buynnılmak üzere

Balıkesir
Enver

Reis
Burdur
M. Şeref

Sivas
M. Remzi

M. M.
Bayazrt
İhsan

R. V .
İsparta
Mükerrem
Bursa
Dr. Galip

Çorum
Mustafa

Erzurum
Aziz

İstanbul
Sadettin
Yozgat
S, Sırrı

NAB^IA ENCÜMENİNİN TADtLt
Kanun

teklifi

MADDE 1 — 26 teşrinisani 1339 tarihli pos
ta kanununun on birinci maddesinin son fıkrası
şöyle değiştirilmiştir:
« Maarif vekâletince mekteplerde okutulma
sı kabul edilen ve atlan posta idaresine bildiri
len kitaplarla resmî dairelerce veya Halkevlerince aslı halka parasız dağıtılmak üzere bastı
rılıp atlan vekaletlerce Posta idaresine bildirilen
ve köy teşekkülleri veya mektepleri veya kültür
yolunda çalışır başka yerler adreslerine gönde
rilen kitapların beheri elli gram ve küsurundan
on para posta ücreti alınır.
Şu kadar ki mezkûr maddelerin posta idare
since nakliye ücreti verilen sürat katarlarile ta
şınmaları istenilirse bunlar için iki kat ücret
alınır.»
MADDE 2 — 376 numaralı posta kanununun
21 inci maddesinin (salisen) fıkrasını tadil eden
1404 numaralı kanunun 1 inci maddesine şu fık
ra ilâve edilmiştir:
« On ikinci maddedeki hususî tarifeye tâbi
olmak üzere Maarif vekâletince mekteplerde
okutulması kabul edilen ve atlan Posta idaresi
ne bildirilen kitaplarla resmî dairelerce veya ve
kaletlerce halka parasız dağıtılmak
üzere
bastınlıp
atlan
vekaletlerce
posta
ida-

MADDE 1 — 26 teşrinisani 1339 tarihli pos
ta kanununun 12 inci maddesinin son fırası şöyle
değiştirilmiştir:
(Maarif vekâletince mekteplerde okutulması
kabul edilen ve atları posta idaresine bildirilen
kitaplarla resmî dairelerce veya halkevlerince
halka parasız dağıtılmak üzere bastırılıp atlan
vekaletlerce posta idaresine bildirilen ve köy
teşekkülleri veya mektepleri veya kültür yolun
da çalışır başka yerler adreslerine gönderilen
kitapların beheri elli gram ve küsurundan on
para posta ücreti almır.
Şu kadar ki mezkûr maddelerin posta idare
since nakliye ücreti verilen sürat katarlarile ta
şınmaları istenilirse bunlar için iki kat ücret
alınır).
MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir.

resine bildirilen kitapların posta paketi
olarak tevdileri halinde taşıma vasıtalan
ne olursa olsun en küçük ücreti on beş
kuruş olmak üzere beher kilogram ve küsurun
dan beş kuruş ücret almır.»
MADDE 3 — 26 teşrinisani 1339 tarihli pos
ta kanununun 35 inci maddesinin sonuna şu fık
ra ilâve edilmiştir:
« Mektep kitaplarını muhtevi dun ücrete tâbi
posta paketlerinde her hangi bir suretle tazmin
mükellefiyeti kıymetli yani teminiye ücreti ola
rak verilmesine bağlıdır.
Kıymetsiz olarak verilecek paketlerin kısmen
veya tamamen ziya ve hasan halinde posta ida
resinden mürsil veya mürsilüileyhlerine hiç bir
suretle tazminat verilmez.»

MADDE 3 — 26 teşrinisani 1339 tarihli pos
ta kanununun 35 inci maddesinin sonuna şu fık
ra ilâve edilmiştir:
(Mektep kitaplarını muhtevi dun ücrete tâbi
posta paketlerinde her hangi bir suretle tazmin
mükellefiyeti kıymetli yani teminiye ücreti ola
rak verilmesine bağlıdır.
Kıymetsiz olarak verilecek paketlerin kısmen
veya tamamen ziya ve hasan halinde posta ida
resinden hiç bir şey istenilemez).
MADDE 4 — 26 teşrinisani 1339 tarih ve
376 numaralı kanunun 30 uncu maddesinin ni
hayetine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur:
Sabian — Köylülemirizi tenvir için Hükümet
merkezinde çıkanları bir gazete posta ücretinden
muaftır. Bu gazete tcra Vekilleri Heyeti kararile seçilir.

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini yerine
getirmeğe Nafıa vekili memurdur.

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini yeri
ne getirmeğe Nafıa vekili memurdur.

...>..
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mesi için icra kılman takibatı mütemadiyeye rağmen cüzî de olsa iki ay kadar bir teahhurla tanzi
mini 'badî olan esbabın başlıcası harbin tevlit eylediği mevaniin tesiratı neticesi olarak bazı ma
hallerden vakit ve zamanile hesap almamamasından ve bir senei maliyeye ait hesabatın katı için
tayin edilmiş olan devrei hesabiyenin on sekiz ay gibi uzun bir müddete şamil bulunmasından inbias eylemiştir. Usulü muhasebei umumiye kanununun bu baptaki ahkâmına ait bazı tadilâtı dahi
mutazammın olarak tanzim ve Meclisi Âlice kabul buyurulmuş olan 14 kânunusani 1926 tarihli ka
nun mucibince devrei mütemmime ilga olunarak tahsilat ve tediyatın on iki aya indirilmiş olmasına
ve bilhassa vilâyat teşkilâtı maliyesinin peyderpey ıslah ve tevsi edilerek kadro darlığı yüzünden
usul ve muamelâtı maliyede çekilen sıkıntının refi hakkındaki teklifatın Meclisi Âlice daima hüsnü
kabıd olmasına göre Hükümeti Cümhuriyemizin 340 senesine ait ilk hesabı katisile sinini müteaki
be hesabı umumilerinin (inşallah) teşiklâtı esasiye kanunumuzun tayin ettiği müddet içinde ikmal
ve takdimine çalışılacaktır.
20 şubat 1340 tarihli mart muvakkat bütçe 'kanunun yedinci maddesi mucibince Hazinenin ka'bz
ve tediye muamelâtmda ve k uyudu hesabiye i Devlette lira esas ittihaz edilmiş ise de 339 senei ma
liyesinde dahi muamelâtı maliyede kuruş vahidi kıyası olduğundan diğer hesabı katilerde olduğu
gibi işbu hesabı umumide dahi bizzarure para küsuratı nazarı itibare alınmıştır.
1339 senesi bütçesinin Büyük Millet Meclisince senesi zarfında tasdik edilememesine mebni hidematı umumiyei Devlet ile varidatı umunıiyenin tahaikkukat ve tahsilatı senei mezkûre zarfında ka
bul ve tasdik buyurulmuş olan muhtelif tarihli [*] avans kanunlerile verilen mezuniyet ve mııhassasata müsteniden ifa kılınmıştır. îşbu avans tahsisatı ve bilâhare kavanini mahsusa ile alman
tahsisatı munzamma mekadiri ve 'bunlarım devair ve bütçenin fusul ve mevaddırıa göre sureti tev
zii (34 - 6) numaralı tablolarda gösterilmiştir.
Avans kanunlarile ita kılman tahsisat; usulü muhasebei umumiye kanununun (3) üncü madde
sine tevfikan bir devrei hesabiyeye müteallik olarak varidatta 1 mart 339 dan, 30 nisan 340 tarihi
ne kadarki müddeti muhtevi olmak üzere on dört aylık, ve masarif te, 1 mart 339 dan, 31 ağustos
340 tarihine kadar on sekiz aylık bütçe muamelâtına şamil olup, bütçeye taallûk etmeyen muamelâtı
naktiyeye müteferri hesaıba.tta ise on iki aylık muamelât esastır. îşbu muamelâtı hesabiyenin heyeti
umumiyesi (1) numaralı tabloda (mizamı umumî) de irae edilmiştir.
Usulü muhasebei umumiye kanununun (4) üncü maddesi mucibince işbu hesabı umuminin muh
tevi olması lâzımgelen varidatı umumiye, muhammenat, tahakkııkat, tahsilat ve bakayası ve bunla
rın yekdiğerile mukayesesile muhasip itibarüe müfredatı ( 2 - 3 - 4 ) numaralı tablolarda; ve kavanini
mahsusa ile verilen tahsisat, Hükümetin tahakkukeden düyunu ve emri itaya iktiran eden nıeibaliğden tediye edilen ve tediye edilenıeyerek kanının mezkûrun 35 inci maddesi mucibince emanat he
sabına naklolunan mekadir ile bunlara nazaran lâzimülimha
tahsisat, ve tahsisat harici sarfiyat
hakkında ifası lâzımgelen muamelâtı umumiye dahi (36 - 63) numaralı tablolarda gösterilmiştir.
Vekâletlerden ahıup Hazinece tetkik edilen hesabı katilerde münderiç sarfiyatı umumiye tevarihi muhtelifede alınmış olan avansların heyeti mecmuasından her vekâlete tefrik ve tevzi edilen tah
sisat dahilinde icra edilmiştir. Ancak bazr devairin fusul ve mevaddı arasında tahsisatı mukarrere
haricinde sarfiyat yapılmış olup bunlarım miktarları zirde (3) numaralı sayıfada münderiç izahna[*] Avans
Tarihi
28 şubat 339
15 nisan 339
30 eylül 339

