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1 — 1934 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetve
linin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği kısmı
na yapılacak ilâveye dair kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni .mazbatası (1/1123) 284:285,298,312:314 

2 — Memurin kanununun müzeyyel maddesin
deki « Millî Hükümet emrinde » tabirinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Memurin 
kanunu muvakkat encümeni mazbatası (3/539) 

3 — Veraset ve intikal vergisi hakkındaki ka
nunun 1836 numaralı kanunla değiştirilen ikinci 
maddesinin ikinci fıkrasının tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi ve Maliye, Adliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (3/353) 

4 — Çekirge istihbarat ofisi kurulmasına da
ir olan 20 mayıs 1926 tarihli mukaveleye daha 
üç yıl müddetle iştirakimiz hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri mazbata
ları (1/1154) 285,291,298,314:317 

5 — Evkaf umum müdürlüğünce alınacak zey
tinlikler hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1134) 285:286,291, 

298,317:319 
6 — Tayyare resmi hakkındaki kanunun 6 ncı 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/1189) 286 

7 — Madenî ufaklık para kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/1177) 286:287 

Say ifa 
8 — Borçlar kanununun 125 nci maddesindeki 

müruru zaman hükmünün hukuku âmme münase-
betrerine taallûk eden hâdiselere şümulü olub 
olmadığının tefsiri hakkında 3/403 sayılı Başve
kâlet tezkeresile tahsili emval kanununa müzey-
yet 1/1029 sayılı kanun lâyihası ve Maliye, Ad
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları 287:292 

9 — Ziraat vekâleti müesseselerinde yetişti
rilen her nevi fidan, tohum ve üretme vasıtaları
nın satılabilmesi ve bu gibi müesseselerden lü
zum görülenlerin mütedavil sermaye ile idare 
edilebilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ziraat 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1085) 292:293, 

298,320:322 

10 — Gizli nüfusların yazımı hakkındaki ka
nun müddetinin uzatılmasına dair kanun lâyihası 
ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/1129) 293 

11 — tskân kanununun 44 ncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve İskân ka
nunu muvakkat encümeni mazbatası (1/1134) 294 

12 — İstanbul rıhtım, dok ve antrepo Türk 
anonim şirketinin malları ile imtiyaz haklarının 
satın alınmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/1199) 294:298,298:299,309,322:325 

13 — Matbuat kanununun 51 nci maddesinin 
tadiline dair olan 1959 sayılı kanunun 1 nci mad
desini değiştiren kanun lâyihası (1/1175) 299 

14 — Memurin kanununa müzeyyel kanun lâ
yihası ve Memurin kanunu muvakkat encümeni 
mazbatası (1/1131) 299:300 

15 — Niğde mebusu Faikın, belediye kanunu
nun 15 nci maddesinin 26 nci fıkrasına müzeyyel 
kanun teklifi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (2/114) 300:302 



Sayıfa 
16 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosya

list Cumhuriyetleri ittihadı arasında açılan 8 mil
yon dolarlık kredi mukavelesine dair kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1194) 302,309, 

328:330 

17 — İstanbul şehri ile civarındaki ağaçların 
korunması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, 
Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/847) 302 

18 — Posta kanununun 53 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Nafıa en
cümeni mazbataları (1/1188) 302:303 

19 — Türkiye - Yunanistan arasında 30 ilk-
teşrin 1930 tarihinde imzalanan ikamet, ticaret 
ve seyrisefain muahedesine müzeyyel itilâfın ka
bul ve tasdikma dair kanun lâyihası ve Hariciye 
ve İktısad encümenleri mazbataları (1/1165) 303:304, 

309,325:327 
20 — Balya - Karaaydm madenlerine hariçten 

getirilecek gazolin maddesi için prim verilmesine 
ve îktısad vekâleti bütçesine tahsisat konulma
sına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/117) 304,309,330:333 

21 — Gazi Mustafa Kemal köprüsünün inşa
sına dair olan kanuna ek kınun lâyihası ve Da- * 
biliye, îktısad ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/1182) 304 

22 — Millî musiki ve temsil akademisi teş
kilâtı hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1196) 304:305, 

309,333:335 
23 — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir

leşik Devletleri arasında 25 birinci teşrin 1934 ta
rihinde imza olunan ve her iki Devlet vatandaş
ları mütekabil metalibinin tesviyesine mütedair 
itilâfnamenin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/1164) 305,309,385:338 

24 — Jandarma umum kumandanlığı 1934 yılı 
bütçesinde 42 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/1195, Emniyet işleri umum müdürlüğü 
1934 yılı bütçesine 20 000 liralık tahsisat konul
masına dair 1/1198 ve Düyunu umumiye 1934 
yılı bütçesinde 6 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/1200 numaralı kanun lâyihaları ve 
Bütçe encümeni mazbatası 305:306,309,338:340 

25 — Muhacirlere ve mühtac çiftçilere ödüne 
tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkında ka
nun lâyihası ve Ziraat ve Maliye encümenleri 
mazbataları (1/1181) 306:307 

Sayıfa 
26 — Devlet demiryolları ve limanlan işletme 

umumî idaresi memurları tekaüd sandığı kanunu
nun 8 nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Nafıa ve Maliye encümenleri 
mazbataları (3/532) 307 

27 — Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka 
müdafaa pulu yapıştırılması hakkındaki kanunun 
birinci «maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Maliye 
encümenleri mazbataları (1/1191) 307:308,309,341:343 

28 — Nüfus kanununun 11 nci maddesinin 
son fıkrası hükmünün harç tarifesi kanunu ile 
kaldmlıb kaldırılmadığının tayini hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Adliye ve Maliye 
encümenleri mazbataları (3/540) 308 

29 — Maaşlı kadrolarda ücretle çalıştırılan 
mütekaidlerin tekaüd maaşlarının kesilmesi icab 
edib etmeyeceğinin tayini hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye encümeni mazbatası (3/554) 308 

30 — Bursa mebusu Rüştünün, muamele ver
gisi kanununun ikinci maddesinin (O) fıkrasın
da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
îktısad ve Maliye encümenleri mazbata
ları (2/128) 308 

31 — 1777 sayılı kanuna göre açık maaşı alan
ların memur sayılıb sayılmayacağının ve 2556 
sayılı kanunun yedinci babında mevzu hükümle
rin vekâlet kâtiıb ve memurlarına teşmil edilib 
edilmeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Memurin kanunu muvakkat ve Adliye 
encümenleri mazbataları (3/556) 308:309 

32 — Ziraat vekilliğine bağlı Ankara yüksek 
ziraat enstitüsü ile mektebler ve müesseselerde 
kullanılacak yabancı Devlet tebaasından pro
fesör mütehassıs ve ustalar hakkında kanun lâ
yihası ve Ziraat ve Maarif encümenleri mazbata
ları (1/1153) 309 

4 — tıttihablar 285 
1 — Münhal bulunan Şûrayi devlet azalığı 

için intihab yapılması hakkında 3/371 ve Şûrayi 
devlette açık bulunan azalıklara seçim yapılması 
hakkında 3/531 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen mazbatası 285,293,298 

5 — Takrirler 309 
1 — Tekirdağ mebusu Cemil Uybadmm, Bü

yük Millet Meclisinin tatiline dair takriri 309:310 

6 — Nutuklar 310 
1 — Başkan General Kâzım Özalpın, Mecli

sin dördüncü devresinin kapanması münasebetile 
nutku 310 
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1 — ZABIT HÜLÂSALARI 

A — Sabık 
Veraset ve intikal vergisi kanununun birinci mad

desinin tefsirine dair mazbata ile, 
1934 yılı umumî muvazene kanununa bağlı bütçe. 

lerde bazı değişiklikler yapılmasına, 
İdarei umumiyei vilâyat kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesine, 
intihabı mebusan kanunu muvakkatinin bazı me-

vaddını muaddil kanunun beşinci maddesinin değişti
rilmesine, 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1934 
malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına, 

Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile telli ve 
telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdikma, 

Demiryollarile beynelmilel eşya ve yolcu nakliya
tına dair mukavelenin Rom ada kabul olunan yeni me
tinlerinin tasdikma, 

Ankara merkezinde yaptırılan emniyet âbidesinin 
parçalarının gümrük resminden istisnasına, 

Askerî ceza kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve iki maddesine birer fıkra eklenmesine, 

1931 senesi bütçesine bağlı cetvelde değişiklik ya
pılmasına ve istiklâl harbi malûllerine verilecek para 
mükâfatı hakkındaki kanuna bağlı cetvelde tashihat 
icrasına, 

Lâyihalar 
1 — Düyunu umumiye 1934 yılı bütçesinde 6 000 

liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyiha
sı (1/1200) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Balya - Karaaydm madenlerine hariçten geti

rilecek gazolin maddesi için prim verilmesine ve Iktı-
sad vekâleti bütçesine tahsisat konulmasına dair ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/117) 
(Ruznameye) 

3 — 1777 sayılı kanuna göre açık maaşı alanla
rın memur sayılıb sayılmayacağının ve 2556 sayılı ka
nunun yedinci babında mevzu hükümlerin vekâlet kâ-
tib ve memurlarına teşmil edilib edilmeyeceğinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Memurin kanu
nu muvakkat ve Adliye encümenleri mazbataları 
(3/556) (Ruznameye) 

4 — Bursa mebusu Rüştünün, muamele vergisi ka
nununun ikinci maddesinin (O) fıkrasında değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve îktısad ve Maliye 
encümenleri mazbataları (2/128) (Ruznameye) 

5 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umumî idaresi memurları tekaüdsandığı kanununun 
8 nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Nafıa ve Maliye encümenleri mazbataları 
(3/532) (Ruznameye) 

6 — Gazi Mustafa Kemal köprüsünün inşasına dair 
olan kanuna ek kanun lâyihası ve Dahiliye, Îktısad ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1182) (Ruznameye) 

zabıt hulâsası 
Buğdayı koruma kanunjunun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenme
sine, 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanunun ikinci maddesinin değiştirilme
sine, 

Tapuya, 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun 

71 nci maddesinde yazılı müddetin uzatılmasına ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine, 

Memurin kanununun 75 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesine, 

Taşınması yasak olmayan silâhların alım, satımına, 
Millî tasarruf ve iktisad cemiyetine armağan edi

len sesli sinema makinesile parçaları ve teferruatın
dan gümrük resmi ile başka vergi ve resim alınma
masına, 

Gümrük kanununun 49 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihaları müzakere ve onaylan-

| diktan sonra pazar günü saat 14 te toplanılmak üzere 
; inikada nihayet verildi. 
j Reis Vekili Kâtib Kâtib 
! Esad Sagay Mersin Denizli 
i Hamdi Haydar Rüştü 

7 — Gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanun 
müddetinin uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Da
hiliye encümeni mazbatası (1/1129) (Ruznameye) 

8 — Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka mü
dafaa pulu yapıştırılması hakkındaki kanunun birin. 
ci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyi
hası ve Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümenle
ri mazbataları (1/1191) (Ruznameye) 

9 — iskân kanununun 44 ncü maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun lâyihası ve İskân kanunu muvak
kat encümeni mazbatası (1/1134) (Ruznameye) 

10 — İstanbul rıhtım, dok ve antrepo Türk anonim 
şirketinin malları ile imtiyaz haklarının satın alınma
sına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1199) (Ruznameye) 

11 — istanbul şehri ile civarındaki ağaçların korun
ması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, Dahiliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları (1/847) (Ruzna
meye) 

12 — Jandarma umum kumandanlığı 1934 yılı büt
çesinde 42 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/1195, Emniyet işleri umum müdürlüğü 1934 yılı 
bütçesine 20 000 liralık tahsisat konulmasına dair 
1/1198 ve Düyunu umumiye 1934 yılı bütçesinde 
6 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/1200 
nunvarah kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

13 — Maaşlı kadrolarda ücretle çalıştırılan müte
kaitlerin tekaüd maaşlarının tamamen kesilmesi icab 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

— 283 — 
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edib etmeyeceğinin tayini hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Maliye encümeni mazbatası (3/554) (Ruz-
nameye) 

14 — Matbuat kanununun 51 nci maddesinin tadili
ne dair olan 1959 saydı kanunun 1 nci maddesini de-
ğiştuen kanun lâyihası (1175) (Ruznameye) 

15 — Memurin kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
ve Memurin kanunu muvakkat encümeni mazbatası 
(1/1131) (Ruznameye) 

16 — Millî musiki ve temsil akademisi teşkilâtı 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümen. 
leri mazbataları (1/1196) (Ruznameye) 

17 — Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk ve yemeklik dağıtılması hakkında kanun lâyi
hası ve Ziraat ve Maliye encümenleri mazbataları 
(1/1181) (Ruznameye) 

18 — Münhal bulunan Şûrayi devlet azahğı için in-
tihab yapılması hakkında 3/371 ve Şûrayi devlette 
açık bulunan azahklara seçim yapılması hakkmda 
3/531 numaralı Başvekâlet tezkereleri ve Adliye ve 
Dahiliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
mazbatası 

19 — Niğde mebusu Faikın, belediye kanununun 
15 nci maddesinin 26 nci fıkrasına müzeyyel kanun 
teklifi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları (2/114) (Ruznameye) 

20 — Nüfus kanununun 11 nci maddesinin son fık

rası hükmünün harç tarifesi kanunu ile kaldırılıb kal
dırılmadığının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Dahiliye, Adliye ve Maliye encümenleri mazbataları 
(3/540) (Ruznameye) 

21 — Posta kanununun 53 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ve Nafıa encümeni maz
batası (1/1188) (Ruznameye) 

22 — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında 25 birinci teşrin 1934 tarihinde 
imza olunan ve her iki Devlet vatandaşları mütekabil 
metalibinin tesviyesine mütedair itilâfnamenin tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1164) (Ruznameye) 

23 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri İttihadı arasında açılan 8 milyon dolarlık 
kredi mukavelesine dair kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/1194) (Ruznameye) 

24 — Türkiye - Yunanistan arasında 30 ilk teşrin 
1930 tarihinde imzalanan ikamet, ticaret ve seyrisefain 
muahedesine müzeyyel itilâfın kabul ve tasdikına dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri 
mazbataları (1/1165) (Ruznameye) 

25 — Ziraat vekilliğine bağlı Ankara yüksek zi
raat enstitüsü ile mektebler ve müesseselerde kullanı
lacak yabancı Devlet tebaasından profesör, mütehassıs 
ve ustalar hakkında kanun lâyihası ve Ziraat ve Maa
rif encümenleri mazbataları (1/1153) (Ruznameye) 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati: 14,05 

BAŞKAN — Refet 
KÂTlBLER — Ali Muzaffer ( Konya ), Ali ( Rtee ) 

^ • f c » — 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — 1934 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetve

linin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği kısmı
na yapılacak ilâveye dair kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini onayanlar . . . Onamayanlar . . . 
Onanmıştır. 

[1] 83 numaralı hasmayazı zabtın .sanımdadır. 

1934 malî yılı bütçesine (bağlı (D) cetvelinin 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği kısmına 

yeniden konan ücretli iki memur hakkında 
kanun 

MADDE 1 — 1934 malî yılı bütçesine bağlı 
(D) cetvelinin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekil
liği kısmına aşağıdaki ücretli memuriyetler ye
niden konmuştur: 

Adet Ücret 

300 Zehirli ve boğucu gazler ve 
hava hücumundan koruma 
işleri mütehassısı 

150 Mütercim ve kâtib 
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BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is

teyen var mı? Maddeyi onayanlar , . . Onama-
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşrolun
duğu tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Ona-
mayanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeğe Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Mali
ye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Ona-
mayanlar . . . Onanmıştır. 

Lâyihanın bütününü açık reye koyuyorum. 