kanunlarının
No.

Miktarı
Lira

311
331
338

30 114 255
27 500 000
45 059 324

75

112 673 579

00

K.
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menin (9) numaralı frkrasmda ve eslbabı (92) numaralı tabloda arzedilmiştir. Bu suretle fasıl itibarile tahsisattan fazla icra kılınan sarfiyat minhaysilmecmu (87 783) liraya baliğ olup buna muktazi
tahsisatı mütemmime de merbuten mütekaddem hesabı katî lâyihai kanuniyesile talep edilmiştir.
( 64 - 91 ) numaralı tabloların tetkikından mü;;teban buyurulacağı veçhile bazı malsandıklarile
muhasibi mesullüklerce mezuniyet haricinde daha bir takım tediyat vukuıbulmuş ise de mebaliği
mezkûre hakikî tahsisat harici sarfiyat olmayıp yukarıda arz ve izah edildiği üzere hidematı Dev
let avanslarile temin ve tesviye olunduğu cihetle telgraflarla sarfına mezuniyet verilmiş olan hide
matı muhtelife devairi
merkeziyece mülhakata tamamen havalename gönderilememiş olmasından
mümbaistir. Bunların mahsubun dan sonra hakikî tahsisat harici sarfiyat balâda irae olunan seksen
yedi bin küsur liradan ibaret olup bunun esbabı da (93) numaralı tabloda izah edilmiştir.
339 senesi için takdim olunan işbu hesabı umumî varidat ve masarifi umumiye i Devlet haikkında
malsandıklarile diğer müessesattan alınan cedavili hesabiyeye ve masarif için usulü muhasebei umu
miye kanununun 38 inci maddesi mucibince devairi merkcziyeden alınan masarif
hesabı katilere
müsteniden tanzim edilmiştir. Divanr muhasebat 340 senesinden itibaren tetkiki hesaba memur edil
miş olmasile işbu 1339 senesi Hazine hesabı umumisi için dahi muhasebei umumiye kanununun 43
üncü maddesine tevfikan Divanı muhasebatça mutalbakat beyannamesi tanzim edilmeyecektir.
339 senesi bilfiil harp senesinden ma dut bulunmamış ise de harbin tesiratı nihaiyesinden müte
vellit olarak vürut eden hesahatın kısmı azamı gayrimütevazin ve vuzuhtan ari görülmekle en
ziyade bunların ikmal ve ıslahmdaki mesaii mütevaliye işbu hesabı umuminin iki ay teahhurla tak
dimine bâis olmuştur. Balâda daıhi arzolunduğıı üzere, gerek kabul buyurulan kanun mucibince
devrei nıütemmimenm ilgası ile senei maliyenin temdidi, gerek hali taibiinin avdeti hasebile memu
rini maliyenin vazifei mevdualarını daha ziyade intizam ve sükûnetle ifa eylemeğe başlamalarından
naşi 340 ve onu müteakip senelere ait hesabatı katiyenin daha vazıh olarak tanzimine ikdam edil
mekte olduğunu arzeylerim efendim.

HÜKÜMETİN T E K L t F Î
1339 senesi hesabı katî kanun lâı/ih asıdır.
BÎRtNCt MADDE — 1339 senesi maliye
masarifi umumiyesi merbut (35) numaralı cet
velde gösterildiği veçhile [105 926 911] lira
[14] kuruş [17] para ve varidatı umumiye dahi
merbut (2) numaralı cetvelde muharrer olduğu
veçhile [111 271 945] lira [29] kuruş olarak ka
bul olunmuştur.
IKÎNCÎ MADDE — (92) numaralı cetvelde
murakkam olduğu üzere devairce fasıl itibarile
tahsisat haricinde sarfolunan [87 783] lira [16]
kuruş [01] paranın tahsisat munzamma olarak
avanslara ilâvesi kabul olunmuştur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Kezalik merbut (5 ve
6, 36/92) numaralı cetvellerde irae edildiği üze
re devrei hesabiye zarfımda tahakkuk edip te
diye ve emanat hesabına nakledilememiş olan
düyun karşılığı ile sinini atiyeye devri meşrut

tahsisatın tenzilinden sonra gayriezsarf kalan
[32 616 792] lira [02] kuruş [31] para bakiyei
muhassasat iptal edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri ta
rihinden muteberdir.
BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanunun icrasına
Maliye vekili memurdur.
10 mart 1926
Bş. V. V.
Dr. Refik

Ad. V.
M. M. V.
Mahmut Esat Bf.
M. Cemil
imzada bulunmadı
Balı. V.
Da. V.
Ha. V.
ihsan Bf. imM.Cemil
Dr. Tevfik Rüştü
zada bulunmadı
Bf. imzada bu
lunmadı
Mal. V.
Mf. V.
Na. V.
Hasan Hüsnü
Mustafa Necati
Behiç
Zr. V.
Tiıc. V.
S., M. 1. V.
M emel Sabri
Ali Cenanı
Dr. Refik

-
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3 üncü devre Divanı muhasebat encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Di. M. Encümeni
Karar No. 5
Esas No. 1/10,11,12

10 -IV -1928
Riyaseti Celileye

337, 338, 339 seneleri bütçelerine ait hesabı
ka.tî kamun lâyiıhalaınnın ve Hazine hesabı umu
misinin takdim kılındığına dair Başvekâleti Celileden varit olan üç kıta tezkere ve merbutatı
encümenimizde tetkik ve mütalea edildi.
Hazine hesabı umumisi ile hesabı katı kamun
lâyihaları hakkında encümende yapılan tetkikatrn Divanı muhasebat tarafından ita olunacak
mutabakat beyaınnamielerine istinaden icrası ta
biî olduğu ve 340 senesi mtıvazenei umumiye ka
nununun 22 nci maddesdle mezkûr senelere ait
hesalbatm tetkik ve rüyeti Maliye vekâletince
teşkil olunacak tetkiki hesap heyetlerine tevdi
olunarak Divanı muhasebatın halkla refediknis
ve ibilâihane 17 şubat 1926 tarihli ve 827 numaralı
kanun mucibince mezkûr heyetler daM ilga olu

narak hesabatı hakkımda bittaibi mutabakat be
yannamesi ita edilnıiem istir. Etfbaibı nıaınıazdait
ııaşi encümen inıizee bu 'bapta daha faızla tetkikat
icrasında bir faide tasavvur edilme<üğinden ay
nen kabul ve tasdikini arzeyleriz •efemd'im.