2 •— Memurin kanununun müzeyyel madde
sindeki « Millî Hükümet emrinde » tabirinin tef

siri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Memurin 
kanunu muvakkat encümeni mazbatası (3/539) 
[1] 

BAŞKAN — Mazbatayı onay bulanlar ... 
Bulmayanlar ... Onay bulunmuştur. 

3 — Veraset ve intikal vergisi hakkındaki ka
nunun 1836 nuniaralı kanunla değiştirilen ikinci 
mpddesinin ikinci fıkrasının tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi ve Maliye, Adliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (3/353) [2] 

BAŞKAN — Veraset ve intikal vergisi hak
kındaki mazbatayı okutuyorum. Mazbata hak
kında söz isteyen var mı? (Yoktur sesleri). 
Mazbatayı onay bulanlar... Onay bulmayanlar ... 
Onaylanmıştır. 

4 —ÎNTÎHABLAR 

/ -— Münhal bulunanı Şûrayi devlet azalıyı için 
intiJmb yapılması İmkkında 3/371 ve Şûıiayi 
devlette arık bulunan etzalıklam seçim yapılması 
hakkında 3/531 numamlı Başvekâlet- tezkereleri 
ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen mazbatası [1] 

BAŞKAN — Kâtibi umumilik ve azalık için 
intihab yapılacağından iki kutu dolaştırılacak
tır. Ayrı Ayrı reylerinizi verirsiniz. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz. 

Tahsili emval kanununa bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun lâyihasını müzakere ede
ceğiz: 

HASAN PEHMÎ (Gümüşane) — Maliye ba
kanı yoktur. 

BAŞKAN — O halde bunu sonra müzakere 
ederiz. 

•i — Çekirge istihbarat ofisi kurulmasın^ da
ir olan 20 mayıs 1926 tarihli mukaveleye daha 
üç yıl müddetle iştirakimiz Juıkkında kanun lâ
yihası ve Ifiariciyc ve Zirk^at encümenleri maz
bataları (.1/1154) [2] 

BAŞKAN — Müstaceliyetle müzakeresi tek
lif olunuyor. Onaylıyanlar ... Onaylamayanlar ... 
Onaylanmıştır» 

Maddelere geçilmesini onaylıyanlar ... Onay-
lamıyanlar ... Maddelere geçilmesi onaylanmış
tır. 

Çekirge haberleşme ofisini kuran 20 mayıs 1926 
tarihli bağlantının daha üç yıl muteber 

olması için kanun 

MADDE 1 Komşu Arab Hükûmetlerile 

11 95 saydı basmayazı zaptın sonundadır. 
2] 77 sayılı basnUiyazı zaptın sonundadır. 

Hükümetimiz arasmda yapılan ve « Çekirge ha
berleşme ofisi » kuran 20 mayıs 1926 tarihli bağ
lantı üç yıl için muteberdir. 

BAŞKAN — Onaylıyanlar ... Onaylamayan
lar ... Onaylanmıştır. 

* 
MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri gü

nünden başlar. 
BAŞKAN — Onaylıyanlar ... Onaylamayan

lar ... Onaylanmıştır. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini Ha

riciye ve Ziraat vekilleri yürütür. 
BAŞKAN — Onaylıyanlar ... Onaylamayan

lar ... Onaylanmıştır. 
Kanunun bütününü açık reye arzediyorum. 
Önceden açık reye konulan kanunlara rey-

rini vermeyenler versinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

5 — Evkaf umum müdürlüğünce alınacak 
zeytinlikler hakkınra kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1134) [3] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresi teklif 
olunuyor. Onay bulanlar . . . Bulmayanlar . . . 
Onanmıştır. 

Lâyihanın bütünü hakkında söz isteyen var 
mı? (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini ona
yanlar . . . Onamayanlar . . . Maddelere geçilme
si onanmıştır. 

Evkaf umum müdürlüğünce alınacak zeytinlik
ler hakkında kanun 

MADDE 1 — Ayvalığın Kerem köyünde 
vakıf zeytinliklerin sınırlarında olub satıl-

[1] 73 sayılı basnMyazı zaptın sonundadır. 
[2] 75 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] 84 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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makta bulunan dokuz parça zeytinliği alma
ğa ve bunun için verilecek paranın bütçeden 
ve Balıkesir vilâyetinin satış parasından arta
nını başka vilâyetlerin satış parasından yerine 
konulmak üzere harcamağa Evkaf umum mü
dürlüğüne izin verilmiştir. 

Ödüne olarak harcanacak para yerine ko
nuluncaya kadar bu zeytinliklerin geliri ve 
Balıkesir vilâyetince satılacak bütün yerlerin 
paralan başka yere harcanamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama-
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDıE 2 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1934 yılı bütçesinin on sekizinci faslının bi
rinci maddesinin adı (Bakım masrafı ve yeni
den alınacak zeytinlikler bedeli) olarak değiş
tirilmiş ve bu maddeye (50 000) elli bin lira 
ilâve olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama-
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama-
yanlar . . . Madde onanmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama-
yanlar . . . Madde onanmıştır. 

Lâyihanın bütününü açık reye koyuyorum. 

6 — Tayyare resmi hakkındaki kanunun 6 
net maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/1189) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresini ona
yanlar . . . Onamayanlar . . . Onanmıştır. 

Lâyihanın bütünü hakkında söz isteyen var 
mı (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini ona
yanlar . . . Onamayanlar . . . Maddelere geçilmesi 
onanmıştır. 

Tayyare resmi kanununun 6 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1 — 2459 sayılı tayyare resmi ka
nununun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

28 mart 1927 tarihli ve 1000 sayılı kanunun 
birinci maddesinin C fıkrası mucibince bedeli 
naktilerden alınan hususî idareler hissesi de bi
rinci fıkra hükmüne tâbidir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi onayanlar . . . 
Onamayanlar . . . Madde onanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[İJ 82 sayılı ba.wiaya.z-i zabtın sonundaıhr. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama
yanlar . . . Madde onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

Kanunun bütününü reye koyuyorum. Ona
yanlar . . . Onamayanlar . . . Onanmıştır. 

7 — Madenî ufaklık pa-m kanununun H ncü 
»ıtıddesinin değiştirilmesine dmr kmıun lâyihası 
ve M (diye ve Biitcc encümenleri mazbataları 
(1/1177) [1] 

BAŞKAN — Bu kanun lâyihasının müstace
len müzakeresi teklif olunuyor. 

Bu teklifi Onaylıyanlar ... Onaylamayanlar ... 
Onaylanmıştır. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini onaylıyanlar ... Onay-
lamıyanlar ... Maddelere geçilmesi onaylanmış
tır. 

Madenî ufaklık para hakkındaki 11 haziran 1933 
tarih ve 2257 sayılı kanunun üçüncü maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — Madenî ufaklık para hakkın
daki 11 haziran 1933 tarih ve 2257 sayılı kanu
nun üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Nikel paraların evsafı şöyle olacaktır: 
Sıklet ve ayar Sıkleti 
toleransı yüzde gram 

1 + 
1 + 
1 + 

6 

4 

2,5 

10 kuruşluk 

5 » 

1 » 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mr? 

MALİYE BAKANI FUAD AĞRALI (Elâ-
ziz) — Bir satrrda matbaa hatası vardır. 
Hükümetin teklifinde olduğu gibi birinci 
maddede şöyle olacaktırdan sonra « halitası 
yüzde 75 bakır, yüzde 25 nikel» ilâve edilecek
tir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tashihile yeni
den okuyacağız: 

Madenî ufaklık para hakkındaki 11 haziran 1933 
tarih ve 2257 sayılı kanunun üçüncü maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — Madenî ufaklık para hakkın
daki 11 haziran 1933 tarih ve 2257 sayılı kanu-

11 81 sayılı basmmjazı zaptın souundadır, 
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nun üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Nikel paraların evsafı şöyle olacaktır: 
Halitası (Yüzde yetmiş beş bakır, yüzde 

yirmi beş nikel). 
Sıklet ve ayar Sıkleti 
toleransı yüzde gram 

1 + 6 10 kuruşluk 

1 + 4 5 » 

1 + 2,5 1 » 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? (Yok ses
leri). Maddeyi Onay bulanlar ... Bulmayanlar... 
Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar ... Onay
lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

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

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar ... Onay
lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

Kanunun tümünü onaylayanlar ... Onayla
mayanlar ... Onaylanmıştır. 

S —- Borçlar kavununun '!:?:"> nci maddesinde
ki müruru zaman hükmünün hukuku âmme mü
nasebetlerine taallûk eden hâdiselere şümulü 
oluh olmndıyının tefsiri hakkında ri/îo:> saydı 
Başrekâlet tezl'eresile tahsili em pal kavununa 
müzeyyel 1/1029 saı/dı kanun lâyihası re Maliye, 
Adliye re Bütçe encümenleri mazbataları | l | 

BAŞKAN — Müstaceliyetle müzakeresi tek
lif ediliyor. Bu teklifi onayanlar . . . Onamayan-
lar . . . Onanmıştır. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini onaylıyanlar . . . Onay

lamayanlar . . . Onanmıştır. 

Tahsili emval kanununa bazı maddelerin eklen-
lenmesine dair kanun 

MADDE 1 — Bina ve arazi vergilerinden 
başka vergilerin bulunmuş matrahları üzerine 
tahakkuk memurluğunca verginin miktarı ta
hakkuk ettirildikten sonra aşağıda yazılı sebeb-
ler varsa tahsilat komisyonları kararile mükel
lefin haczi caiz mallarının alacak ve haklannın 
borcu ödemeğe yetecek miktarı üzerine ihtiyatî 
haciz konabilir: 

I - Mükellefin Türkiyede belli ikametgâhı 
yoksa, 

II - Mükellefin vergisini vermemek için mal
larını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaç-

|1] '/•:/ numaralı basmayazı zabtın sonundadır. 

mağa hazırlandığı yahud mal kaçırdığı veya 
kendisi kaçtığı anlaşılırsa. 

Tahakkuk ettirilen vergi önce mükellefe teb
liğ edilmemiş ise ihtiyatî haczin konduğu sıra
da ve haciz kararile birlikte vergi de tebliğ olu
nur. 

Mükellefin ikametgâhı belli değilse bu tebliğ 
hukuk usulü muhakemeleri kanununa göre ya
pılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
onaylıyanlar . . . Onaylamıyanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 2 — Mükellef, ihtiyatî haciz kararı
nın tebliği gününden on gün içinde birinci mad
dede yazılı şartlara uygun olmadığına dair tet
kiki itiraz komisyonlarına yazılı itirazda bulu
nabilir. 

Komisvon itiraz islerine başka işlerden önce 
bakar. Haczin tatbikmda haczi cMz olmayan 
malların haczinden dolayı mükellefler o yerin 
en büyük malmemuruna her zaman şikâyet yo-
lüe müracaat edebilirler. 

Şikâyet üzerine en büyük malmemurunun ve
receği karar aleyhine tebliğden itibaren üç gün 
içinde Tetkiki itiraz komisyonlarına itirazda 
bulunulabilir. îtiraz komisyonlarının kararları 
katidir. 

Öaczolunan şeylere karşı üçüncü şahıslar ta
rafından ileri sürülecek her türlü iddialar genel 
hükümlere göre tetkik ve hallolunur. 

BAŞKAN — Onaylıyanlar . . . Onaylamıyan
lar . . . Onanmıştır. 

MADDE 3 — Aşağıda yazılı hallerde ihtiya
tî haciz kaldırılır: 

I - Vergi, mükellef tarafından ödenirse. 
II - Tetkiki itiraz komisyonu tarafından hac

zin kaldırılmasına karar verilirse, 
III - Verginin terkinine dair verilmiş olan 

, karar katileşmişse. 
BAŞKAN — Maddeyi onaylıyanlar . . . Onay

lamayanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 4 — Mükellef 2490 sayılı arttırma 
ve eksiltme kanununun 17 nci maddesinde te
minat sayılan şeylerin birisim vererek veya bir 
gayrimenkul ipotek ederek ihtiyatî haczin kal
dırılmasını. haciz karan veren komisyondan is
teyebilir. Komisyon bu istek üzerine her işten 
önce bir karar verir. Bu kararlar aleyhine üç 
gün içinde Tetkiki itiraz komisyonlarına itiraz 
edilebilir. 

BAŞKAN — Onaylıyanlar . . . Onaylamıyan
lar . . . Onanmıştır. 

MADDE 5 — Haksız olarak konmuş veya 
yolsuz tatbik edilmiş ihtiyatî haciz yüzünden 
doğan zarar ve ziyan Hazinece ödenir. 

Hazine ödediği para için müsebbiblere rücu 
eder. 

BAŞKAN — Onaylıyanlar . . . Onaylamayan-
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lar . . . Onanmıştır. 

MADDE 6— Hususî kanunlarında müruru 
zaman müddetleri yazılı olmayan vergi ve re
simler ile bunların munzam kesirlerinin tamamı 
ve taksitli ise her taksidi, tahsilinin taallûk ey
lediği malî yılı takib eden yıldan başlamak üze
re beş yıl sonra müruru zamana uğrar. 

Borçlu yabancı memlekette ise bu müddet 
on yıldır. 

Usulüne göre verilen kararla mükellefin hac
zi caiz malları, alacak ve hakları üzerine konu
lan hacizler müruru zamanı keser. 

Akitlerle sair muamelelerden doğan Hazine 
alacakları umumî hükümlere taMdir. 

MALÎYE En. BAŞKANI HASAN FEHMİ 
(Gümüşane) — Vergi kanunlarında müruru za
man haddi yazılı olmayan vergilerde müruru 
zaman haddini tayin eden bu altıncı maddede 
Maliye encümeni ahkâmı umumiyeye mütenazır 
olarak on sene kabul etmiş idi. Adliye encümeni 
bu on seneyi beş seneye indirdi. Gerçi vergi 
kanunlarında meselâ, sayım vergisi kanununda 
müruru zaman haddi bes senedir. Kazanç ver
gisinde müruru zaman haddi yine beş senedir. 
Fakat diğer vergi kanunlarında müruru zaman 
haddi yazılı değildir. Sayım vergisi, nihayet 
canlı hayvandır, kısa bir müddette para tahsil 
edilemezse, telef olur, zayi olur. Onun için bun
da beş sene kâfi addedilmiştir. Kazana verpidn-
de de tahsil için muavven olan taksiti, müddeti 
zarfında vermediği takdirde % 10 fazla sil e tah
sil edilir, Bunun ayrıca da bir tahsil kuvve! 
müeyyidesi vardır. Fakat, gayrimenkul vergi
lerin müruru zaman haddi beş sene gibi kısa 
bir müddete hasredilmesi, vergiyi pek vermek 
istemeyen bazı mükellefler beş sene gibi kısa 
bir müddeti nasıl olsa savsaklarım diye verpfi 
mevzuatını dahi müşkülâta düşürür. Maliye 
encümeni, gayrimenkule aid olan bu verdilerde 
beş sene müruru zaman haddini çok eksik gör
mektedir. Bunun tahsilat ürerinde tesiri olacak
tır. Gerçi haciz müruru zamanı kesiyorsa d* 
Türkiyede gayrimenkul vergilerle mükellef 
olanların sayısı, aile itibarile belki üc milvonu 
mütecavizdir. Bunlara her sene vergi haczi kov
mak ta mümkün değildir. Binaenaleyh birinci 
fıkradaki bes sene kaydinin Maliye encümeni
nin teklifi veçhile on sene olarak ve ecnebi 
memlekette bulunan borçluya aid ikinci fıkra
daki müddetin de 15 seneye çıkarılmasını tek
lif ediyorum. 

ADLÎYE En. NAMINA RAÎF (Trabzon) — 
Maliye encümeni, filhakika hususî kanunlarda 
müruru samanları vasılı olmayan verpilerm 
müruru zamanı için 10 sene koymuştur. Biz bu 
müddeti Adliye encümeninde düşündük, taşın
dık, beş sene olarak tesbit ettik. Bunun sebebi 
sudur arkadaşlar: Devletin alacağı vergi, böy
le hukuku hususiyetten doğan borçlar mahiye

tinde değildir. Vergi, sureti umumiyede senesi 
içinde tahsil edilmesi ve senesi içinde sarfedil-
mesi lâzımgelen bir şeydir. Bu kaidedir. Bütçe 
yapılacak, Devlet, bu sene içinde bu kadar pa
ra alacağım ve şu kadar sarfedeceğim der. Ba
kayaya bırakmak, onu geçmiş senelerin hesaba-
tına yürütmek esas itibarile doğru bir şey ol
maz (Doğru sesleri). Sonra vergi, nihayet bir 
borç değil, bir vazifedir. O vazifesini bir sene, iki 
sene, üç sene, nihayet dört sene, haydi haydi beş 
sene içinde behemehal yapamazsa, bunun manası 
şudur: Bu vazifeyi yüklettiğimiz adam, onu ifa 
edemeyecek hale gelmiştir. Onu terketmek, ba
ğışlamak lâzımdır ve yeni vergi matrahları ara
mak icab eder. Mükellef bu parayı da beş sene
de ödeyecektir, ödeyemezse mükellef acze düş
müştür. 

Diğer taraftan bunun sebebi şudur. Eğer biz 
vergi tahsili 10 sene kalacak diyecek olursak 
bütün bu vergi cibayetile mükellef olan memur
ları vazifelerinde biraz lâkayd davranmalarını 
teşvik etmiş oluruz. Mademki memurlar bu vazi
fe ile mükelleftirler, onu biran evvel yanmalı
dırlar. Biz bunun için de beş sene gibi kâfi bir 
miktar zaman bırakmışızdır. Diğer taraftan, biz 
burada müruru zamanı kesen sebebleri de gös
terdik. Zarurî olarak bu yüzden bes sene geçe
cek bile olsa yine kimse borcundan kurtulama
yacak. Bu mülâhaza ile biz on senevi fazla bul
duk. Bütün vatandaşları mütemadiyen tazvik 
etmeği, ve 10 sene gibi bir müddet zarfında ver
gi borçları hesabatmı kendilerinden almağı, 
kendilerini taciz etmedi, ver.<rive aid vesaiki mu
hafaza ile mükellef tutmağı lüzumsuz ve fayda
sız bulduk. Sebebi budur (Doğru sesleri). 

MALÎYE E. BAŞKANI HASAN FEHMİ 
ATAÇ (Gümüşane) — Arkadaşlar, vergi mü
kellefiyetini, amme alacaklarını hukuku husu-
siyeye aid müruru zaman hükümlerile mukay-
yed tutmadık buyurdular. Amme alacakları, 
Devlet alacakları şahıs alacaklarından daha 
dun, daha ehemmiyetsiz bir vazivette mi telâk
ki edilmek lâzım gelir, yoksa daha ehemmiyetli 
mi telâkki edilmek lâzımgelir? (Öyle şey yok 
sesleri). 

Nasıl isterseniz öyle tensib buyurursunuz. 
Telâş buyurmayın. Vazifedir, 5 sene zarfmda 
tahsil edilmeyen bir vergi, mükellefin aczini 
ifade eder. Mevzuumuz, gayrimenkul vergiler 
mevzuudur. Evvelce de işaret ettik. Sayım 
vergisinde zaten sarahat verdir. Bu, bahsin ha
ricindedir. Birinci fıkra, o şekilde başlıyor. Hu
susî kanunlarında müruru zaman müddetleri 
yazılı olmayan vergi ve resimler ... deniyor. 
Gayrimenkul yerinde duruyor. 

Bina vergisi, 5 sene zarfında tahsil edilmezse 
müruru zamana uğrar. Vatandaş izhan aczedi-
yor. Kazanç vergisi, sayım vergisi gibi, ki on
lar ayrıca hususî hükümlere tâbidir. Bina ver-
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gisinde bina, yerindedir. Bunda izhan aciz va
ziyeti yoktur. Bunun karşılığı dururken vatan
daşın izharı aczi şeklinde hissiyata hitab etmek, 
bilmem ki doğru mudur? Mal memurlarını lâ-
kaydiye sevkeder... Muhasebei umumiye kanu
nu, mürürü zamana uğrattığından dolayı mesul 
eder. Lâkaydiye sevketmez. Onlar için ahkâ
mı cezaiye mevcuddur. Fakat... 

SÜLEYMAN SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Beş 
senenin esbabı mucibesi oldu. 

HASAN FEHMİ (Devamla) — Bay Süley
man Sırrı, nasıl isterseniz öyle rey verirsiniz, 
ben vicdanî vazifemi yapıyorum. Müruru zaman 
müddetini beş sene yaptığınız takdirde kanun 
yine tadile gelecektir. 

Fakat gününde vergisini verenle şu veya bu 
sebeble vergisini vermeyen arasmda Devlet ala
cağı gibi, o da sabit kıymetten gelen bir vergi
den kadastral beş sene gibi asgarî bir haddi, 
müruru zaman müddeti olarak kabul etmek, 
Devletin varidatının muvazenesini tanzim değil, 
ihlâl etmektir. Vazifem, encümenin noktai naza
rını Heyeti Celileye arzetmekten ibarettir, tşte 
Maliye vekili, işte takdiri âliniz. Nasıl isterse
niz öyle yapm 

REFÎK (Konya) — Türk milletinin yüksek 
meziyetlerinden biri de, hiç şüphesiz, Devlet ala
cağına karşı en yürekten bağlılığı olmuştur. 

Maliye bakam, ihsaî malûmatla çok ümid 
ederim ki Türk milletinin yüksek meziyetlerin
den birisinin de, Devlet borçlarına yürekten 
bağlılığı olduğunu tasdik edeceklerdir. Bay Ra-
if arkadaşımızın söylediği gibi 5 sene içinde 
Devletin bin bir tahsil vasrtasile alınamayan ol
muş ve para beş sene kalmışsa o, hakikaten ve
rilmemesinden değil; borçlunun aczinden ileri 
gelmiştir. 

Türk milletinin her hangi biri, borcunu ve
remiyorsa, onlara dayanan Devlet gözile borcu
nu verebilecek hale getirmek lâzımdır. 

Bay Hasan Fehmi arkadaşımız, çok yerinde 
bazı mütalea söylediler. Amma hususî alacak
larla Devlet alacağı üzerindeki mukayeselerine 
iştirak etmiyorum. Pek güzel takdir buyurursu
nuz ki, Devletin elinde tahsili emval kanunu 
vardır. Devlete karşı borçlu olan, borcunu ver
mediği zaman; Devlet için ondan başka kuv
vetli cebir vasıtası yoktur. Bununla tahsil ede
bilir. Halbuki hususî şahıslar elinde, en geniş 
manasile düşünülerek yapılmış ve verilmiş icra 
kanununda bu cihet nazan dikkate alınmamış
tır. Alacağm tahsilinde hapsen tazyik yoluna 
gidilmemiştir. Yalnız Devletin göreceği islerin 
fevkalâde mühim olması dolayısile cismanî taz
yikle Devlet matlubatmın tahsilini, Muhterem 
Heyetiniz kabul etmişti. Görülüyor ki> hususî 
şahıslar için verilen kanunî mevzuatta verilen 
vesaiti cebriye ile Devlet parasmm tahsili için 
verilen vesaiti cebriye arasmda çok mühim fark
lar vardır. Bu itibarla Bay Raif arkadaşmuzın 

çok muvaffakiyetle müdafaa ettiği noktaya ben 
de iştirak ediyorum. 5 senede alınamamışsa, se
bebi mutlaka meşrudur. Binaenaleyh 5 senelik 
müruru zaman doğrudur. Adliye encümeninin 
noktai nazarma iştirak ediyorum. 

MALÎYE BAKANI FUAD AĞRALI (Elâ-
ziz) — Bendeniz müruru zamanm 5 sene veya 
10 sene olması noktasında şöyle veya böyle de
mek için kürsüye gelmedim. Orta yerde bütün 
mükâlematta, Raif ve Refik arkadaşlarımın iza
hatlarında müruru zamandan başka, memurini 
maliyenin tahsilat hususunda gösterdikleri ih
mal ve terahiden dolayı konulmuş kanunî bir 
sedmiş gibi bir şey anlaşılıyor. Böyle değildir. 
Orta yerde tahsili emval kanunu gibi bir ka
nuna tevfikan mükellefe müracaat edilir. îmkân 
ve mahalli tahsil bulunamazsa kanunen yapıla
cak muamele için muhasebei umumiye kanunu 
vardır. Mahallinden Maliye vekâletine yazılır. 
Maliye vekâleti de Büyük Millet Meclisine ar-
zeder. Meclisin tensibi ile terkin olunur. Adli
ye ceraimi için de müruru zaman kabul edil
miştir. Binaenaleyh müruru zamanı ben arka
daşlarım gibi anlamryorum. Memurini aidesi-
nin lâyikile ifayi vazife ettiğini kabul etsek 
bile zaman geçtikçe mektum kalması muhtemel 
olan veya ödenmesi kabil olmayan vergiler 
vardır. Cemiyeti beşeriye bunu anlamıştır, mü
ruru zamanı ondan sonra kabul etmiştir. 

Beş veya on sene olmasmı Heyeti Celüe ka
bul buyursun. 

RASIH (Antalya) — Bay Vekil bunu gayet 
ciddi olarak tasrih etsinler. 

Maliye vekâleti on seneyi mi, beş seneyi mi 
kabul edecek, anlaşılsın. Yalnız bizim takdiri
miz yetmez. Vergi işlerinde vekâlet ısrar et
melidir. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAD — Hükümetin tek
lifinde bu müddet 10 sene olarak yazılmıştır. 
Bunu benim ağzımdan işitmeğe Heyeti Celile-
nin ihtivacı yoktur. 

MAZHAR MÜFÎD (Denizli) — Ben müru
ru zamanm nazariyatından bahsetmek için hu
zurunuza gelmedim. Bazı arkadaşlarımız am
meye aid hususatta niçin on senedir de Hükü
mete aid olan beş sene olsun buyurdular. Evet 
amma Hükümet alacağında hapis vardır, amme 
alacağında bu yoktur. İkisini bir yaparsanız 
bu on sene olmaz. Bunu yapmadığınız takdirde 
birine hapis koy, birine koyma, müruru zaman 
da on sene olsun, bu olamaz. 

İkincisi; buyurdular M, muhasebei umumi
ye kanunu mucibince kabili tahsil olan ahvalde 
tahsil yapılır; aksi takdirde tahsil yoluna gi
dilmez. 

Şu halde müruru zamana ne lüzum vardır 
diye bir fikir hâsıl olabilir, Bay Vekil müruru 
zamanm ehemmiyetinden bahis buyurdular. Ci-
bayet edilmesi imkânı olmayanlar vardır, dedi
ler. 
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Bayanlar; (Bay, bay sesleri) . 
RASIH (Antalya) — Yoksa bizi de gözün 

bayan mı görmeğe başladı? 
MAZHAR MÜPÎD (Devamla) — Üç ay 

sonra bayanlarda diyeceğiz... 
Şimdi mürürü zaman meselesine gelelim : 

Bir arkadaşımın dediği gibi hakikaten elimizde 
icraatı çok seri olan bir tahsili emval kanunu 
vardır. Bu kanun mucibince birinci sene ver
gisini vermeyen bir kimse, ikinci sene yakasını 
kurtarsın; bu, biraz zordur. Hele üçüncü sene 
bunun imkânı yoktur, icraatı bu kadar seri 
olan bu tahsili emval kanunu mükellef üzerinde 
hiç beş senelik vergi bırakır mı? Zannedersem 
bakiye kalan vergiler şunlardır: Ta 1287 sene
sinde üzerimize yazılıbta mevcudu olmayan bir 
takım mevhum vergilerdir. 

MALÎYE E. BAŞKANI HASAN FEHMÎ 
(Gümüşane) — Bunlar tasfiye edilmiştir. 

MAZHAR MÜFİD (Denizli) — Onu da söy
leyeceğim. Müsaade buyurunuz. 

Şimdi böyle bir takım vergiler vardır ki, 
mevcuddur, yazılmıştır, fakat sahibi değilsi
niz. îşte bunlar kalıyor. Nasıl ki daha geçen
lerde milyonlarca teraküm etmiş vergiler affe-
dilmiştir. Eğer bunların tahsiline imkân bu
lunsaydı; hiç Maliye vekili burada tenzilât 
yaptırır mıydı? Tenzilât yapılmıştır, çünkü 
imkânsızlık karşısında kalınmıştır. 

Ben de Adliye encümeninin fikrine iştirak 
ediyorum. Çünkü tahsili emval kanunu, bir ada
mın beş sene borcunu vermemesine imkân bırak
maz. Bırakmış ise o borç, tahsiline imkân ol
mayan borçtur. On sene konacak olursa, hali-
ye kuyudatında bir takım tetkikata ve bir 
çok memurların uğraşmalarına sebeb olacakdır. 
Binaenaleyh Adliye encümeninin beş senesini ben 
de kabul ediyorum (Reye, reye sesleri). 

ADLÎYE E. M. M. RAlF (Trabzon) — Arka
daşlar, bir dakika daha müsaadenizi istirham 
ederim. Bay Hasan Fehmi arkadaşım dediler 
ki, Devletin alacağı daha ehemmiyetsiz tutulu
yor. Böyle bir şeyi huzuru âlinizde söylemedim. 
Ancak mahiyeti itibarile bu nevi alacak başka
dır. Bir şahsın diğerinden matlubu, ilâ nihaye 
devam edebilir, öteki adam müruru zaman defi 
dermeyan etmezse Devletin, bu alacak, hak
sızdır, sen bu adamdan haksız para alıyorsun 
demesine imkân yokdur. Devletin alacağı ve 
onun vaziyeti hukukıyesi diğerine benzemez, de
mek istedim. Onun için vaziyeti hukukiye iti
barile eşhas arasında doğan borçlara benzemez 
demek istedim. Yoksa Devlet alacağı sürünce
mede kalsın, demek istemedim. Maliye bakanı 
arkadaşım dediler M, müruru zamanın kabulü 
memurların ihmalinden midir? Müruru zaman 
niçin konmuşdur? Hâdisatın bazı vaziyetleri 
icabı olarak, bazı vergiler duyulmayabilir. Onun 
için kabul etdik. Yalnız şu vardır ki, beş sene 
içerisinde bu para tahsil edilmemiş ise bunun se

bebi, amelî olarak ikidir: Ya memurlar takib 
edib vâkıf olamamıştır, veyahud vergi verecek 
adam, hali acze düşmüşdür, 

Sonra bu bes sene bir başka esasımızla da 
hemahenk oluyor. Muhasebei umumiye kanunu 
beş sene kabul etmiştir. Beş seneden sonra para 
vermez, fakat alır. Niçin beş seneden fazla 
bir müruru zaman istesin ve kendisi için kısa 
bir zaman kabul etsin. Nihayet arkadaşlarım, 
bu, şudur: Daha geçen sene 60 milyon liralık 
vergi bşkayasını terkin ettik. Demekki bu iş
lerin uzaması, yüz üstünde kalması kârlı bir iş 
değildir. En nihayet terketmeğe ve terkin et
meğe mecbur kalıyoruz. Daha doğru değil mi
dir ki, kısa bir müruru zaman kabul ederek bü
tün hesablarmıızı muntazam tutalım ve artık ma
zi ile alâkası olan bu işlerin arkasını bıraka
lım ve yeni membalar ve işler arayalım. îşte bun
lar, bizim beş seneyi müruru zaman olarak ka
bul etmemize sebeb olmuştur. Takdir, Heyeti 
Celilenindir. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var, okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere yeter. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşid 

BAŞKAN — Takriri reye koyuyorum. Onay
layanlar . . . Onaylamayanlar... Onaylanmıştır. 
Şu halde müzakere kâfi görülmüştür. Madde 
hakkında müzakere bitmiştir. Bay Hasan Feh-
minin takriri okunacak: 

Yüksek Reisliğe 
Altıncı maddenin 1 nci fıkrasındaki 5 sene

nin 10 sene ve 2 nci fıkrasındaki 10 senenin 15 
sene şeklinde tadilini isterim. 