Kâ.

Reis
Di. M. E. R. N.
Aksaray
Kâzım

M. M.
Kastamonu
İmzada
bulunmadı

Karem
İmzada
bulunmadı

Aza,
Maraş
Memet

Aza
Trabzon
Arif

Erzurum
Asım

Aza
Bitlis
Muhittin

Aza,
Konya
Hüsnü

Aza,
Çanakkale
Memet

Aza

4 üncü devre Divanı muhasebat encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Di. M. Encümeni
Karar No. 4
Esas No. 1/73,74,75

7 - XII

-1931

Riyaseti Celileye
1337, 1338 ve 1339 malî seneleri Hazine he
sabı umumisi ile hesabı katî kanun lâyihaları hak
kında sabuk Divanı muhasebat encümenine tanzim
ve takdim edilen 10 nisan 1928 tarihli mazbatada:

edilememekten dolayı ıbu bapta tetkikat icrasında
bir faide tasavvur olunamadığı gösterilerek bu
baptaki kanun lâyihalarının aynen kabulü teklif
edilmişti.

Encümence yapılan tetikikatın Divanı muha
sebat (tarafından ita olunacak mutabakat (beyan
namelerine istinaden ifası tabiî olduğu ve ancak
1340 senesi muvazenei umumiye kanununun 22 nci maddesi ile mezkûr senelere ait hesabatın tetkik
ve rüyeti Maliye vekâletince teşkil olunacak tet
kiki hesap heyetlerine tevdi olunarak Divanı mu
hasebatın hakkı tetkiki ref edilmiş bulunduğu ve
binaenaleyh Divanı muhasebatça bu seneler hesabatı hakkında bittabi mutabakat beyannamesi ita

Ancak Meclisi Âlinin 26 - IV - 1928 tarihli
celsesinde cereyan eden müzakerat neticesinde
bunlar üzerinde bir defa da Bütçe encümenince
tetkikat ifası bittakarrür levayihi nıezbure Bütçe
encümenine tevdi edilmiş ise de o devrede tetkikatın icra ve ikmal edilememesi dıolayısile nizamnamei dahilî mucibince meselenin yeni encümen
tarafından tetkiki icap etmekte bulunması itibarile mezkûr lâyihaların encümenimize tevdi kı
lındığı anlaşılmıştır.

•

1 2 -

Enoümenimizce bu mesele etrafında ariz ve
amik icra kılınan müzakere neticesinde sabık en
cümen tarafından serdolunan mütaleanm aynen
kabulile ittihaz olunan kararın muhafazası muvaffk olaıoağı netiıeesdne varıldı ve bu kaırar ay
nen kabul edildi.
Binaenaleyh yukarda arzedildiği veçhile me
selenin Bütçe encümenince tetkiki heyeti umııtmiyenin kararına iktiran etmiş olması itibarile
Bütçe encümenince tetkükat yapılması zımnnıda
işbu lâyihaların encümeni müşardleyhaya tevdii

hususunun
•verildi.

Riyaseti Celilelerine

Di. M. E. R. N.
Rize
Ali
Aza
Kırşehir
Hâzini
Aza
Yozgat
Ahmet Avrri

M. M.

Aza
Cebelibereket
H. Basri
Aza
Artvin
M, Ali

arzına karar

ı Kâ.
Afyon Karahisar
Cemal
Aza
Cebelibereket
İbrahim
Aza
Erzurum
Asım

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 188
Esas No. 1/73,74,75

4 - Vll - 1934
Yüksek Reisliğe

Başvekâletin 31 - X I I - 1340, 27 - X - 1341,
31 - I I I - 1926 tarihli üç kıta tezkcresile Yüksek
Meclise gönderilen 1337, 1338, ve 1339 seneleri
Hazine hesabı katileri hakkındaki kanım lâyiha
ları hakkında Divanı muhasebat encümeninden
yazılan 10 nisan 1928 tarihli maabata üzerine
Umumî heyetin 26 nisan 1928 tarihli inikadının
birinci celsesinde yapılan müzekkere neticesinde
azadan bir zat tarafından verilip kabul edilen
bir takrir üzerine bu lâyihalar encümenimize tev
di bu.yurul muştur.
Divanı muhasebat encümeninin mazbatasında :
Hazine hesabı umumisi ile hesabı katî kanun lâ
yihaları hakkında encümence yapılacak tetkikatın
Divanı muhasebat tarafından ita olunacak muta
bakat beyannamelerine istinaden icrası tabiî olup
1340 senesi muvazeuei umumiye kanununun 22
inci maddesile mezkûr senelere ait hesabatrn tet
kik ve rüyeti Maliye vekâletince teşkil olunacak
tetkiki hesabat heyettlerine tevdi olunmuş ve bi
lâhare 17 şubat 1926 tarih ve 747 numaralı ka
nun mucibince mezkûr heyetler de ilga olunarak
bu hesaplarrn tetkik ve intacı vazifesilc mükellef
bir heyet kalmamış olduğu cihetle Divanı muha
sebatça bu seneler hesabatı hakkında bittabi mu
tabakat beyannamesi ita edilmediğinden naşi en
cümence bu bapta daha fazla tetkikat icrasına im
kân tasavvur olunmadığından lâyihanın aynen

kabul ve tasdiki teklif edilmiştir.
Eneümenimiz de tetkikatında şu neticeye var
mıştır : Mevzubahs olan hesabı katilerin taallûk
ettiği ve memleketin geçirdiği fevkalâde zamana
tesadüf eden 1337 , 1338 ve 1339 seneleri muvazenei umumiye kanununun 22 inci maddesi muci
bince 1339 senesi nihayetine kadar hesapları rüyet
edilmemiş olan malsandıklarile bilûmum muhasi
bi mesuller hesabatını ve bilhassa eşhas zime.mi ile
avansları tetkik ve intaç etmemek vazifesilc mü
kellef olarak Maliye vekâletince tetkiki hesap
heyetleri teşkil edilmişti. Bu heyetlerle istihdaf
edilen gayenin istihsali nıüm'kün olamayacağı
cihetle işbu heyetlerin lâğvile vazifelerinin Di
vanı muhasebata devri hakkında Hükümetten
gelen teklif üzerine 747 numara ve 17 şubat 1926
tarihli kanunun birinci maddesile yalnız bu he
yetlerin lâğvi kabul edilmiş ve vazifeleri Diva
nı muhasebata devredilmemiştir.
Bu itibarla 20 nisan 1340 tarihli teşkilâtı esa
siye kanunu ile müesses ve 1340 senesinden iıibaren olan hesapların tetkik ve rüyeti ile mü
kellef bulunan Divanı muhasebatça 1337, 1338 ve
1339 seneleri hesaplarının da tetkikile bu senele
re ait umumî mutabakat beyannameleri itasına
imkân yoktu. Bu mutabakat beyannameleri ol
mayınca da Divanı muhasebat encümenince o
senelere ait hesabı katî kanun lâyihaları hak-
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Hazinece tanzim olunan 1337 senesi hesabı umumisi hakkında usulü
muhasebe! umumiye kanu
nunun 42 inci maddesi mucibince Maliye vekâleti celilesinoe teklif olunup İcra Vekilleri Heyetinin
17 - X I I - 1340 tarihli içtimamda ledettezekkür Meclisi Aliye arzı tekarrür eden lâyihai kanuniye ile
hesabı katı mecmuası leffen takdim kılınmıştır.
Muktazasının ifasma müsaadei riyasctpenahilerini istirham eylerim efendim.
Başvekil
Ali Fethi

1337 senesi Hazine hesabı umumisi
Mukaddeme
Bütçe hesabı katisini de muhtevi olduğu halde bin üç yüz otuz yedi senei maliye^si Hazine hesa
bı umumisini takdim ediyorum. Usulü muhasebei umumiye kanununun mevaddı mahsusası iktizasınca; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin bidayeti teşekkülü itibarile evvel en, 1336 senesi
bütçe hesabı katisile varidat, ve masarifi umumiyesini havi Hazine hesabı umumisinin bunlara
mü
teallik kanun lâyihasile birlikte tanzim ve takdimi icap etmekte ise de senei
mezkûre iptidasından
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin tarihi tesisi olan 23 nisan 1336 tarihine
kadar umur ve mua
melâtı maliyenin İstanbul Hükümeti zailesi tarafından mülhakata verilen emir ve mezuniyetle ve
bütçesinden verilen tahsisat havalenamelerine istinaden cereyan etmiş olması ve mülhakatça mezkûr havalâtın Büyük Millet Meclisi Hükümetinin teşekkülü üzerine tasdik edilen bütçesinden verilen
tahsisatla mezç ve tevhit edilmek suretile devrei hesabiye gayesinde hesabatın kapatılarak sarfiyatı
katiye cetvellerinin tanzim ve Hazineye gönderilmiş bulunması ve bilâhare
İstanbul
havalâtının
hükümsüz addile
iptal ve kuyut ve defatiri hesabiyeden tenzili hakkında memurini maliyeye tebli
gat icra edilmiş olmasına nazaran yine matlûba muvafık sahih bir hesap almak kabil olamaması ve
istiklâli millimiz için girişilen harp dolayısile memurini maliyeden kısmı mühimminin tahtı «ilâha
alınmasından naşi bazı mahallerden cedavil ve hulâsai hesabiyelerin hiç alınmaması gibi mühim ve
zarurî esbap ilcasile 1336 senesi için şimdilik usulüne tevfikan
bütçe hesabı katisi
ile Hazine
hesabı umumisinin tanzimine imkân görülememiştir. Maahaza mezkûr hesabın; 1339 senesi nihayetine
kadar hesapları rüyet ve tetkik edilmemiş olan
malsandıklarile
muhasibi
mesuller hcsabatı
umumiyesinin tetkik ve intacı için 1340
muvazenei umumiye
kanununun 22 inci
maddesi ile
verilen mezuniyet dairesinde Hazinece bitteşkil
vilayata izam kılman tetkiki hesap heyetlerince

— 2—
icra kılınacak tetkikat neticesinde tanzim ye Hazineye gönderilecek
Irulâsai
hesabiyelerin mehaz
ittihazile mezkûr 1336 ve daha evvelki senelerin hesabı umumilerin velevki basit bir şekil ve surette
olsun tanzim ve takdimine, çalışacağını arzeylerim.
1337 senesi hesabı umumisi hakkında muktazi izahatın itasından akdem şu cihet şayanı arzdır
ki 28 şubat 1340 tarihli mart muvakkat bütçe kanununun 7 inci maddesi hükmünce 1340 senesinden
itibaren Hazinece kabız ve tediye muamelâtında ve kuyudu hcsabiyede para sarfedilmiş ise de 1337,
1338, 1339 senelerinde muamelâtı maliye (para) ile cereyan ettiği cihetle sinini merkumeye ait hesabatı katiyelerde bizzarure para küsuratı nazarı i t ibare alınmıştır.
1337 senesi hesabı umumisinin miadı kanunisinin müruründen sonra takdim edilmesi bir noksan
addedilirce de bunun 336, 337 338 seneleri kuyut ve hesa-batında ahvali harbiye ve bilhassa kadro
larda yapılan esaslı tenkihat dolyısile tahaddüs eden mevani
ve müşkülâtın son zamanlara ka
dar temadisi ve 337 senesinde merkezi Hükümetin Kayser iye nakli gibi ahvali fevkalâdeden münbais bulunduğu cihetle taahhürdaki mazeretin teslim
buyurulacağından ümit varız. Bu esbabı
mücbiredondir ki Bilecik, Aydın gibi 1337 senesinde işgal gören mahallerin kuyudu hesabiyesi ihrak
veya zıyaa uğramış olmasından dolayı vilâyatr m ez küreye ait havalât hesabı
katide tediye addedil
diği gibi memursuzluk yüzünden bir türlü matlûba muvafık hesap alınmasına
imkân görülmeyen
Hakâri vilâyetinin hesabatı dahi ayni hal ve vaziyette kabul ve hesabı katiye ithal olunmuştur.
Muhasebci umumiye kanununun; bütçenin katî ve tesviyei hesabına dair olan beşinci faslı yal
nız bütçenin fasıl ve maddelerile mütenazır varidat ve masraf hesabı katilerinin ne gibi malûmatı ih
tiva edeceğini ve ne vakit verileceğini göstermekle iktifa edip Hazinenin muamelâtı
umumiyesini
mübeyyin bir uzamı umumî ile teferruatından bahsetmemekte ve ahiren tasdik buyuruları teşki
lâtı esasiye kanunumuzun! mevaddr mahsusasında da bu bapla sarahati kâfiye mevcut görülememek
te bulunmsına ve 337 senei maliyesi masraf bütçesi senesi zarfında tasdik
edilememesinden
naşi
hidematı umumiyei Devlet; kavanini mahsusa ile verilip vekaletlerce füsul ve mevadda tevzi suretile
istimal olunan avanslar ile temin ve tesviye edilmiş olmasına mebni işbu hesabı kati
salifülarz
kavanin ahkâm ve sarahati dahilinde tertip ve tanzim edilerek sabık Osmanlr İmparatorluğu Hü
kümetinin neşreylediği hesabı katilerde münderiç ve sırf istatistik malûmatı muhtevi olan ve hesabı
katide irae ve tazminde kanunen bir mecburiyet görülmeyen bazı aksam nazarı
itibare alınmamış
ve vaktin darlığına binaen 1337 senei maliyesi martından şubatı gayesine kadar on iki aylık vari
datı umumiye tahakkukat ve tahsilatının alelmüfredat iraesinden ise yalnız devrei hesabiye zarfın
daki tahakkukat ve tahsilatın bütçedeki füsul ve mevaddına mütenazır olarak dercilc iktifa edilme
si daha muvafık ve hesabı katimizin tesrii takdimini teshil etmek itibarile bu suretle hüküm ve mukt a zayi kanun ifa edilmiştir.
tşibu hesabı katî Hükümeti milliyemizin ilk hesabı umumiyei senevisi olmakla
beraber hidematı
umıumiyei Devletin ifası için karşılık olarak Büyük Millet Meclisinin tasdiki 1 e Hükümete verilmiş
olan avansların katı hesabını ve 3337 senesi devrei hesabiyesi zarfında istihsal
olunan varidat ile
vukubulan tediyat muvazenei umumiye kanununa tevfikan fusul ve mevadda mütenazır olarak mekadirini ve nevi muhasip itibarile mahalli sarfını muhtevi bulunmak itibarile kıymet ve ehem-m'iyeti
tarih iyesi varestei kayit ve izahtır. Binaberin bu bapta daha fazla bast ve temhidi mukaddemattan ise hesabın sureti tertibinin ve ihtiva eylediği muamelât ile Hazinece
tetkikata tâfbi tutulan
bütçe hesabı katilerinin netioci tetkikatının arzı daha muvafık görülerek hususu mezkûrun berveçhi
zir arzına iptidar edilmiştir:
1 — Hazinenin 1337 senesi bütçesine (Bütçe makamına kaim olan
avans kanchıMrrnrn
heyeti
mecmuasına ) taallûk eden muamelâtı umumiye, usulü muhasebci umumiye kamımı
mucibince ve
devrei hesabiye itibarile yani varidatan on dört aylık masarifte de - maa müddeti mahsubnye - on
sekiz aylık vukuatile ve bütçeye taallûk etmeyen muamelâtı naktiyeyc müteferri hesabatı dahi on iki
aylık olmak üzere (1) numaralı tabloda irac edilmiştir .
2 — Usulü muhasebci umumiye kanununun 41 inci maddesi mucibince varidatı umumiye hakkın
da ifası lâzımgelen muktaza ,yani evvelen : muhammenat,
saniyen: tahakkukat,
salisen: tahsilat,