Gümüşane 
H. Fehmi 

MALİYE E. REİSİ HASAN FEHMİ (Gümü
şane) — Arkadaşlarım, takririmi izah yolunda 
tekrar söz söylemeğe mecbur kaldım. 

Muhasebei umumiye kanununda bütçe tatbi
katından mütevellid alacaklar, bir mazerete 
müstenid olmaksızın taleb edildiği takdirde beş 
sene, mazeret varsa o ilânihaye devam eder. 
Bir kere bunu tashih edeyim. 

ikincisi; muhtelif hatibler temas ettikleri 
için arzedeceğim. Geçen sene çıkan tasfiye ka
nunu, Cumhuriyetin ilânı tarihine kadardır ki 
kanunu çıkardığınız zaman, üzerinden 10 sene 
değil; 11 sene geçmiştir. Bu noktaları tashih 
etmek mecburiyetini hissediyorum. 

Mevzuumuz, gayrimenkul vergilerine aiddir. 
Mal, mevcuddur. Burada iktidarı malinin olması 
olmaması mevzubahs olamaz. Çünkü mal mev
cuddur. Diğer ticarî vergiler gibi; hayvan öl
müş, dükkân kapanmış vaziyeti yoktur. Mal 
mevcud oldukça Devlet alacağının beş senede 
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müruru zamana uğraması yeni sene vergilerinin 
tahsilatı üzerinde müessir olacağı endişesi Ma
liye encümeninde mevcuddur. Onun için bu tak
riri arzettim. Takdir, sizindir. 

BAŞKAN — Bay Hasanın okunan takririni 
reye arzediyorum. Nazan dikkate alanlar . . . 
Almayanlar . . . Nazarı dikkate alınmadı. Şu 
halde maddeyi aynen reye arzediyorum. Onay 
bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuş
tur. 

Lâyihalar için rey vermeyen var mı? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun hük
mü yürümeğe başladığında 6 ncı maddeye göre 
beş yılı bitirmiş olan vergi alacaklarının bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren üç yıl daha 
takib ve tahsiline devam olunur. 

Bu kanunun hükmü yürümeğe başladığında 
müruru zaman müddetini tamamlamamış olan
ların geri kalan müddeti üç yıldan aşağı ise bu 
müddet üç yıla doldurulur. Kalan müddet üç yıl 
ve daha çok ise beş senenin bitiminde 6 ncı mad
de hükmüne göre muamele yapılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
KÎTABOI HÜSNÜ ( izmir ) — Bir sualim 

var... Maddeye göre, beş seneyi doldurmuşsa, 
tabiî şimdiye kadar daha fazla bir müddet tah
siline imkân bulunduğu için birdenbire katet-
miyoruz. Beş seneden sonra daha üç sene bıra
kıyoruz ki, lâzımgelen tedbirler alınsın. Ancak 
geçmiş olan zaman, sekiz sene olursa üç sene ilâ
ve ettiğimizde 11 olur. Halbuki yüksek kaza sa
lâhiyetini haiz Mahkemei temyiz, müruru za
manlar 10 senedir diye karar vermiştir. Yani 
borçlar kanununun 125 nci maddesi tatbik olu
nur demiş. Bu suretle vatandaşların halen kur
tuldukları borçlarım kendilerine tekrar tahmil 
mi edeceğiz? 

Bendenizce bunu 10 seneyi doldurmamışsa 
kaydile takyid etmek lâzımdır. Aksi halde şim
diye kadar mahkemelerce kabul edilib Mahke
mei temyizin içtihadı dairesinde vatandaşların 
kurtuldukları borclarm dahi tahsiline imkân 
vardır diye bir netice çıkmış olur. Binaenaleyh 
10 seneyi geçmemek kaydinin ilâvesi lâzımdır 
zannederim. 

BAŞKAN — Encümenler ne diyorlar? 
BAÎF (Trabzon) — Bu kanun çıkmazdan ev

vel böyle bir müruru zaman düşünülmüyordu; 
yoktu. Mahkemei temyiz tek bir hâdise üzerine 
böyle bir karar vermiştir. Böyle tek bir hâdise
yi umumî bir kaide olmak üzere teşmil ederek 
bu kanun kabul edildiği zaman bu gibilerin üze
rinden sakıt olmuş olan bir borcu yeniden ihya 
etmek vaziyeti, kabili tasavvur değildir. 

İntikal devresi çok güzel ve adilâne esaslar 
dairesinde tesbit edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye koyuyorum. Onay
layanlar . . . Onaylamayanlar... Onaylanmıştır. 
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Kanuna 7 nci madde olarak bir madde ila

vesi teklif ediliyor: 
Yüksek Reisliğe 

Kanuna 7 nci madde olarak aşağıda yazılı 
maddenin ilâvesini teklif ederim: 

MADDE 7 — Eski senelerde tahsil edilib ka
nunî sebebler dolayısile reddi icab eden vergiler, 
mükelleflerin vergi borçlarına munzam kesirlerle 
birlikte mal dairelerince mahsub edilmek sureti-
le reddedilir. 

Gümüsane 
H. Fehmi 

MALİYE ENCÜMENİ BAŞKANI HASAN 
FEHMİ (Gümüsane) — Bu maddenin teklifine 
sebeb şudur: 10 senede bir yapılmakta olan ver
gi tahriri, keza bu 10 sene zarfmda yapılmakta 
olan tadilât.... Umumî semt veya hususî tadiller. 
Kanunun tarif ettiği müddetler içinde bitirile
mediğinden dolayı tatbikatı gecikmektedir. 
Halbuki tahririn hitamı ilân edildiği, tadil ise 
tadil müracaatini takib eden malî senede başla
dığı için tadillerin tesirlerile bu muamele hi
tam bulmadan başladığı için bir kaç sene eski 
tahakkuk üzerinden vergi tahsil etmek mecbu
riyeti hâsıl oluyor. Bunlar, kanunun icablan-
drr. Vergi tahakkuk ettiği zaman geçmiş sene
den fazla yapılan tahsilattan vaki reddiyatı yap
mak için bu gün kanunlarımızda böyle bir hü
küm olmadığı için maliye nakten reddetmek 
muamelesine giriyor. Bu verginin 10 da 7 si 
maliyenin ve 10 da 3 idarei hususiye ve beledi
yelere aid bulunduğu, geçmiş senelere aitse bun
da tayyarenin de hissesi bulunduğu için her 
birinin reddiyatı için ayrı ayrı tezkere yazmak 
mecburiyetinde kalmıyor ve maliyeye aid olan
ları için kendisi bir çok muameleler yapıyor; ev
rakı sarfiye tanzim ediyor. Bu vaziyete düşen 
mükellef, bu dört daire arasında reddiyat mua
melesini yaptırmak için haftalarca uğraşıyor. Fa
kat ayni zamanda fazla tahsilatın reddiyatı mu
amelesi için dört dairede uğraşırken içinde bu
lunduğumuz senelerin vergilerini tahsil için 
maliye mükellefler üzerinde takibatta bulunu
yor. Bu mükelleften fazla tahsil edilmiştir. 
Bunu yeni senenin vergisine mahsub etmek su-
retile, idarei hususiye ve belediyelere aid his
seleri böyle mahsub suretile, hesabatı karşılaş
tırmak suretile hem mükellefi kanı kapı dolaş
tırmaktan, hem de maliyeyi tahsildar göndermek 
külfetinden kurtarmış olur. 

İSMET (Çorum) — Encümen namına mı söy
lediler? 

HASAN FEHMİ (Gümüsane) — Sabahleyin 
burada muhasebei umumiye ve varidat müdür
leri, müsteşar geldiler. Bu mesele etrafmda 
kendilerile görüştük. Mecliste bu mesele mev-
zubahs olduğu takdirde ne vaziyet alacağımızı 
da encümende görüştük. Binaenaleyh encü
men hemfikirdir. 

— 291 — 



1 : 21 23-12-1934 C : 1 
İSMET (Çorum) — Uzun izahatlerinden do

layı meseleyi pek kavrayamadım. Bina ve arazi 
vergilerindeki umumî takdirler ve tahrirler 
için esaslı hükümler mevcuttur. Fakat şekli tedi
yede güçlük oluyormuş gibi anlattılar. Bu gibi 
şeyler için ahkâm vardır. 

HASAN FEHMİ (Gümüşane) —Tadilâtı 
umumiye ve hususiye ve tahrir neticelerine aid 
esaslardan hiç bir şey değişmiyor. Yalnız fazla 
tahsil edilmiş olan bir meblâğın sureti reddi için 
bir muameledir. Tahakkuku alâkadar edecek 
ciheti yoktur. Doğrudan doğruya reddiyat ter
tibinden havale vermek suretile nakden reddi 
cihetine gidiliyor ki müşkülât vardır. 

İSMET (Çorum) — Bu mevcuttur. Fakat 
çok nazik olan bir nokta, verginin fazla tahak
kukunu kabul etmektir. Bunu kabul ettikten 
sonra şekli anahsub için kanunda hüküm vardır. 
Fakat böyle bir fazlalığı nasıl kabul ediyorlar? 

Tadilâtı umumiyede şayet tahsilin on sene
de olması mümkün olmazsa on sene geçtikten 
sonra yapılan tahrirde on sene evvel olan bu 
tahrir arasındaki fark bana bir fazla gibi gel
di. Bu fazlalık nereden geliyor? 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâ-
ziz) — Benim anladığım; Bay İsmetin temas et
tiği yalnız tahrirden mütevellid bir noktadır. 

İSMET (Çorum) — Evet... 
MALİYE VEKİLİ FUAD — Bay Hasan Feh-

minin izah etmek istediği nokta, sureti umumi
yede her hangi bir mükelleften fazla olarak tah
silat vukuu halinde yapılacak muameledir. 200 
kuruş alınmak lâzımken, biz 300 kuruş almışız, 
100 kuruşun reddi lâzrmgeliyor. Reddedeceğiz. 
Reddederken diyorlar ki, birincisi; bu senelere 
aid ise reddiyat bu seneki reddiyat tertibinden 
yapılsın, şu seneye aiddir, bu seneye aiddir, tef
rik edilmesin. Bendeniz zannediyorum ki, red
diyat tertibi böyledir. Bütçelere koyduğumuz 
reddiyat tertibi, borç hangi seneye aid olursa 
olsun, resim tahakkuk ettiği takdirde o seneki 
bütçenin reddiyat tertibinden verilir. 

ikincisi; ağnamdan olsun, binadan olsun 100 
kuruşu reddiyat tertibinden reddederken diyo
ruz ki; bunun 60 kuruşu benimdi, 40 kuruşu ida-
rei hususiyenindi. 

Binaenaleyh, al, sana 60 kuruş, 40 kuruşunu 
da idârei hususiyeden ara diyoruz. Hakikaten 
bu, mükellef hakkmda sıkıntıyı müstelzimdir. 
Bunda hiç tereddüde hacet yoktur. Vaziyet bu 
dur. Mükelleften fazla para alan benim, bina
enaleyh, mükellefin beni tanımasını mantikî gö
rürüm. Bendeniz de bu teklife iştirak ederim. 
Yalnız bir şartla : Alt tarafına bir fıkra ilâve 
edelim: Benim doğrudan doğruya idarei husu-
siyeye ödeyeceğim parayı, idarei hususiyeye her 
sene vereceğim paradan tevkif ederim. Bu şekil 
kabul edilirse çok muvafık olur. 

BAŞKAN — Bu takriri reye koyacağım: Na
zarı dikkate alınırsa encümene veririz. Encü

menden bir madde olarak gelir, burada müza
kere ederiz. 

Takriri nazan dikkate alanlar ... Almayan
lar ... Nazarı dikkate almdı. 

Takrir encümene gidiyor. Encümen maddeyi 
hazırlasın. 

ADLİYE E. Na. RAİF (Trabzon) — Son en
cümen Bütçe encümenidir. Lâyiha oradan çık
mıştır. Ancak Adliye encümeni daha evvel lâ
yihanın hukukî esaslarını tesbit etmiştir. Bina
enaleyh ihtisas meselesi olduğu için, Bütçe en
cümenine havale edilirse daha iyi olur. 

BAŞKAN — Oraya gönderiyoruz. 
9 — Ziraat vekâleti müesseselerinde yetişti

rilen her nevi fidan, tohum ve üretme vasıtaları
nın satıHabilmksi ve bu gibi müesseselerden lü
zum. görülenlerin mütedavil sermlp/ye ile idare 
edilebilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ziraat 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1058) [1] 

BAŞKAN — Bunun müstacelen müzakeresi 
teklif ediliyor. Bu teklifi onaylıyanlar ... Onay
lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
m? 

Maddelere geçilmesini onaylıyanlar ... Onay
lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen 
üretme vasıtalarının satılabilmesi ve işler 

sermaye ile idaresi hakkında kanun 
MADDE 1 — Ziraat vekilliği müesseselerin

de yetiştirilen her nevi fidan, tohum ve bunlar 
gibi üretme vasıtalarından lüzum görülenler ve
kâletçe takdir olunacak bir fiatla satılabilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
Onaylayanlar ... Onaylamayanlar ... Onaylan
mıştır. 

MADDE 2 — Ziraat vekâleti lüzum gördüğü 
müesseselerden her birine bir veya bir kaç de
fada seneleri bütçelerinden ve hizmetin taallûk 
ettiği tertiblerden en çok 50 000 liraya kadar 
işler sermaye vermeğe mezundur. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar ... Onay
lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince ser
maye verilen müesseselere mahsus arazi, bina 
ve demirbaşlar kıymetlendirilerek işler sermaye 
idaresine devrolunur. 

BAŞKAN — Onaylıyanlar ... Onaylamayan
lar ... Onaylanmıştır. 

MADDE 4 — Müesseselere verilecek işler 
sermaye umumî işletme masraflarına tahsis olu
nur. Bu müesseselerin memur ve daimî müstah
demlerinin maaş ve ücretleri ile harcırahları 

[1] 79 sayılı basmaAjazı zaptın sormndadır. 
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eskisi gibi Ziraat vekâleti bütçesindeki tertib-
lerinden verilir. 

BAŞKAN — Onaylryanlar ... Onaylamayan
lar ... Onaylanmıştır. 

MADDE 5 — işler sermaye ile işletilen mü
esseselerin sarfiyatı muhasebei umumiye ve art
tırma, eksiltme ve ihale kanunları hükümlerin
den ve Divanı muhasebatın vizesinden müstes
nadır. 

BAŞKAN — Onaylryanlar . . . Onaylamıyan-
lar . . . Onanmıştır. 

MADDE 6 — Bu müesseselerin her malî se
neye aid idare hesabları kanunî müddeti zar
fında müesseselerce tanzim edilecek sene muha
sebeleri ile beraber Divanı muhasebatın tetki
kine arzolunur. 

BAŞKAN — Onaylıyanlar . . . Onaylamıyan-
lar . . . Onanmıştır. 

MADDE 7 — Safi hasılat veren müessese
lerin bu hasılatı işler sermayelerin üç misline 
baliğ oluncaya kadar sermayelerine ilâve olunur 
ve fazlası Hazineye teslim edilir. 

BAŞKAN — Onaylryanlar . . . Onaylamıyan-
lar . . . Onanmıştır. 

MADDE 8 — îşler sermaye muamelelerinden 
müessese müdürü ile mesul muhasib birlikte 
mesuldürler. 

BAŞKAN — Onaylryanlar . . . Onaylamıyan-
lar . . . Onanmıştır. 