^ 3 ralbian: bakayanın mekadirini mülbeyyin malûmat (2) numaralı talbloda ve varidatın
lajha&kukat
ve tahsilâtile bakayasının nevi muhasip itibarile müfredatı da (4) numaralı tabloda ve keza veridatHj.
muhammenat ile mukayesesi dahi (3) numaralı tabloda gösterilmiştir.
3 — Keza usulü muhasebei umumiye kanununun 41 inci maddesi mucibince masarifi umumiye
yani tahsisat, tediyat, bakryei muhassasat ve tahsisat harici sarfiyat hakkında ifası
lâzınıgelen
muamelâtı umumiye [ 5-27, 28 - 50, 733 - 95 ] numaralı tablolarda ber tafsil beyan ve irae ve bu
bapta lâzrmgetlen izahat dahi izahnamenin [ 5 - 8 ] numaralı kısmında muharrerdir,
337 senei maliyesi bütçesinin B.üyük Millet Meclisince senesi zarfında tasdik edilememesine mebni
hidematı umumiyei Devlete karşılık olmak üzere kavanini mahsusa ile verilip vekâletçe fusul ve
mevadda tevzi suretile istimal edilen avansların devrei hesabiye gayesinde iktisap eylediği hali
mübeyyin ve miadı kanuninin hitamından bir sene sonra vekâletlerden alınıp Hazinece tetkik edilen
hesabı katilerden îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti, Dahiliye, Hariciye, Sıhhiye ve muaveneti içtimai
ye, Seriye, Maarif, Nafıa, iktisat vekâletleri ile Muhassasatı zatiye, Rüsumat, Posta ve telgraf, Em
niyeti umumiye, Jandarma, Düyunu umumiye idarelerine ait hesabı katilerde münderiç sarfiyat
avansların lıeyeti mecmuasından her vekâlete tefrik ve tevzi edilen tahsisatı dahilinde icra edilmiştir.
İzahnamenin (8) numara! ıfıkrasında izah edildiği üzere (maliyenin 66 ncı muameltâı naktiye fas
lında; haizi kanuniyet olan fasıl yekûnu itibarile 46 170 kuruş 35 para düyunu mütehakkika
tahsisat harici kaüımış ve Matbuat ve İstihbarat müdüriyeti umumiyesinin 344 üncü faslında keza
fasıl yekûnu itibarile 468 538 kuruşun dahi tahsisat harici sarfiyat olduğu görülmüştür. Matbuat ve
istihbarat muhassasatının heyeti umumiyesi itibarile diğer fasıllarından bakıyei muhassasat görünen
278 751 kuruş 35 paranın karşılık ittihazı halinde 189 786 kuruş 5 paranın tahsisatı asliyeyi müte
caviz olduğu yani avanslardan Matbuat ve istihbarat müdüriyetine tefrik edilen 7 314 800 kuruşa
mabetle fazla sarfedilmiş olduğu tezahür eder. Bu fazlalık, 30 teşrinisani 1336 tarihli ve 53 nu
maralı kanun mucibince sarıkta tctkikatı ilmiyede bulunmak üzere Rusya ile memaliki saireye izam
kılınmış olan heyetin devamı memuriyeti hasebile tahsisat fevkinde verilmesi zarurî görülen avanstan
mütevellittir.
Her iki dairede fazla sarfiyat olarak görülen mebaliğ için iktiza, eden tahsisatı mütemmime mer
but ıhesafoı katı lâyihai kanuniyesi ile arz ve talep edilmiştir.
(51-72) numaralı tabloların tetkikinden müsteban buyurulacağı veçhile taşra mal sandıklarile
muhasibi mesu'Mklerince hariç havale daha bir takım tediyat vuku bulmuş ise de mebaliği mezkûre
hakikî tahsisat harici sarfiyat 'olmayıp yukarıda arz ve izah edildiği üzere hidematı Devlet avans
larla 'temin ve tesviye .okmduğu cihetle telgraflarla sarfına mezuniyet verilmiş olan hidematı mütehaikkska için devair-i merkeziyeee mülhakata tamamen havalename gönderilememiş olmasından ve
bir de mülhakattan eelbedilen sarfiyatı katiye cetvellerinde görülen mübayenetlerin muhasebei umu
miye ile devairi merkeziye muhasebeleri beyninde tashih edilmiş olması dolayısile fusul ve mevaddı
arasında bir çok farkların hâsıl oAmasından ileri gelmiştir. Maahaza bu faalakk tahsisatı asliye
üzariade icraya tesir edeeek mahiyette değildir.
Miidalaai Milliye, Bahriye, Askerî fabrikaları hesabı katileri: Ordunun seferber (halinde bulunıu$şsna Bftetoni usulü muhasebei umumiye kanununun 21 inci maddesi mucibince devairi mezkûrenin
tahsisatı sesfeırber faslı ihaliaa.e ifrağ edilerek hesabı katilerde drae edildiği veçhile birinci mtıaaşat ve
tahsisat, ikinci masarifi umumiye, üçüncü tahsisatı mesture ı>am;le üç fasılda gösteriLmiştir.
Askerî fabrikaları (bütçesinin 1337 senesine ait havaiât ve muhammenat aksamını havi kuyudatı
23 teşrinisani 1338 (tarihinde muhterlk olduğu cihetle senei merkuane hesaibı katisiLe muhassasat cet
velinin tanzimine mehaz oiabileeek bir kayit olmadığı anlaşılmasitta binaen bu daireye ait cetveller
bizzarure muhasebei umumiye kuyudundan iktibas oluaa&uştUir.
Büyük Millet Meclisi muhassasat ve tediyatıaı havi hesabı katiye gelince:
Usulü muhasebei umumiye kanununun 32 uci maddesinuTL fikrai aibiresinde « Meclisin ffl®&ş ve
masarifi Hazineden Meclis idare heyetine tahakkuku aranılmaksjzm tahsisat itibarile tediye otura
cak ise de devrei hesabiyesi nihayetinde idare heyeti; sarfiyatın HaaLuece müttehaz nü^u^eye tev
fikan hesabı katisini tanzim ve Meclisin heyeti umumiyesine tasdik ettirip umumî hesabı katiye ilâve