MADDE 9 — işler sermayenin işletilmesi, he-
sab usulleri ve alım satım muameleleri Maliye 
ve Ziraat vekilliklerince tesbit ve icra Vekilleri 
Heyetince tasvib olunacak esaslar dairesinde 
yapılır. 

BAŞKAN — Onaylıyanlar . . . Onaylamıyan-
lar . . . Onanmışta*. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Onaylıyanlar . . . Onaylamıyan-
lar . . . Onanmıştır. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Ziraat vekilleri yerine getirir. 

BAŞKAN — Onaylıyanlar . . . Onaylamıyan-
lar . . . Onanmıştır. 

Kanunun bütününü açık reye arzediyorum. 
Şûrayi devlet intihabı için rey vermeyenler 

var mı? Rey toplama işi bitmiştir. 
Reylerin tasnif işini yapacak arkadaşları 

kura ile seçeceğiz. 
Bay Halil ( Kastamonu ), Bay Aziz Samih 

( Erzincan ), Bay Behçet ( Urfa ). 
Bu arkadaşlar reyleri tasnif edeceklerdir. 
Ruzname bitmiştir. Gelen evrakın ruzname-

ye alınmasını rica ediyorum. Reye arzediyorum. 
Gelen evrakın ruznameye alınmasını onaylryan

lar . . . Onaylamryanlar . . . Onanmıştır. 
10 — Gizli nüfusların yazımı hakkındaki ka

nun müddetinin uzatılmasına dair kanun lâyiha
sı ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/1129) [1] 

BAŞKAN — Müstaceliyetle müzakeresi tek
lif edilmektedir. Bu teklifi onaylıyanlar . . . 
Onaylamryanlar . . . Onanmıştır. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini onaylıyanlar . . . 
Onaylamayanlar . . . Onanmıştır. 

Gizli nüfusların yazımı hakkındaki 15-VII-1934 
tarih ve 2576 sayılı kanunun birinci ve 8 nci 
maddesindeki müddetlerin uzatılması hakkında 

kanun 
MADDE 1 — Gizli nüfusların yazımı hak

kındaki 15 - VII -1934 tarih ve 2576 sayılı ka
nunun birinci ve sekizinci maddelerinde yazılı 
üç aylık müddetler 1 haziran 1935 tarihine ka
dar uzatılmıştır. 

DAHİLİYE En. NAMINA ŞÜKRÜ (Çanak
kale) — Bu kanunun birinci maddesi, gizli nü
fusların yazılması ve memleket kütüklerinden 
hariç kalmaması maksadile geçen sene neşir bu-
yurulan kanunun müddetini uzatmak içindir. 
Sekizinci madde, o kanunun mevkü meriyete gi-
ribde müddeti hitam bulduktan sonra gizli nü
fusu haber verenlere bir mükâfat verilmesini 
âmirdir. Dördüncü maddesinde ise bu kanunun 
belediyelere ve muhtarlara tebliğinden itibaren 
bir buçuk ay sonra nüfusa yazılmamış kimsele
ri, bildirilmemiş ölümleri ve kayidsiz evlenme
leri bildirmeyenlerden, şu suretle ceza alınır. 
deniliyor. Tabiî bu birinci madde hükmü 1 ha
ziran 1935 e kadar uzatıldığına göre bu da 1 
haziran 1935 tarihine kadar muteber olması 
lâzımdır. Kanun bunu emrediyor. Bendeniz ile
ride bir iltibasa mahal kalmamak için bunu, 
Mazbata muharriri sıfatile, izah etmeği bir vazi
fe addettim. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylryanlar . . . Onay
lamayanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylıyanlar . . . Onay
lamayanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylıyanlar . . . Onay
lamayanlar . . . Onanmıştır. 

Kanunun bütününü onaylıyanlar . . . Onayla
mayanlar . . . Onanmıştır. 

[1] 11 sayılı basnıayazıya ilâve zaptın sonun-
dadır. 
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İl — İskân kanununun 44 ncü maddesine bir 

fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve İskân ka
nunu muvakkat encümeni mazbatası (1/1134) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresi teklif 
olunuyor. Onaylayanlar... Onaylamayanlar... 
Onaylanmıştır. 

Bütünü hakkında müzakere açılmıştır. 
Maddelere geçilmesini onaylayanlar... Onay

lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

İskân kanununun 44 ncü maddesine bir fıkra 
ilavesine dair kanun 

MADDE 1 — 2510 sayılı iskân kanununun 
44 ncü maddesinin sonuna bu fıkra ilâve edil
miştir: 

43 ncü madde ile bu maddenin iskân işlerinin 
memurlar tarafından yapılmasına dair olan hü
kümleri Adliye memurlarına şamil değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

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

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

Lâyihanın bütününü onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

12 — İstanbul rıhtım, dok ve antrepo Türk 
anonim şirketinin malları ile imtiyaz haklarının 
satın alınmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/1199) [2] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresi teklif 
olunuyor. Onaylayanlar... Onaylamayanlar... 
Onaylanmıştır. 

Lâyihanın bütünü hakkında müzakere açıl
mıştır., 

BAYINDIRLIK BAKANI ALİ ÇETİN KAYA 
(Afyon Karahisar) — İstanbul nhtım şirketinin 
satm almması meselesi nihayet buldu. Onun mu
kavelesini bir kanunla Meclisinize sunuyoruz. 
Bunun mazisi ve hali hakkında ufak bir hulâsa 
yapmak istiyorum. 

Bu nhtım şirketi imtiyazı 1306 -1890 senesin
de 80 - 85 sene müddetle verilmiştir. İmti
yazın mahiyet ve vecaibi de; İstanbul ve Ga
lata tarafında rıhtımlar yapmak, iki köprü ara
sında yine rıhtımlar yapmak, antrepolar yap
mak, nhtım işlerine aid icab eden teshilâtı da te
min etmekti. 

Halbuki bu şirketin deruhde ettiği işler ya-

[1] 87 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 90 taytlı basmayazı zabtın sonundadır. 

pılamamıştır. Yalnız İstanbul Galata tarafında 
bir kısmı rıhtım yapılmış, antrepolan yapılama
mıştır. Bilhassa iki köprü arasmda bir şey ya
pılmamıştır ve bunu siyasî tesirlerle, o zamanın 
siyasetine göre tehir ettirmişlerdir. Zamanımıza 
yani Lozan muahedesinin akti tarihlerine kadar 
bu suretle devam etmiş olan imtiyazlı rıhtım 
şirketi Cumhuriyet devrinde bir readaptasyon 
muamelesi görmüştür. Yani şeraiti cedideye 
tevfik ameliyesi yapılmıştır. Tarifelerine % 3 
zammedebilmek imkânı verilmiştir. Şirket ise, 
diğer bir takım şirketlere güya verilmiş tarife 
olan zam nisbetlerinin % 6 yapılmasını iste
mişti. Halbuki memleketin şeraiti umumiye 
ve iktısadiyesi değişmiş olduğuna göre şirketin 
artık o tarihten sonra tarifesine zammetmek su-
retile bir şey yapmak imkânı yoktu ve bu, bir 
hayli zaman devam ettikten sonra Cumhuriyet 
Hükümeti 1928 de şirketin ve rıhtımın vaziye
tini yeniden tetkik etti ve satm alabilmek im
kânım araştırdı. Şirketin bir çok vecaibini 
yapmadığı tesbit edildi. Nihayet eski devirden 
kalma bir mesele şirketle Hükümet arasında bir 
ihtilâfa sebeb oldu. Liman dahiline giren va
purlardan da yine - Rıhtıma çıkamayanlardan -
vergi almak meselesi. Bundan dolayı nihayet 
vaziyeti, Hükümet bir daha tetkik etti ve bu 
rıhtım imtiyazını şirketten almağa karar ver
di. Bu bir hayli zaman karşılıklı münakaşayı 
mucib olur. Bir iki sene içerisinde ve nihayet 
şirketin tarifesine % 3 zamma mukabil şirke
tin de altı antrepo yapmasını karşılıklı kabul et
ti. Halbuki şirket dört tane yapar ikisini yap
maz. Beşinciyi yapmakta iken yeniden tarifeye 
zam ister. Hâsılı bu suretle Cumhuriyet devrin
de Hükümetle şirket arasında safha safha ihti
lâflar devam etmiştir. Nihayet şirkete imtiya
zını satması teklif edilir ve şirket te satmayı 
kabul eder. Bu suretle müzakereye başlanır. Sa
tın almakta en mühimmi nazarı dikkatinize arze-
debileceğimiz mesele şudur: İmtiyazı satın al
mak için son beş senenin hasılatı gayrisafiyenin 
% 80 nini diğer imtiyaz senelerine vermekte ya
ni 85 senenin (45 senesi geçmiştir). Diğer 40 se
nesi için % 80 vermek suretile 270 - 280 bin lira 
kadar verilmesi lâzımgelen para tutuyor. Böyle 
bir vaziyette pazarlığa oturulmuş ve neticelen
miştir. Yani buna % 80 faizi ve emlâki hususi
ye parası da zammedilirse senede 500 bin lira 
ödemek mecburiyetinde kalacaktık. Mukavele
nin mühim noktası budur ve memleket için bu 
meselenin halledilmiş olmasıdır. 

Müzakere oldukça mühim safhalar geçirdi ve 
neticede satın almak meselesi tamamen halledil
di. Mukaveleye Saraçoğlu Şükrü arkadaşımız 
Kabinece memur edilmiştir. Müzakeratm safa
hat ve neticelerini kendileri izah edeceklerdir. 
Nafıa vekâleti cebhesinden izah edeceğim nokta
lar bunlardır. 

Son içtimamızda bu meseleyi halletmek su-
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retile karşınıza gelmekte bir hazzı manevî duy
maktayım. Mutlu olsun (Alkışlar). 

ADLİYE BAKANI ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(izmir) — Arkadaşlar, epey zamandanberi rıh
tım şirketi mümessili üe cereyan eden müzake
reler son günlerde bir neticeye bağlanmış ve İM 
taraf arasında, tesbit edilen mukavelename dört 
gün evvel imza edilerek tasvib edilmek ümidile 
bu gün Büyük Meclise arzolunmuştur. 

Bu gün satm aldığımız imtiyazlar 1890-1306 
tarihinde ve 85 sene müddetle verilmiştir. An
trepo imtiyazı sahası Tekirdağma kadar imtidad 
eder. 

O tarihte şirkete sermaye olarak konmuş olan 
23 milyon frankın tam yansını İngiliz Devlet 
bankası vermiş, diğer yansını da Osmanlı ban
kası temin etmiştir. Şirketin bu günkü sermaye 
ve mevcudun sahihleri çok az farkla aşağı yukan 
yine aynidir. 

imtiyazın onuncu senesinde şirketle Hükü
met arasında çıkmış olan ihtilâflar had bir dev
reye girdikten sonra imtiyazm 41 milyon franga 
istirdad edilmesi tesbit edilmiş ve şayet muba
yaa meselesi bir sene zarfında ikmal olunamazsa 
Hükümetin 25 bin lira tazminat vermesi karar-
laştmlmış. Bu uzlaşmanın tatbikmdan çıkan ih
tilâflar ŝ jyasî ihtilâtat tevlid ederek Midilli ada
sının Fransa donanması tarafından işgal edil
mesi gibi elîin ve acı bir hatıra yaratmıştır ki, 
fikrimce bu şirketin bu tarihten sonraki zaman
lardaki muvaffakıyetsizliğinin en büyük sebebi 
bu hatıra olmuştur. 

1313 tarihinde Nafıa nezareti şirkete bir mek-
tub yazarak, iki köprü arasmda yapılacak rıh
tım ile sefainin kışlaması için hazırlanacak yer 
sadet haricinde olduğundan yeniden tayin olu
nacak zamana kadar bunlardan vazgeçildiği bil
dirilmiş ve şirket cevaben kendisine ba iradei se-
niye tebliğ edildiği veçhile bu mecburiyetleri 
ifa etmeyeceğini ve bundan dolayı Hükümetten 
tazminat aramayacağını bildirmiştir. 

iki sene sonra Nafıa nezareti tarafından şir
kete yazılan bir tahriratta; nhtım tarifesinin 
tadilâtı için ba iradei seniyeî cenabı hilâfetpe-
nahî teşekkül eden komisyon mukarreratı sefa-
ratı ecnebiye tarafından kabul edilmiş olduğu 
bildirilerek kapütüler bir vaziyetin içine düşül
müştür. 

1914 te Cavid Bey tarafından verilen bir mek-
tub ile de limanda ve gümrüklerde vücude geti
rilecek tadilât ve saire münasebetile şirketin rü
sum ve menafimin muhafaza olunacağı temin 
olunmuştur. 

imtiyaz mukavelenamesinin yirmi altıncı mad
desinde şirketin denizden kazanacağı arazi ile 
istimlâk kanununa tevfikan iştira edeceği arazi
den ve mukavele mucibince Devletin kendisine 
terkedeceği yerlerden artan mahaller kendisine 
emvali hususiye olarak bırakılmış olduğu için 
bu kayitten istifade eden şirket istikraz ettiği 

paralarla mesud senelerin varidatım bir araya 
getirmiş ve koskocaman bir emlâki hususiye mey
dana getirmiştir ki, imtiyaz haricinde hususî 
malları olan bu emlâkin kıymeti onlara göre 
70 - 80 milyon franktır. Şurası muhakkatrr ki, 
şirket bu emlâkten senede 150 000 lira kira al
maktadır. 

85 senelik imtiyaz mukavelenamesinin 40 ncı 
senesinden sonra Devlet mubayaa hakkını haiz
dir. Mubayaa bedeli evvelâ son beş senelik 
gayrisafi varidat vasatisinin % 80 nini imtiyaz 
müddeti hitamına kadar saniyen alâtı edevat ve 
levazımın muhamminler tarafından takdir olu
nacak bedelini peşin vermek suretile yapılacak
tır ve bu miktar sermayenin faiz ve itfası için 
lâzımgelen miktardan dun olmayacaktır. Şirke
tin altın devrinde en yüksek varidatı 3,5 milyon 
franga, kâğıt devrinde de 18 milyon franga ya
kındır. Son beş senelik varidatı da 700 000 li
raya yakındır. Ancak bu varidat arasmda 
200 000 liraya yakın bir meblâğın imtiyazla hiç 
bir alâkası yoktur. 

Müzakere başladığı zaman şirket, emlâki hu-
susiyesini mutlaka mubayaadan hariç bırakmak 
istiyor ve mukavelenin iştira maddesinin tatbiki
ni istiyordu. Bu esastan müzakere ve hesaba gi-
rilebilmek için tarafeynin yekdiğerinden hiç bir 
şikâyeti bulunmamak lâzımgeliyordu. Halbuki 
tarafeynin daha ilk temasta bitmez tükenmez bir 
şikâyet listesile karşılaştı. Onun için bütün bu 
şikâyetleri de beraber yokedecek olan makul bir 
rakam etrafında buluşulmak hayırlı göründü ve 
bu yol tarafeyn murahhaslannı sizlere arzedilen 
mukavelenameye götürdü. Bu mukavele muci
bince şirketin resmî hususî bütün emval, emlâk 
hukuk ve menafii Devlete geçiyor. Buna muka
bil Devlet evvelâ Osmanlı borçlan tahvilleri hu
kukunu haiz 7,5 faizli 31 küsur milyon frank
lık resülmali havi bonolar verecek. Saniyen üç 
senede aynca 1 400 000 frank ödeyecek. Sâlisen 
% 4 faizli 570 000 Türk liralık borcu ve servisi
ni üzerimize alacağız. Bunun haricindeki rakam
lar bir nevi takas ve mahsub muamelesinden iba
rettir. Demekki, şirketin hususî, resmî bütün 
mevcudu takriben 34 milyon frankla 570 000 li
raya mubayaa edilmiş demektir. Bu çeşid borç 
senedlerinin bu günkü borsa kıymetleri %60 ol
duğundan nhtım şirketinin bütün mevcudunu 
peşin para ile 20 milyon franga yani 200 000 
liraya mubayaa edilmiş telâkki edebiliriz. Bu 
borçlar için her sene ödeyeceğimiz taksit yekû
nu 230 000 liradır. Bu neticeye varmak için ya
pılan müzakere uzun sürmekle beraber çok sa
mimî ve dostane bir hava içinde cereyan etmiş 
olduğunu söylemeyi vazife bilirim. 

Mukavelenin ana hatlan arzettiğim noktalar
dır. Görülüyor ki, Büyük Meclisin âmme hizmet
lerini Devletleştirmek hususundaki değişmez 
prensibi bütün hızı ile yürütmeğe çalışıyoruz. 
Eminim ki yakın bir âtide Devletleştirme poli-
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tikamızın feyizlerini burada da göreceğiz ve bu 
günkü geri vaziyetten rıhtımlar müterakki ve 
fennî bir teçhizata malik olmakta gecikmeyecek
tir (Alkışlar). 

Devlet ve millet için hayırlı gördüğümüz bu 
mukavelenamenin kabul edileceğini umduğum 
ve alkışlarınızdan cesaret aldığım için daha şim
diden şu cümleyi söyleyebilirim: Bu yeni malı
mız ulusumuza mutlu ve kutlu olsun (Alkışlar). 

RASİH (Antalya) — Kıymetli arkadaşlarım. 
İstiklâl mücadeleleri, Lozan zaferi, verimlerine 
devam ediyor. Yüce Atatürk, başladığı mücade
lenin zaferlerini birer birer görerek kendisi ifti
har ediyor, kıvanç duyuyor, millet de sevinç 
ile, gururla malına sahib olduğunu görüyor (Al
kışlar) . 

Arkadaşlar, istibdad hükümeti denilen şey, 
nesne, ne derseniz deyin, ifade edemeyiz, yur
dun her parçasını şuursuzca, imansızca, kayid-
sızca birer birer satarak bizi adeta yersiz, 
yurtsuz, yuvasız sefiller mahiyetinde bırakmış, 
farkında değilmişiz. 

Onun için aziz, sevgili İstanbul bilirsiniz ki 
muahedelerle, her hangi bir yüzden denizinin, 
o güzel denizinin etrafını tezyin etmekten dahi 
mahrum kalmıştır. Mukavele ile üzerine aldığı 
külfetleri, onları kıymetli arkadaşımız Saraç 
yazdığı mektublarla gayet güzel izah ettiler, 
külfetlerden kendisini yareste addeden ve Hü
kümet denilen o vakitki taslağı ifadeden dahi 
çekinmemiştir. Arkadaşlar, zaferiniz kutlu ol
sun, istiklâl mücadelesi zaferlerini almakta de
vam ediyor. 

Arkadaşlar; onuncu yılı kutlulamazdan bi
raz evveldi, Büyük Başbakan, bu arkadaşınıza 
bir sual tevcih etti: 

— Onuncu yılı kutlulayacağız, ne dersin, 
millete, memlekete karşı iyi hesab verebilecek 
miyiz? 

Her büyük şahsiyette olduğu gibi, bu bizim 
büvüöümüzim de her vakitki mütevazı ve kıy
metli hasletlerini bilirsiniz. Bu arkadaşınıza so
rulan suale karşı dedim ki: 

— Paşam; on seneye kadar olan zaferleriniz 
o kadar büvük ki, bilmem bunlar on seneye na
sıl sığdırilabilir? 

Arkadaşlar; Cumhuriyetin on senede kazan
dığı büyük zaferler, bu on seneyi takib eden 
seneler içinde daha büvük, daha olgun bir şekil
de devam ediyor; yurd kurtulmakta devam edi
yor.. Arkadaşlar; şu bahsolunan mukavele ve 
imtivaz ne imiş? Yurdun bağrında o kadar han-
yaşadı? Bu millet nasıl ayakta kaldı? İnsan 
adeta hayret edib kendisine sual soracak vazi
yette kalıyor. 

Nafıa bakanımız, kendisine yaraşan çok mü-
tevazi bîr surette yabdıçı büyük işi, Büyük 
Meclise sunarken, sanki hiç bir şey yapmamış 
gibi bir vaziyet takınarak gayet mütevazi bir 
surette izah ettiler. Hayır arkadaşlar, yapılan iş 

çok büyüktür. Şimdiye kadar yurdu kemiren 
şirketlerden imtiyazlarını alarak bunları mil
letin öz evlâdlanna veriyor. Bilhassa bu mühim 
noktayı tebarüz ettirmek isterim. Büyük Mecli
se bu mukaveleyi getirmek ve burada tasdika 
muvaffak olmak şerefinden dolayı Nafıa baka
nını kutlularken, onun Hükümetinin de bu mü
cadeleden daima muvaffakiyetle ilerlemesini di
lemeği ve ona bu vadide söz söylerken teşekkür 
etmeği bir vazife gördüm. Yurda bu muvaffa
kiyet kutlu olsun ve onlardan bu kabîl ne kadar 
yurdun bağrına saplanmış kazık varsa birer bi
rer söküb atmalarını rica ederim (Alkışlar). 

HASAN FEHMİ (Gümüşane) — Rıhtım şir
ketinin mubayaası dolayısile benden evvel söz 
söyleyen arkadaşlarımın mütalealanna tama
men iştirak ederim. Esasen söyleyeceğim sözle
rin kısmı mühimmini arkadaşlarım söyledi. İki 
satır da bendeniz söyleyeceğim. Türkiye, İmpa
ratorluk zamanında - siyasî vaziyetinden bah
setmiyorum - malî ve iktisadî bakımdan üç 
esaslı zincir altında idi. Birisi, kapitülâsyonlar
la bunu Lozan söktü ve kökünden attı. İkinci
si, onun kadar mühim olan Düyunu umumiye. 
Zamanla fırkamız, Hükümetimiz, Meclisimiz onu 
da bertaraf etti. Üçüncüsü, hemen birinci ve 
ikincinin her birerleri kadar mühim olan İmpa
ratorluğun ölçüsüz olarak verdiği imtiyazları, 
memleketin iktisadî, malî vaziyeti üzerinde yap
tıkları tazyik. Bu son perdenin de birer birer 
sökülüb atılması. Bunu görmekle vicdanımın 
duyduğu haz ve sürürün ölçüsü yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — İşti
rak ederiz. 

HASAN FEHMİ (Devamla) — Bu son va
ziyetle seri tamamlanmamıştır. Yapılan işleri ne 
kadar minnet ve şükranla karşılarsak, kalan 
bakiye pürüzlerin de ayni sürat ve ayni hamle 
ile bertaraf edilmesini can ve gönülden dileriz. 
( Alkışlar ). Müzakeratta bulunan arkadaşım
dan bir nokta soracağım. Teslim, tesellüm, mua
melâtın antrepolarda zayi olan eşyanın gümrük 
resimlerile zayi olanların bedelleri üzerinde el
bette bir sev görüşmüş olacaklar. Burada bun
dan bahsedilmemiştir. Bunların mesuliyeti, hiç 
şüphe yok ki şirkete raci olmak icab eder. İm
kân varsa bu ciheti aydınlatsınlar. 

ŞÜKRÜ SARAÇ (İzmir) — Anterepolar 
içinde mevcud eşyalar, mevzuata göre 4 sene 
zarfında sahihleri tarafından alınmadığı tak
dirde müruru zamana uğrar ve satılmak üzere 
Devlete verilir. Bu cihet hakkında Gümrük ve 
inhisarlar bakanı arkadaşımla mutabık kaldık. 
4 seneden fazla orada kalmış olan ne kadar mal 
varsa bunlar Hükümete intikal edecektir. 4 se
nenin içindeki emvale gelince, mukavelenamede 
sarahaten yazdık ve dedik ki, anterepolarda bu
lunan eşyanın kâffesini makbuz mukabilinde 
şirket Devlete teslim etmeğe mecburdur. Yalnız 
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bu teslim ve tesellümler içindir ki Devlet üze
rine mesuliyet alır. 

HASAN FEHMÎ (Gümüşane) — Bravo. 
(Çok güzel sesleri). 

YUSUF ZIYA (Eskişehir) — Şöyle bir göz 
gezdirdim. Hesablar, frank üzerine yapılmıştır. 
Senede 2,5 milyon frank tediye edilecek Fakat 
ileride frangın yükselmesi ihtimaline karşı bir 
tedbir düşünülmüş müdür? 

ŞÜKRÜ SARAÇ (îzmir) — Mukavelename
ye, eğer bize ahval ve şerait imkân verseydi; 
düyunu umumiye mukavelenamesi içine girecek 
kısımlardan birisi olmak üzere bunu koyacak
tık. Yalnız kasaba hattmı satm aldığımız za
man dedik ki, ikinci derece ipotekli yani dü
yunu umumiyenin meselesi hallolunduktan son
ra kendilerine verdiğimiz ünitrik tahvilâtın bi
rinci derecede rehinli bir tahvilât olarak çıkar
mıştık. Kasaba hattmı aldığımız zaman, başka 
bir karşılık vermemek için ayni hukuk ve şeraiti 
haiz olduğu için ikinci verdik. Bu ikinci verdi
ğimiz derece içine umdukki bunu da alalım, fa
kat razı olmadı. Yani Kasaba razi olmadı. Bu
nu tasrih etmek isterim. Bu meblâğ da 31 mil
yon frank gibi gayet küçük olduğundan, bunun
la bir tahvilât ta çıkarmak kabil olmadığı için 
bu meblâğ namma bono verildi. Mukavelename
nin içindeki yazılar, tamamen gösterir ki her 
hususta Osmanlı borçlarmm hak ve vazifelerine 
aid bonolardır .ve orada ise franga karşı en ciddi 
en katî tedbirler alınmıştır. (Müzakere kâfi ses
leri). 

BAŞKAN — Evvelki kanunlara rey verme
yenler varsa reylerini versinler. Rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Bu lâyihanın maddelerine geçilmesini, reye 
arzediyorum. Onay bulanlar ... Bulmayanlar ... 
Onay bulunmuştur. 

İstanbul rıhtım, dok ve anterepo Türk anonim 
şirketinin mallan ile imtiyaz haklarmm satın 

almmasma dair kanun 
MADDE 1— istanbul rıhtım, dok ve antre

po Türk anonim şirketinin mallarile, imtiyaz 
haklarmm satm almmasma dair Hükümetle 
şirket arasında 18 - XII - 1934 tarihinde imza 
edilmiş olan bağlı mukavelename ile dört ilişi
ği tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar ... Bul
mayanlar ... Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Rıhtnn, dok ve anterepolan 

işletecek olan idare, şirketin ötedenberi almak
ta olduğu resim ve ücret ve masraflan yine öy
lece alacak ve işlerini bu günkü usullerle yürü
tecektir. 

Ancak duyulacak ihtiyaçlara göre bu tesi
satın işletmesine aid usuller ve şartlarla alına
cak resim ve ücret tarifelerini değiştirmeğe 
Hükümet salahiyetlidir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Şirket Haliç 
dahilinde nhtmı yapmadığı halde haksız olarak 
rıhtım parası alırdı. Bay Şükrü Saraç, izahat-
lan meyanmda bir mektupla bu rıhtımdan vaz
geçilmiş demişler. Fakat resimden vazgeçme
mişler. Haliç dahilinde nhtım olmadığı halde 
oraya giden hamuleden rıhtım resmi almıyor
du. Devlet, böyle bir vaziyet yapmamalıdır Ya
ni emeği mesbuk olmadan, nhtım olmadan ha
mule kayıkla boşaltıldıktan sonra - her mâna-
sile içimizde hâlâ hmcrmız olan - bu şirketin 
yaptığmı yapmamalıdır. Yalnız bir şeyi tebarüz 
ettirmek için bir kaç dakikanızı rica ederim. 
Vaziyetçe büyük bir şirket. Fakat esasmda ne 
sermayesinin, ne esasmın büyük bir tesiri var. 
Sırf aldatmanın tesirile meydana gelen büyük 
bir varlık. Netice ve hakikat budur. îşte bu 
parasız vaziyet, parasız olarak para almak va
ziyeti, Çetinkayaya çarpmış, keskin nüfuza 
çarpmış ve devrilmiştir. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — O kadar ko
lay değil. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Devletin bu
radan resim almamasmı rica edeceğim. Ben de bü
tün arkadaşlar gibi memleketin hakikaten ne is-. 
tiklâlile ne de varlığı ile kabili telif olmayan diğer 
emsali gibi müesseselerin böyle Çetin Kaya, kes
kin nüfuz ile karşılanmasını rica edeceğim. 

NAFIA VEKİLİ ALİ ÇETİN KAYA (Af
yon Karahisar) — Bu kanun ile Maliye vekâle
tinin, işi üzerine alması, bir intikal devresi 
geçirmek vaziyetindedir. Meseleyi esaslı bir su
rette Hükümetiniz mütalea edecek ve her halde 
halk için, memleket için en iyi şekli tatbik ede
cektir (Bravo sesleri). 

Bundan hiç şüpheniz olmasm. Başladığımız, 
attığımız adımlar, tebarüz etmiştir. En iyi bir 
surette iktisadî hayatımıza kuvvet vermek imkâ
nı ne ise bunların hepsini düşüneceğiz (Alkışlar, 
bravo sesleri). 

Muvakkattir, arkadaşımız müsterih olabilirler. 
BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay

lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 
MUVAKKAT MADDE 1 — İşletmenin is

tilzam edeceği bütçe ve kadro, 1934 malî yılı 
için İcra Vekilleri Heyetince yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Avans olarak 
şirkete verilecek para karşılığı olarak iki yüz 

MADDE 2 — Şirketin satm alma mukave
lenamesinde yazılı ve ödenmemiş kısmı, 
(570 338) türk lirasından ibaret olan obligas-
yonlardan doğan borçlarını hâmillerine karşı 
Devlet üstüne aln*. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar ... Onay
lamayanlar ... Onaylanmıştır. 
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bin liraya kadar kredi açmağa Maliye vekilliği 
salahiyetlidir. 

BAŞKAN ~ Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini îcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI (Yozgad) — Kanun oku
nurken lâyiha diye okundu. Hükümetin teklifi 
encümen tarafından kabul edildikten sonra ka
nun namını alır. Yani kanun başlığı, lâyiha di
ye değil; kanun diye okunacaktır... 

BAŞKAN — Lâyihanm bütünü ikinci celse
de açık reye arzedilecektir. 

Şimdi açık reylerin sonunu bildireceğim: 
1934 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinin 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği kısmına ya-

BAŞKAN — Celse açıldı. Birinci celsede 
müzakeresini bitirdiğiniz kanunu açık reye ko
yuyorum. Rıhtım şirketinin satm alınmasına 
dair kanun hakkında reylerinizi veriniz. 

Şimdi rıhtım şirketinin işletilmesine dair 
olan kanunu müzakere edeceğiz (Müzakere 
olunmuştur sesleri). 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKANI MUSTAFA 
ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — Hükümet tara
fından satm alınmakla işletme kanunu başka
dır. İşletme işini hususî ve ayn bir kanun ola
rak yaptık. Birinci kısım açık reyinize kona
caktır, ikinci kısım doğrudan doğruya kabul 
edilecektir. 

BAŞKAN — Encümen kanunu ikiye ayırmış
tır. İşletme hakkındaki kanunun müstaceliyetle 
müzakeresi teklif olunuyor. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? (Yok sesleri) O halde maddelere geçilme
sini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

püacak ilaveye dair kanuna (191) üye rey ver
miş ve kanun (191) reyle onaylanmıştır. 

Çekirge haberleşme ofisini kuran 20 mayıs 
1926 tarihli bağlantının daha üç yıl muteber ol
ması hakkındaki kanuna (201) üye rey vermiş 
ve kanun (201) reyle onaylanmıştır. 