edilmek üzere Hazineye irsal eyleyecektir » diye muharrer bulunmasınla binaen Büyük Millet Mec
lisinin 1337 senesi muhassasat ve sarfiyatını mübeyyün hesabı katinin irsali Meclis idare heyeti riya
setinden talep edilmiştir. Heyeti idarece senei ımerkıımeye ait olarak tanzim olunup lieclittasıdik
28 şubat 1339 tarihinde Heyeti umumiyeye takdim olunan hesabı katinin yekûn itibarile bir sureti
musaddaıkası Meclis muhasebe müdüriyetinden gönderilmiş ve (29) numaralı cetvelde aynen irae edil
miştir. Bu hesabı katinin fasıl ve madde itibarile işbu hesabı katiye derci muktazi idise de Meclisi
Âlice henüz tasdik buyurulmamış olmasına ve hesabı katimizin intacı zarurî görülmesine me/bni mez
kûr hesabı katinin yekûn itibarile ithalinde iztirar hâsıl olmuştur.
İşbu hesabı kati 'muhteviyatına nazaran Büyük Millet Meclisin 1337 senesi muhassasatı 107 336 300
kuruş olup buna mahsuben 90 987 529 kuruş 20 para tediyat vuku bulmuş ve 1 386 445 kuruş 20
para da devrei hesabiye nihayetinde düyun tahakkuk etmiştir. Tediyatı vakıa ile düyunu mütehakkıkanın mecmuu olan 92 373 975 kuruşun mulıassasat tan tenzili halinde 14 962 325 kuruşun Ibalayei
muhassasat olarak kaldığı tezahür eder.
Ancak Ibu hesabı kati ile Hazine kuyudu arasında verveçhi zir mü'bayenol husule gelmiştir.
1 — 1337 senesi muvazenei umumiye kanununun birinci maddesinde « Muvazenei umumiyei Dev
lete dahil varidat ve masan tat yekûnu 1337 senei maliyesi için senei mezkûreye müteallik hesabı
kati lâyihasının hitamı tetkikinde tesbit edilecektir » ve üçüncü maddesinin fıkrai alıiresinde de
« Müdafaai Mil üyeden maada hidematı umumiyei Devlet için karşılılk olarak tevarihi muhtelif ede
ita olunan yirmi beş milyon lira avansa şubat gayesine kadar tahakkuk edecek masarif karşıkğı ol
mak üzere beş milyon lira daha ilâve edilmiştir » diye muharrer bulunmasına ve Büyük Millet Mec
lisi muhassasaıtmın bu yirmi beş milyon liradan hariç okluğuna dair muvazenei umumiye kanunun
da ayrıca Ibir madde veya sarahat mevcut olmamasına ve 1337 senesi masraf bütçesinin heyeti umumiyesi muvazenei umumiye kanuuile tasdik ve tevsik edilmemiş bulunmasına nazaran mezkûr yirmi
beş milyon liralık avanstan umum sırasında Büyük Millet Meclisine de tefrik edihniş olan 97 300 000
kuruşun Meclisi idare heyetince tahsisatı asliye olarak kaibulile ona göre hesabı katide iraesi icap
etlerken Muvazenei maliye encümenince bidayeten tesbit ve kabul edilip diğer vekâletler bütçeleri
gibi münferiden Meclis heyeti umumiyesinin nazarı tetkik ve tasdikinden geçen ve fakat muvazenei
umumiye kanununda teyit ve tevsik edilmemiş olmasından ııaşi kesbi katiyet etmemiş bulunan Mec
lisi Aü bütçesinin natık olduğu 107 336 300 kuruş tahsisat hesabı katide gösterilmiştir.
2 — 1337 senesi devrei hesabiyesi zarfından 1336 senesi düyunu olarak Hazinece tediye edilmiş olan
1 237 654 kuruşun hesabı katide tediye sütununda ve usulü muhasebei umumiye kanununun beşinci
maddesi mucibince bunun tahsisatı munzamına addile keza tahsisat sütununda ayrıca gösterilmesi icap
ederken diğer todiyatla memzucen gösterilmiş ise de tahsisat sütununda irae edilmemiştir.
Binaenaleyh Hazine hesabındaki tahsisat ve tediyat ile Meclisin hesabı kati arasında görülen mübayenet hu esbaptan mütevellit bulunmuştur. Maamafih mübayeneti mezkûre; hidematı umumiyei
Devlet için karşılık olarak avans kanunlarile verilen tahsisatı esasiye ile devrei hesabiye gayesdndeki icrayi tesir edecek mahiyette olmasına binaen nizamı umumî ile hesabatı umumiye arasındaki te
vazün ve münasebetin ve avansların heyeti mecmuası taksimatının duçarı halel olmamasının teminen Büyük Millet Meclisine ait malûmatı hesabiye taallûk ettiği hulâsai hesaıbiyelerde ıbizzarure Hazi
ne kuyuduna göre derç ve irae edilmiştir.
Divanı muhasebat: Hükümeti milliyenin bidayeti teşekkülünden 1339 senesine kadar Divan mu
hasebat müteşekkil olmadığı cihetle bu hesabı katide divan tahsisat ve tediyatı namile bir tablo mev
cut olmadığı gibi 1338 - 1339 senelerinde de hesaibı katiye bir şey ilâve edilmeyecektir.
Muhasebei
umumiye kanununun 38 inci maddesi mucibince her vekâlet hesabı katilerinden bir nüshanın Hazi
nece Divanı muhasebata tebliği lâzım gelir ise de Divanın sinini merkumede müteşekkil olmaması ve
Meclisi Âlice takdim edeceği mutabakat beyannamesi ita edebilecek kuyut ve malûmartı hesabiye mebazleri bulunmaması hasebile Hazinece ne vekil hesabı katisinin nüshai saniyeleri ne de kanunu
mezkûrun kırkıncı maddesi mucibince varidat ve masarif hesabı katli umumisinin Divanı mu
hasebata tevdiine lüzum görülmemiştir.

Hulâsa: Tafsilâtı lâzimeyi muhtevi olan cedavili mahsusa üe izahnamenin tetkikinden anlaşılan
eağı üzere - bazı nevakısı istisna edilirse - 1337 senesi bütçe muamelâtının; ahvali harbiyenin tev
lit eylediği vaziyeti fevkalâdeye rağmen usul ve kavanini mevzua dairesinde cereyan etmiş ol
masını ve Hazinei hesabatm cem ve telfikile hesabı katisinin takdimini Hükümeti Cümhuriyemizin âsari muvaffakiyatından addederiz.
1337 senesi gibi avanslarla idare olunan 1338, 1339 seneleri muamelâtı maliyesini mübeyyin
hesabı katilerin yakin bir zamana kadar peyderpey ve Türk Cumhuriyetinin ilk olarak tanzim
ve tatbik eylediği 1340 senesi bütçesine ait hesabı katı ile Hazine hesabı umumisinin dahi Hazine
ce takip ve arzu edilen gayeye tamamen muvafık bir surette ve miat ve kanunisinde tanzim ve
takdimine imkânın müsaadesi mertebesinde sarfı mukadderet edileceğini arzeylerim.
13 teşrinievvel 1340
Maliye vekili
Mustafa Abdülhalik

~

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1337 senesi hesabı katî kanunu lâyihasıdır.
BİRİNCİ MADDE — 1337 senesi masarifi
umumiyesi merbut [28] numaralı cetvelde göste
rildiği veçhile Büyük Millet Meclisinden maada
devairi mülkiye ve askeriye için (5 620 836 754
kuruş bir para) ve Büyük Millet Meclisi tediyatı
dahi ( 92 046 642 kuruş 15 para ) ki/ ceman
(5 712 883 396 kuruş 16 paradır).
İKİNCİ MADDE — 1337 senesi varidatı
umumiyesi merbut [2] numaralı cetvelde muhar
rer olduğu veghüe işgal dolayısile hesap alına
mayan mahaller hariç olmak üzere 4 678 804 505
kuruş 37 paradır.
ÜÇÜNCÜ MADDE —' [73] numaralı cetvelde
mürakkam olduğu üzere devairin fasıl itibarile
tahsisat haricinde kalan 514 708 kuruş 35 para
sarfiyat kabul olunmuştur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Kezalik merbut
[73] numaralı cetvelde irae edildiği üzere devrei hesabiye zarfında tahakkuk edip tediye edi
lememiş olan düyun ile sinini âtiyeye devri meş
rut muhassesat mukabili ihraç olunduğu halde
Büyük Millet Meclisinden gayri devair tahsisa
tından gayri ez sarf kalan 2 257 208 248 kuruş
13 para bakiyei muhassasat imha edilmiştir.
BEŞİNCİ MADDE — Büyük Millet Meclisi
nin [73] numaralı cetvelde görüleceği veçhile
gayri ez sarf kalan (6 491 011 kuruş 25 para)

bakiyei muhassasatı imha edilmiştir.
ALTINCI MADDE — Pasü itibarile müfre
datı merbut [74-95] numaralı cetvellerde mu
harrer olup mukabilleri bakiyei muhassasattan
düyunu mutahakkıka mukabili ihraç edilen
(56 820 392 kuruş 34 para) ile mezkûr cetvel
lere dahil olmayıpta 1337 senei maliyesi zarfında
ifa olunmuş hizmet ve iktisap edilmiş hak mu
kabili olarak tebeyyün edecek olan düyunu saire
dahi mevaddı salife mucibince devairin fasıl
itibarile imha olunmuş olan bakiyei muhassa
sattan 1342 senesi nihayetine kadar tediye olu
nacak ve tediye olundukları tarihte cari olan
bütçenin hesabı katisinde beher daire için sinini
sabıka düyunu namile ayrıca birer fasılda gös
terilecektir.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun icra
sına Maliye vekili memurdur.
17-XII-1340
Başvekil ve M. M. V.
Ad. V.
Da. V,
Ali Fethi
Mahmut Esat
Recep
Ha. V.
Mal. V.
Mf. V.
Na. V.
Ş. Kaya M. Abdülhalik Saraçoğlu Şükrü Feyzi
Zr. V.
Ti. V.
S. M.' 1. V.
H. Fehmi
A. Cenanı
Mazhar
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1338 senesi Hazine hesabı katisi hakkında 1/74 numaralı kanun lâyihası
T. C.
Başvekâlet
Kalemi mahsus müdüriyeti
6/5107

27-X-1341

Rüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Bin üç yüz outz sekiz senei maliyesi Hazine hesabı umumisi (hakkında usulü oıuhasetbei umu
miye kanununun kırk ikinci maddesi mueibinee Maliye vekâleti celilesinee tanzim olunan ve
İcra Vekilleri Heyetinin 1 - VII - 341 tarihli içtimamda tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip
edilen lâyihai kanuniye ile hesabı umumiyi muhtevi matbu nüsha leffen takdim olunmuştur.
Muktazasınm ifasına müsaade 'buyurulmasmı rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet
1338 fcenesi Hafine jı^sabı umumisi
Mukaddeme
Bütçe hesabı katisini de muhtevi olduğu halde tanzim olunan 1338 senei maliyesi Hazine he
sabı umumisi Hükümeti nniliiyemizin mebdei teesssüsünden beri takdim olunan hesapların ikin
cisidir. Ahvali fevkalâdenin tevlit ettiği esbap tesirde 'bazı malsandıklarile askerî muhasibi me
sulle rince hesa batın vaktü zamanile intaç olunamamasından 338 senesi hesabı umumisi de bizzarure 337 senesi hesabı gibi miadı kanuniden sonra takdim olunmuştur. Hesabı umuminin ihtiva
eylediği muamelât ve sureti 'tertibine ait izahat bervecjhkir arzolunur:
1338 senesi ıbütçesinin Büyük Millet Meclisince senesi zarfında tasdik edilmemesine mebni hidematı umuımiyeyi Devlet ile varidatı umıımiyenin tahakkukat ve tahsilatı senei mezkûre zar
fında kabul ve tasdik buyurulmş olan muhtelif tarihli (*) avans kanunlarile verilen mezuniyet ve
anuhassesata müsteniden ifa kdmmıştır. İşbu avans tahsisatı ile bilâhare kavanini mahsusa ile alı
nan tahsisatı munzama mekadiri ve bunların devair ve bütçenmfumü ve mevaddına göre sureti tevzii
(5) numaralı tabloda gösterilmiştir.
Avans kanunlarile ita kılınan tahsisat; usulü muhasebatı umumiye kanununun ($) üncü mad
desine tevfikan bir devrei hesabiyeye (müteallik olarak varidatta 1 mart 1338 den 30 nisan 1339 ta
rihine kadar müddeti muhtevi olmak üzere on dört aylık ve masarifte, 1 mart .1338 den 31 ağus
tos 1339 tarihine kadar on «ekiz aylık bütçe muamelâtına ve bütçeye taallûk etmeyen muamelâtı
naktiyeye müteferri hesabatta dahi on iki aylik muamelâta şamildir ki, is-bu muamelâjtı hesabiyenin
heyeti mecmuası (1) numaralı tabloda [Mizam umumî] irae edilmiştir.
\*]Avans kanunlarının
28
2
3
21
20
11
9
14
12
22

şubat
mayıs
temmuz
ağustos
eylül
teşrinievvel
kânunuevvel
kânunuevvel
şubat
şubat

tarihi

Sene 338
»
»
» »
» »
»
»
» »
» »
»
»
» »
»
»

Miktarı Ura
7 000 000
15 000 000
12 000 0O0
S 000 000
14 000 000
2 000 OQ0
3 000 '000
26 ,900 0O0
4 000 000
3 735 517
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Usulü muhasebei umumiye kanununun 41. inci maddesi mudbinee işbu hesabı umuminin muh
tevi olması lâzımgelen hususattan varidatı umumiye, muhamımenat, tahakkukat, tahsilat ve ba
kayası ve bunların yekdiğerile mukayesesile muhasip itiBarile müfredatı ( 2 - 3 - 4 ) numaralı tablo
larda gösterilmiştir.
Kavanini mahsusa ile verilen tahsisat, Hükümetin tahâMkuik eden düyunu, tediye edilen ve
tediye edilmeyip emanet hesabına nakledilen (miktarları a y n ayrı gösterilmek üzere emri itaya
iktiran eden mebaliğ, iptal oltrmrn tahsisat, bakiyyei muftassasTit ve tahsisat harici sarfiyat hak
kında ifası lâzımgelen m«ar»eİâtı ınmfirrrfe dahi ('321- 55} mönarslr tablolarda İra e kılınmıştır.
İstanbul, Edirne ve tevahiinm 338 senesi hesa'tfjjtr mafîaiî mesturenin Hükümeti milliyeye
tarihi iltihakı olan 4 teşrinisani 1338 tarihinden itibaren dahildir, îstaınbulda bulunan müessevsat
muhasibT ntesttllttkleri 1339 senesi martından itibaren lâğvedilerek yeniden müteşekkil müessesata
kalbedikniş'olmasile lâğvedilmiş olan iş^u muhasipliıMtriö varidat ve masarifi îsıtaıtbulun Hükümeti
milliyeye tarihi iltihaktndan şubatı gayesine kadarki ııuıamelâti ihtiva eder.
Vekâletlerden alınıp Hazinece tetkik edilen hesaibai ile diğer bilûmum devairin hesabı kati
lerinde münderiç sarfiyatı umumiye, balâda mezkûr tevarihi muıhtelifede alınmış olan avansların
heyeti mecmuasından her veikâlete tefrik ve tevzi edilen tahsisat dahilinde icra edilmiştir. Ancak
bazı devairin fusul ve mevaddı arasında tahsisatı mukarrere hâricinde sarfiyat yapılmış olup bun
ların miktarile esbabı zirde (13) numaralı sahifede münderiç izahnamenin (9) numaralı fıkrasında
arzedirmiştir. Bu suretle fasıl itibarile tahsisattan fazla icra kılman sarfiyat yekûnu minrhaysilmecımıt (527 977^33) liraya baliğ olup buna muktazi tahsisatı mütemmime metfbut hesabı ıkatî
lâyihai 'kanuniyesinde arzedilmiştir.
Tahsisatı muayyene haricinde vukubulan sarfiyattan maada taşra malsandıklarile muhasibi mesullüklerince tahsisat havalenamelerinin verdiği mezuniyet haricinde daha bir takım tediyat vukubulmuş isede melbaliği mezkûre hakikî tahsisat harici olmayıp yukarıda arz ve izah edildiği üzere
hidematı Devlfct avanslarile temin ve tmviye oîtrrKJftfğu cihette telgraflarla sarfına mezuniyet ve
rilmiş olan hidematı ımütehaktkıka için devairi merıkeziyece mülhakata tamamen havalename gön
derilmemiş olmasından mümbaistir. Bunların mahsubundan sonra hakikî tahsisat harici sarfiyat (80)
numa*örli taıbldd* muharrer olduğu üzere (1 527 977,33) liradan ibaret olup bunlarm esbabı (80 mü
kerrer) numaralı tabloda izah olunmuştur.
Varidat ve masarifi umumiye hakkında tafsilât lâzimeyi muhtevi bulunan izahname ile tab
loların tetkikinden müstdban olacağı veçhile 338 senesi muamelâta maliyesi bütçe makamına kaim
olan avans kanunlarile idare ve ifa edilmiş olmasma ve harlbin senei mezkûrede dahi devam ve
temadisine rağmen varidat ve masarifi uauamiyei Devlet kavanin ve usulü mevzua dairesinde ifa
edilerek binnetiee senei mezkûre hesabı 'katisinin tanaim ve ikmaline muvaffakiyet hâsDİ olmuştur.
339 senei maliyesi hesalbı umumisinin miadı kanunî içinde takdimine çalışılacağı maruzdur efendim.
29 haziran 341
Maliye vekili
Hasan Hüsnü