Evkaf umum müdürlüğünce alınacak zeytin
likler hakkındaki kanuna (204) üye rey vermiş 
ve kanun (204) reyle onaylanmıştır. 

Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen 
(üretme) vasıtalarının fidan, tohum ve bunun 
gibi satılabilmesi ve işler sermaye ile idaresi 
hakkındaki kanuna (199) üye rey vermiş, ve ka
nun (199) reyle onaylanmıştır. 

Şûrayi devlette münhal bulunan umumî kâ-
tiblik ve azalıklara intihab edilen zatleri okuyo
rum: Umumî kâtibliğe Bay Cemil, 194 reyle in
tihab edilmiştir. 

Azalıklara Bay Muammer 181, Bay Mustafa 
Arif 176 reyle intihab edilmiştir. 

15 dakika istirahat için celseye nihayet veri
yorum. 

Kapanma saati : 16,5 

İstanbul rıhtım, dok ve antrepo şirketinden sa
tm alman rrhtrm ve antrepolarla vasıtaların ve 
imtiyaz haklarının işletme tarzma ve menkul ve 

gayrimenkul mallannm kullanılmasına dair 
kanun 

MADDE 1 — Hükümetle İstanbul nhtım, 
dok ve antrepo şirketi arasında aktolunan 
18 -XII-1934 tarihli mukavele mucibince satın 
almmış olan rrhtrm, dok ve antrepolarla birlik
te şirketin imtiyaz mukavele ve şartnameleri ve 
bütün eklerile haiz olduğu haklar ve satın alma 
mukavelesile Hükümete devrettiği bütün işler 
hak ve menfaat ve mallar İstanbul liman işleri 
için kurulan Maliye vekilliğine bağlı idareye 
geçer. 

Maliye vekilliği, işin gelimine göre bu işle
rin bir kısmını veya hepsini hükmî şahsiyeti ha
iz olmak üzere teşkil edeceği bir müesseseye 
veya Devlet dairelerinden her hangi birine dev
retmeğe salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

İ K İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 16,45 

BAŞKAN — General Kâzım Özalp 
KATİBLER — Refik (Konya), Hamdi (Mersin) 

— ' ^ • » " » 
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Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini îcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

Tahsili emval kanununun encümene giden 
yedinci maddesi encümenden gelmiştir, okuyo
ruz. 

MADDE 7 — Eski senelerde tahsil edilib 
kanunî sebebler doiayısile reddi icab eden ver
giler mükelleflerin vergi borçlarına munzam 
kesirlerile birlikte mal dairelerince mahsub edil
mek suretile reddedilir. Ancak bütçeden redde
dilen paralar arasında hususî idarelere, beledi
yelere aid olan kısımları red ve mahsub olundu
ğu senede bu idareler nam ve hesabma tefrik 
edilecek hisselerden Hazinece tevkif ve mahsub 
edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye vekili yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
, meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun bütününü kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Matbu olarak elimizde bulunan evrakı vari
de pusulasında yazılı lâyihalardan bir krsmı 
tab ve tevzi edilmiş, diğer bir kısmı tab ve tev
zi edilmemiştir. Tab ve tevzi edilmiş olanlar 
şunlardır: Evrakı varidenin, 14, 15, 18, 23 mad
delerindeki lâyihalar... Bunları srrasile okuyub 
müstaceliyet kararı aldıktan sonra müzakere 
edeceğiz. Evrakı varidenin söylediğim bu mad
delerinin ruznameye alınarak müzakeresini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Matbu olmayanlar da ayrıca bu suretle reyinize 
arzedilerek müzakere olunacaktır. 

Evvelâ tab ve tevzi edilmiş olanları okuya
cağız: 

13 — Matbuat kanununun 51 nci maddesinin 
tadiline dair olan 1959 sayılı kanunun 1 nci 
maddesini değiştiren karımı lâyihası (1175) [1] 

BAŞKAN — Bu kanun lâyihasmm müsta

fi] 89 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

celiyetle müzakeresini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

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

Matbuat kanununun 19 mayıs 1932 tarih ve 
1959 numaralı kanunla tadil edilmiş olan 

(51) nci maddesini değiştiren kanun 
MADDE 1 — 8 ağustos 1931 tarih ve 1881 

sayılı matbuat kanununun 19 mayıs 1932 tarih 
ve 1959 numaralı kanunla tadil edilmiş olan (51) 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiyede veya yabancı bir memlekette çıkan 
ve bu kanunun (1) nci maddesinde yazdı olan 
matbuaların dağıtılması ve Türkiyeye sokulması 
îcra Vekilleri Heyeti kararile menoiunabilir. 

Dağıtılan matbualar îcra Vekilleri Heyetin
den müstacelen karar alınmak üzere Dahiliye ve
kilinin emrile karardan evvel toplattırılabilir. 
Menolunmuş matbuaların memnuiyetini bilerek 
Türkiyeye sokan ve dağıtanlardan 50 liradan 
300 liraya kadar ağır para cezası almır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

14 — Memurin kanununa müzeyyel kanun 
lâyihası ve Memurin kanunu muvakkat encümeni 
mazbatası (1/1131) [1] 

BAŞKAN — Bu kanun lâyihasının müstace
liyetle müzakeresini kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Maddelere gerilmesini kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Memurin kanununa ekli kanun 
MADDE 1 — Kadro yönünden açıkta kalan 

veya bakanlık emrine alınan memurlardan iş 
başında otuz seneyi doldurmuş olanlar bağlı 
bulundukları dairelerce tekaüd edilirler. Kad
ro yüzünden açıkta kalmış memurlar varken 
bunların derecelerinde veya bir derece aşağı-
sındaki açıklara dışarıdan memur alınamaz. 
Bu açık memuriyetlere ilk önce açıkta kalan
lar yerleştirilir. 

Derecesi içinde veya bir derece aşağısın-

[1] 85 sayih basmayazı zaptın sonundadır. 
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da Verilen memuriyetleri kabul etmeyenlerin 
açık maaşları kesilir. Kabul edenlerin kendi 
derece ve sırası içinde ilk açılacak memuri
yetlere tayinde üstün tutulmak ve açıkta kal
dıkları memuriyet derecesinde tekaüd edilmek 
haklan saklıdır. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Encümen
den ufacık bir sual soracağım. Açığa çıkacak 
memurlann inhüâl edecek memuriyetlere tayin 
edilmeleri mecburiyeti kendilerinin evsafı fik
riye ve ilmiyelerile meşrut olduğundan mıdır? 

Encümenin de böyle düşünüb düşünmediğini 
anlamak istiyorum. 

MUVAKKAT IVÇEMURİN ENCÜMENİ NA
MINA ŞABAN SIRRI (Konya) — Memuriyete 
tayin edilmek için diğer kanunlardaki evsaf 
burada da nazarı dikkate alınacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Kanunî sebeblerle işten el çek-
tirilenlerden 1777 sayılı kanunun üçüncü mad
desine göre bakanlık emrine alınanlara tahki
kat ve muhakeme sonuna değin açık maaşı ve
rilmez. 

Bunlardan meni muhakeme veya beraet 
karan alanlara eli işten çektirildiği tarihten 
bakanlık emrine alındığı tarihe değin kesilmiş 
olan maaşlan yanm ve bakanlık emrine alın
dığı tarihten sonraki maaşlan da 1777 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesindeki ölçülere uygun 
olarak verilir 

MUVAKKAT MEMURİN ENCÜMENİ NA
MINA ŞABAN SIRRI (Konya) — Burada da bir 
kelime noksanı vardır. İkinci fıkrada (bakanlık 
emrine alındığı tarihe değin kesilmiş olan ma
aşlan 1452 sayılı kanuna göre yanm) şeklinde 
olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu ilâve ile kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Kadro yönünden açıkta kal
mış veya bakanlık emrine alınmış olan memur
lar ücretli kadrolarda maaşlarının dengi veya 
daha çoğile teklif edilen vazifeyi kabul etmez
ler, yahud sermayesinin en az yansı Devletin 
olan bir müessesede veya Devlete, vilâyetlere ve 
belediyelere aid ücretli bir işte intihab veya 
tayin suretile eski maaşlarına denk veya ondan 
çok ücretli bir vazife almış olurlarsa kendilerine 
verilmekte olan açık maaşlan kesilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmü neşrinden 
başlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 — Niğde mebusu Faikın, belediye kanunu
nun 15 nci maddesinin 26 ncı fıkrasına müzeyyel 
kanun teklifi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (2/114) [1] 

BAŞKAN — Müstaceliyetle müzakeresini 
kabul edenler... Etmeyenler... Müstaceliyetle 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Sular kanununa eklenen kanun 
MADDE 1 — Bir belde veya belde halkı

nın müşterek ihtiyacına mahsus sulann kay
naklan belediye smm dışında bulunsa bile 
su yollarının ve kaynakianmn bakımı, ona
rılması, temizlenmesi ve suyun sıhhat şartla-
nna uygun bir halde bulundurulması belediye
lere aiddir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bir köy veya köy halkmrn 
müşterek ihtiyacına mahsus suların kaynak
ları kendi smm dışrnda ise yukanM maddede 
yazılı yumuşları köy üıtiyar meclisi yapar. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Şehir ve kasabalarda köylerin 
ortak sularındaki intifa paylan mevcud belge
lere ve taamüllere göre tesbit olunur. Paylar
dan başlı basma istifade edilebilirse hisseler 
aynlrr. Edilemezse tesbit olunub katileşen taa-
müllerine göre ortaklama idare olunur. 

ADLİYE En. NAMINA SAÎD AZMİ (Kay
seri) — Birinci satırda «şehir ve kasabalarda» 
yazılmış. «Kasabalarla» olacak. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Ortaklama idare olunacak su
lan, alâkalı olan şehir ve kasabalarla köyler 
belediye kanunu hükümlerine göre tesis ede
cekleri bir birlik marifetile de idare edebilirler.. 

Anlaşamamazlık yüzünden teamüllere göre 
veya birlik yapılarak idaresi yoluna konulma
yan ortak sular, en büyük idare âmirinin ka
ran ve ekseriyetin reyi ile kurulacak bir bir
lik tarafmdan idare olunur. Birliğin ekseri
yetle verdiği kararlara uymak bütün alâkalı
lar için mecburidir. 

[1] 88 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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ŞÜKRÜ (Çanakkale) — Ekseriyetten mak-

sad hangi ekseriyettir? 
ADLÎYE En. NAMINA SAÎD AZMÎ (Kay-

seri)5 — Belediye kanunun birlik yapılması 
hakkındaki hükümleri birlik nizamnamesinin 
ittifakla yapılmasını âmirdir. Halbuki köylüler 
arasında anlaşamamazlık olursa ittifak imkânı 
kalmaz. Onun için ekseriyete lüzum gördük. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunda gösterilen tesbit 
ve ayırma işleri belediye encümenleri, ihtiyar 
meclisleri ve muayyen hisseli hakikî ve hükmî 
şahıslar tarafından seçilecek birer aza ve be
lediye reisinin reisliği altmda toplanacak bir 
komnsyon tarafından yapılır. Komisyona aza 
seçmekten kaçınanlar namına mahallin en büyük 
idare âmiri tarafından birisi gönderilir. Komis
yonların ekseriyetle verecekleri karar muteber 
olub belediyeye ve köy odalarına asılmak sure-
tile ilân ve alakalılara tebliğ olunur. Tebliğden 
on beş gün içinde alâkalılar bu kararlara karşı 
idare heyetine yazılı itirazda bulunabilirler, ida
re heyetleri bu itirazları her işten önce tetkik ve 
halleder. Bu kararlarla, gününde itiraz olun
mayan ve idare âmiri tarafından da tasdik olun
muş bulunan kararlar katidir. Bu suretle tes
bit olunan intifa payına razi olmayanlar mah
kemeye müracaat edebilirler. Şu kadar ki mah
kemeden aksine katı bir karar alınıncaya kadar 
komisyonun kararları tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Teamül tesbit olunarak kati-
leştirildikten sonra su başmdan belediye sını
rına kadar olan müşterek su yollarmm bakımı, 
onarılması, temizlenmesi ve suyun sıhhat şart
larına uygun bir halde bulundurulması için ge
rekli olan masraflar belediye ile hisselilere pay
lan nisbetinde tevzi ve tahsil olunarak sarfe-
diUr. 

Fevkalâde hallerde belediye önce gerekli 
olan tedbirleri alır ve masrafları yapar ve alâ
kalılardan hisselerini ister. Bedenen çalışmak 
isteyen alâkalıların mesaileri iştirak hisselerine 
sayılrr. 

Alâkalılar belediyenin, varsa birliğin tesbit 
edeceği masraf miktarına tebliğinden yedi gün 
içinde o yerin idare heyetine yazılı itirazda bu
lunabilir. idare heyetinin vereceği kararlar 
katidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — tçme suları kaynaklarında za
rar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde 
tarla açmak ve hayvan bırakmak ve sulamak be
lediye veya ihtiyar meclisleri tarafından yasak 
edilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Kaynağı belediye sınırı dışın
da bulunan suların kaynak ve yollarının bakımı, 
korunması, sıhhat şartlarına uygun bir halde 
bulundurulması ve idaresi için belediyenin ala
cakları tedbir ve kararlara ve yedinci madde 
hükümlerine göre yasaklarına aykırı hareket 
edenler hakkında belediye ceza vermek salâhi
yetini. belediye sınırına bağlı olmaksızın kayna
ğa kadar gider. Birlik kurulmuş ise bu salâhi
yeti birlik kullanır. 

ADLÎYE En. NAMINA SAÎD AZMÎ (Kay
seri) — Dördüncü satırdaki «belediyenin» keli
mesi «belediylerin» olacak, sekizinci satırdaki 
«salâhiyetini» de «salâhiyeti» olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Masraf ve iştirak paylarını ver
meyenler hakkmda tahsili emval kanunu hü
kümleri tatbik olunur. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA SAÎD AZ
MÎ (Kayseri) — « Masraf ve iştirak » değil, 
« Masrafa iştirak » olacak. 

SÜLEYMAN SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Sual; 
bu masrafa iştirak Ankara için de mevzubahs 
mıdır? 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA SAÎD AZ
MÎ (Kayseri) — 831 numaralı sular kanunu su
ların idaresi, temizliği, onarılması için muktazi 
masrafları belediyenin ve köy ihtiyar meclisinin 
yapacağım göstermiştir. Yalnız bu köy ve ka
sabanın müşterek bulunan masrafı ne suretle 
yapılır ve kimin tarafından yapılır bunun hak
kında bir hüküm yoktur. Burada bir köy ve 
kasabanın şahsî veya hakikî suİann umumî mas
rafına ne suretle iştirak edeceğini gösterir bir 
fıkradır. Yoksa bir kasabaya gelen su yolunun 
tamiri için belediyenin yaptığı masrafı o kasa
ba halkına taksim edeceği yolunda gibi bir şey 
değildir. Yani endişeniz vaki değildir. 

RASIH (Antalya) — Ya şehirliler masrafı 
köylülere yüklerlerse? 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA SAÎD AZ
MÎ (Kayseri) — Belediye kanununun 15 nci 
maddesinin 26 nci fıkrasında bu kabîl masraf
ları 15 nci maddesinin 26 nci fıkrasında bu 
kabîl masraftan tevzi ve tahsil edecekler hak
kında ayrıca bir hüküm vardır. Tabiî bu mah
fuzdur. Bir su ki üç gün bir kasabaya, iki gün 
bir köye, bir gün bir çiftliğe akıyor. Bunun 
masrafını yolunun tamiri için yapılan masrafı
nın beşte üçünü şehir, beşte ikisini köy, beşte bi
rini de çiftlik sahibi verecektir. 

ŞÜKRÜ (Bolu) — Öyle amma tahsili emval 
kanununa ne lüzum var? 