BÜKBîMEOrtN T E K L İ M
1338 senesi Hazine hesabı ksM kanun
BİRİNCİ MADDE — 133* «enen masarifi
umûmiye»! werb»t (Sİ) ırBunar^ eetveidr göste
rildiği veçhile Büyak Millet MeelisindteH mmrâa
devaM mülkiye ve askeriye için [7 495 784 849]
kuruş [38] paradır.
IKÎÎf Cî MADDE - - 1338 senesi varidatı

lâyihası

mvmmîymi metbvt (24) numaralı cetvelde muhaarrer oUhı&n veçhile [7 172 963 641] kuruş
[MJ paradff.
ÜÇÜKPCÜ MADDE — (80) numaralı cetvel
de murakkam olduğu üzere devairin fasıl itiba
rile tahsisat haricinde kalan [152 797 733] ku-

ruş [37] para sarfiyatın tahsisatı mütemmime
olarak avanslara ilâvesi kabul olunmuştur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Kezalik merbut
[33/80] numaralı cetvellerde irae edildiği üzere
devrei hesabiye zarfında tahakkuk edip tediye
edilmemiş olan düyun karşılığı ile sinini atiyeye devri meşrut muhassasatm tenzilinden sonra
Büyük Millet Meclisile devair tahsisatından
gayriez sarf kalan [2 166 556 461] kuruş bakiyei
muhassasat imha edilmiştir.
BEŞİNCİ MADDE — Fasıl itibarile müfre
datı merbut 104 - 81 numaralı cetvellerde mu
harrer olup mukabilleri bakiyei muhassasattan
düyüunu mütehakkıka mukabili ihraç edilen
544 415 305 kuruş 15 para ile mezkûr cetvel
lere dahil olmadığı halde 1338 senei maliyesi
zarfında ifa olunmuş hizmet ve iktisap edilmiş
hak mukabili olarak tebeyyün edecek olan dü
yunu saire dahi mevaddı salife mucibince deva-

8irin fasıl itibarile bakiyei muhasşasatmdan 1343
senesi nihayetine kadar tediye olunacak ve te
diye olundukları tarihte cari olan bütçenin he
sabı katisinde beher daire için sinini sabıka dü
yunu namile ayrıca birer fasılda [ gösterilecektir.
ALTINCI MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun icrasma
Maliye vekili memurdur.
1 temmuz 1341
Bş.V.
İsmet
Bah. V.
İhsan
Mal. V.
Hasan Hüsnü
Zr. V.
Memet Sdbri

Ad. V.
M. M. V.
Mahmut Esat
Recep
Da. V.
Ha.V.
Cemil
Dr. Tevfik Rüştü
Mf. V. V.
Na. V.
Dr. Refik
Süleyman Sırrı
Tic. V.
S. M. t V.
Ali Cenanı
Dr. Refik

1339 senesi Hazine hesabı katisi hakkında 1/75 numaralı kanun lâyihası
T.C.
Başvekalet
Kalemi mahsus müdürlüğü
6/1274

31 - III -1926

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine
Üç yüz otuz dokuz senesi Hazine hesabı katisi hakkında Maliye vekâletince tanzim edilen
ve icra Vekilleri Heyetinin 10 - TIT - 926 tarihli içtimamda tezekkür ve Meclisi Aliye arzı tasvip
olunan kanun lâyihası ile teferruatının mıısaddak suretleri takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade Duyurulmasını rica eylerim efendim.
Başvekâlet vekili
Dr. Refik
339 senesi Hazine hesabı umumisi
Mukaddeme
Bütçe hesabı katisini de muhtevi olduğu haldel339/1923 senei maliyesi Hazine hesabı umumisi
ni takdim ediyorum. Bu hesap Hükümeti milliyemizin mebdei teessüsünden itibaren takdim olu
nan ihesabatın üçüncüsüdür. Muhasebe! umumiye kanunumuzun 42 nci maddesi mucibince bir se
ne bütçesinin kati hesabı devrei hesabiyenin kapandığı seneyi veiyeden senenin kânunuevveli ga
yesinde takdim edilmek mufctazi olduğuna göre işbu 339 senesi hesabı katisi miadı kanuniden iki
ay kadar bir tcahhurla ifa edilmiş demektir. Hesabı mezbunın miadı kanunisinde takdim edilebil-

_ 13kında maksada muvafık olarak tetkikat. icra
edilmesi maddeten kabil değildi.
Zarurî olan bu hal Meclisin yukarıda zikrolunan celsesinde azadan diğer bir zat tarafından
ileri sürüldüğü gibi teşkilâtı esasiye kanununa
mugayir değildir. Çünkü o seneler bu gün meri
olan teşkilâtı esasiye kanunu zamanına ait de
ğil, 20 kânunusani 1337 tarihli teşkilâtı esasiye
kanununun meriyeti zamanına aittir ve bu teş
kilâtı esasiye kanununda ise mevzubahs olan
tetkikata ait bir hüküm yoktur.
Diğer taraftan Meclisin ayni celsesinde Di
vanı muhasebat encümeni namına verilen izahat
arasında denildiği gibi vesaikin bir çoğunun
yanmış, zayi olmuş olmasına göre o seneler he
saplarının tetkiki vazifesinin dahi Divanı mu

hasebata tevdiini tekrar düşünmekte amelî bir
fayda olamıyacağı ve bu beyhude teşkilât mas
rafını icap ettireceği cihetle kabil olamamakta
dır. Vaziyet bu merkezde olduğundan Divanı
muhasebat encümeninin arzolunan mazbatası
üzerine bir karar itası Umumî Heyetin yüksek
tasvibine arzolunur.

Beis
Burdur
M. Şeref
Aza
Bursa
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Aza
istanbul
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R. vekili
M. M.
İsparta
Bayazrt
Mükerrem
İhsan
Aza
Aza
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