SAÎD AZMİ (Kayseri) — Dahiliye encüme
ni koymuş onu biz de kabul ettik. 
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BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri gününden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Başvekil, Dahiliye ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

16 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında açılan 8 milyon 
dolarlık kredi mukavelesine dair kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/1194) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresini kabul 
edenler... Etmeyenler... Müstacelen müzake
resi kabul edilmiştir. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçil
miştir. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı ta
rafından Türkiye Cumhuriyetine açılan 8 mil
yon dolarlık krediye müteallik protokolün tas
diki hakkındaki 2434 numaralı kanuna ekle

nen kanun 
MADDE 1 — 24 - V -1934 tarih ve 2434 nu

maralı kanunla tasdik edilmiş olan protokolün, 
birinci maddesi mucibince açılmış olan 8 milyon 
dolarlık krediyi icra Vekilleri Heyetince resmî 
dairelere ve belediyelere lüzumu kararlaştırıla
cak mamul eşya mubayaasında dahi kullanıl
ması için Hükümete salâhiyet verilmiştir. 

Bu suretle alınacak eşyanın bedellerine aid 
taahhüdnameler Maliye vekili tarafından imza 
edilir. Alınan eşya her hangi bir belediye için 
alınmış ise o belediyece bunun bedeli bütçesine 
konularak maliyeye ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. Kanuna açık rey 
veriniz. 

Ruznameye alınmasına karar verdiğiniz mad-

[1] 86 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

delerden matbu olubta tevzi edilmiş olanları bit
ti. Şimdi matbu olmayanlara geçiyoruz: 

17 — İstanbul şehri ile civarındaki ağaçların 
korunması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, 
Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/847) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyiha tab ve tevzi edilme
miştir, mündericatı anlaşılması için bir kere 
okunsun da ondan sonra müstaceliyet kararı 
alalım. 

( Lâyiha okundu ) 
BAŞKAN — Kanun budur. Malûmat hâsıl 

etmek üzere okuttum. Şimdi müstacelen müza
keresi için karar alacağım. Ondan sonra da mad
delere geçilmesini reye koyacağım (Gürültüler). 

YUSUF (Denizli) — Bu, orman kanunu ile 
beraber müzakere edilsin. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Evvelâ 
ruznameye alınmasını reye koyunuz. 

BAŞKAN — Ruznameye alınmıştır. Hepsi
nin ruznameye alınmasını reye koydum, kabul 
buyurdunuz. Müzakeresini tehir edebilirsiniz, 
encümene iade edebilirsiniz. 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (Kü
tahya) — Orman kanunu ile beraber çıkabilir. 

BAŞKAN — Hükümet orman kanunu ile 
beraber çıkmasma muvafakat ediyor. (Muvafık 
sesleri). O halde kanunu encümene iade ediyo
ruz. 

18 — Posta kanununun 53 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Nafıa en
cümeni mazbatası (1/1188) [2] 

BAŞKAN — Bu da tabedilmemiştir. Onun 
için bir defa okunsun, dinleyin. Ondan sonra 
reyinize arzederim. 

376 numaralı ve 26 teşrinisani 1339 tarihli 
posta kanununun 53 üncü maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 376 sayılı posta kanununun 53 
ncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Şimdiye kadar teşekkül etmiş ve bundan 
sonra da teşekkül edecek olan demiryolları ve 
vapur idare ve şirket kumpanyalarile vapur sa
hihleri posta idaresinin naklile mükellef olduğu 
mevad ve eşyayı ve icabmda bunlara refaket 
eden memurların meccanen nakle ve posta me
murlarının serbestçe muamele yapabilecekleri 
ve kıymetli ve kıymetsiz bütün postayı muha
faza edebilecekleri ve ayni zamanda da yatabi
lecekleri ikinci mevki ayarmda ihti
yaca göre bir furgon bölmesi veya vagon ve 

[1] 104 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 92 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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gene ayni ayarda mahfuz ve muntazam bir ka
marayı ücretsiz olarak tahsise mecburdur. 

Memur tefrik edilmediği zamanlarda mez
kûr mevad ve eşyayı bu vasıtalar sahib veya 
mesul memurları tesellüm ve nakledeceklerinden 
ziya ve hasar halinde posta idaresinin sahihleri
ne tediye eyleyeceği tazminatı nakil vasıtaları 
idare, şirket, kumpanya veya sahihleri tesviye 
ile mükelleftirler. 

Lüzum görüldüğünde motor saihbleri de yal
nız mektub postasını meccanen almak ve nak
letmekle mükellef ve zıya veya hasar halinde yu
karıdaki fıkra dairesinde tazminat vermeğe 
mecburdurlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

Yüksek Başkanlığa 
376 sayılı posta kanununun 53 ncü maddesi

nin değiştirilmesi hakkmda Nafıa vekilliğince 
hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise sunulmasına karar verilib Yüksek Baş
kanlıktan encümenimize gönderilmiş olan kanun 
lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Posta, tel
graf ve telefon umum müdürü bulunduğu halde 
okunub görüşüldü: 

Esbabı mucibe mazbatasında da yazıldığı gi
bi teklif olunan madde ile eski madde arasmda 
hükümce bir fark yoktur. Yalnız yeni madde 
postayı meccanen nakledecek şirketleri, posta 
memurlarını ve posta eşyasma verilecek yerleri 
ve posta nakleden vasıtaların posta memuru bu
lunmadığı haldeki mesuliyetini çok açık gös
termektedir. 

Kanunun birinci maddesinin son fıkrası mo-
törlere meccanen mektub taşımak mükellefiyeti
ni yükletmektedir. Encümenimiz bunu onay bul
mayarak çıkarmış ve buna göre yazılan yeni 
Maddeyi umumî heyetin onayma öneltilmek üze
re yüksek katmıza sunulmuştur. 
Nafıa E. R. M. M. Kâtib 

Samsun Erzincan Manisa 
Etem A. Samih Osman 

Aza Aza Aza 
Antalya tçel Kars 

Rasıh Hakkı Baha Belirgen 
Aza 

Afoyon 
Cemal Akçm 

HÜSNÜ (İzmir) — Zıya ve hasar çok mut
lak olarak yazılmıştır. Sunu taksir varsa anla
şılır. Fakat yolda bir dalga ile bir hasar olmuş
sa sunu taksiri olmaksızın bundan mesul olması 
nasıl olur? 

(Ahkâmı umumiye dahilinde sesleri) 
İHSAN (Bayazıd) — Ahkamı umumiye da

hilinde mahkemeler takdir ederT 
BAŞKAN —- Okunan Hükümetin teklifidir. 

Encümenin teklifi okunsun. 
NAFIA E. M. M. AZİZ SAMÎH (Erzincan) — 

Müsaade buyurursanız arzedeyim. 
BAŞKAN — Bir defa okunsun da arzu eder

lerse izahat verirsiniz. 
« 376 sayılı posta kanununun 53 ncü madde

si aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
Şimdiye kadar teşekkül etmiş ve bundan son

ra da teşekkül edecek olan demiryolları ve va
pur idare ve şirket kumpanyalarile vapur sa
hihleri posta idaresinin naklile mükellef olduğu 
mevad ve eşyayı.... » 

(Bu esbabı mucibedir sesleri). 
KÂTIB REFÎK (Konya) — Maddenin aynini 

okuyorum. 
BAŞKAN — Kanun bir kere encümenden tam 

olarak çıkmamış. Mazbatasını yapmış. Mazbata
sında, Hükümetin teklifindeki (motor) kelime
sini kaldırarak diğer kısımları aynen kabul et
tiği yazılıdır. Halbuki kanun yapması lâzrm-
Binaenaleyh bunu geçeriz. Encümene gönde
ririz. 

19 — Türkiye - Yunanistan arasında 30 ilk teş
rin 1930 tarihinde imzalanan ikamet, ticaret ve 
seyrisefain muahedesine müzeyyel itilâfın kabul 
ve tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 
îktısad encümenleri mazbataları (1/1165) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyiha matbu olmadığın
dan okutuyoruz. (Lâyiha okundu) Bunun müs
taceliyetle müzakeresini kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

Türkiye - Yunanistan arasmda 30 ilk teşrin 
1930 tarihinde imzalanan ikamet ve ticaret 
ve seyrisefain muahedesine müzeyyel itilâfm 

kabul ve tasdikına mütedair kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Yunanistan arasın

da 10 son teşrin 1934 tarihinde Ankarada imza 
edilen müzeyyel itilâfname kabul ve tasdik kı-
lmmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-

[1] 97 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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meyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın bütününü açık reye koyuyorum. 
20 — Balya - Karaaydın madenlerine hariç

ten getirilecek gazolin maddesi için prim verilme
sine ve İktısad vekâleti bütçesine tahsisat konul
masına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (i/117) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyiha matbu olmadığından 
okutuyoruz. (Lâyiha okundu) Bunun müstaceli
yetle müzakeresini kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

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

Balya - Karaaydın şirketi namına dışarıdan 
getirilecek gazöylin gümrük resminden ve mu
amele vergisinden muafiyetine dair olan 
21 - XII -1931 tarih ve 1895 sayılı kanun hük
münün 1934 malî yılı sonuna kadar uzatıl

ması hakkında kanun 
MADDE 1 — Karaaydın şirketi namına dı

şarıdan getirilecek gazöylin 3 sene müddetle 
gümrük resminden ve muamele vergisinden mu
afiyetine dair olan 21 - XII -1931 tarih ve 1895 
sayılı kanunun hükmü 1934 malî yılı sonuna ka
dar uzatılmıştır. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Gazolini ni
çin getirtiyor? 

İKTISAD VEKÎLÎ CELÂL BAYAR (İz
mir) — Madeni işletmek için. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Maden işlet
mek kâr değil mi, niçin şirket vergiden muaf 
olacak? 

ÖKONOMİ BAKANI CELÂL BAYAR — Ma
den zarar ediyor, kapanmıştı. Yeni bir şirket 
teşekkül etmiştir, madeni işletiyor ve geçen sene 
de maden işletme işi hususî bir sürpansiyona tâ
bi tutulmuştu, bu onun devamıdır. Böyle hare
ket etmezsek memleketin iktisadî bakımdan ru
hu olan maden ocaklannı kapatmamız lazımgelir 
(Onay sesleri). 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

İHSAN (Bayazıd) — Buraya, Gümrük ve in
hisarlar vekili de konacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu ilâve ile kabul eden
le r , . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Kanuna 

[1] 98 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

açık rey vereceksiniz. 
21 — Gazi Mustafa Kemal köprüsünün inşası

na dair olan kanuna ek kanun lâyihası ve Dahili
ye, îktısad ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1182) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyiha matbu olmadığından 
okutuyoruz. (Lâyiha okundu) Bunun müstaceli
yetle müzakeresini kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? 

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

18 nisan 1928 tarih ve 1223 sayılı kanuna 
ek kanun 

MADDE 1 — Kadıköy ve Haydarpaşa yol-
culan için « A. K. A. Y.» işletme idaresince Ka-
raköy köprüsüne bitişik olarak kurulacak iske
leler masrafının yarısı 18 nisan 1928 tarih ve 
1223 sayılı kanuna göre toplanan paradan tes
viye edilmek üzere istanbul belediyesi tarafın
dan verilir. 

Ancak bu para yüa yirmi beş bin lirayı ge
çemez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İskelelerin sağlamlığı ve köp
rüye uygunluğu bakımından projeler İstanbul 
belediyesince tetkik ve tasdik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İskeleler üstünde yapılacak ki
ra yerlerinin bakımı « A. K. A. Y. » işletme ida
resine ve gelirleri İstanbul belediyesine aiddir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

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

22 — Milli musiki ve temsil akademisi teşki
lâtı hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1196) [2] 

[J] 100 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 106 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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BAŞKAN — Bu lâyiha matbu olmadığından 

okutuyoruz (Lâyiha okundu). 
Bunun müstaceliyetle müzakeresini kabul 

edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 

mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Millî musiki ye temsil akademisinin teşkilât ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun 
MADDE 1 — Millî musiki ve temsil akade

misinin teşkilâtı hakkındaki 2541 sayılı kanu
nun 13 ncü maddesine bağlı (A) işaretli cetvel
deki memuriyet ve muallimlikler bu kanuna 
bağlı (A) cetvelinde gösterildiği gibi değişti
rilmiştir. 

(A) Cetveli 
Riyaseti Cumhur filârmonik orkestrası heyeti 

kadrosu 
Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
14 
16 

Şef f i] 
Muallim 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kâtib 
Aîât ve kütüpane me
muru 

1 
2 
5 
7 
20 
30 
25 
10 
12 
10 
1 

1 

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

16 

124 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — 2541 sayılı kanunun 14 üncü 

maddesindeki vasrflar ve şartlara malik nam
zet muallim bulunmadığı takdirde Maarif ve
killiğince tayin olunacak bir ihtisas komisyonu 
tarafından yapılacak imtihan sonunda musiki
deki iktidar ve ehliyeti anlaşılanlar orkestra 
kadrosuna ücretli muallim tayin olunabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Kadrodaki maaşlarm emsalle-
rile birlikte tutarı yekûnunu geçmemek şartile 
orkestraya aylık ücretle de muallim tayin olu
nabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] Muvakkat tazminatı hariç olmak 
emsal hâsılı ücret olarak ta verilebilir. üzere 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maarif ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanuna açık rey vereceksiniz. 
23 — Türkiye. Cumhuriyeti ile Amerika bir

leşik Devletleri W asında 25 birinci teşrin 193i 
tarihinde imza olurum ve her iki Devlet vatan
daşları müteJzfihil metalibinin tesviyesine müte-
âpir itilâfneım\enin tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (J/1164) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyiha matbu olmadığından 
okutuyoruz. (Lâyiha okundu). 

Bunun müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cümhuriyetile Amerika Birleşik Dev
letleri arasmda 25 - X - 1934 tarihinde imza 
olunan karşılıklı metalibin tesviyesine dair olan 

itilâfnamenin tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame

rika Birleşik Devletleri arasında 25 birinci teş
rin 1934 tarihinde imza olunan ve her iki Dev
let vatandaşları mütekabil metalibinin tesviyesi
ne mütedair bulunan itilâfname kabul ve tas
dik olunmuştur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye 
ve Maliye bakanları memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanuna açık reylerinizi verirsiniz. 
24 — Jandarma umum kumandanlığı 1934 yı

lı bütçe sinde (42 000) liralık münakale yapılması 
hakkında 1/1195, Emniyet işleri umum müdür
lüğü 1934 yılı bütçesine (20 000) liralık tahsi
sat konulmasına dair 1/1198 ve Diuunu umumîye 
1934 yılı bütçesinde 6 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/1200 numaralı kanun lâyi
haları ve Bütçe encümeni mazbatası [2] 

[1] 105 sayılı basmmjazı zaptın somındadır. 
[2] 107 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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BAŞKAN — Bu lâyiha matbu olmadığın

dan okutuyoruz (Lâyiha okundu). 
Bunun müstaceliyetle müzakeresini kabul 

edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler .. . Kabul edilmiştir. 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa bağ
lı bütçelerde bazı değişiklikler yapılmasına ve 
bazı bütçelere fevkalâde tahsisat verilmesine 

dair kanun 
MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muva

zenesine giren bütçelerin (1) sayılı cetvelde 
yazılı fasıllarından (114 000) lira indirilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince indi
rilen paralardan (78 000) lirası (2) sayılı cet
velde gösterilen tertiblere ilâve edilmiş ve 
(36 000) lirası da (3) sayılı cetvelde gösterilen 
daire bütçelerinde yeniden açılan fasıllara fev
kalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

Cetvel (2) 
Jandarma umum kumandanlığı 

Lira 
500 

18 000 

000 

396 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

397 Mefruşat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

403 Vilâyat müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

414 İnşaat ve tamirat ve bina mubayaa 
ve masrafları 16 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

417 Memleket dahil ve haricinde ücret
li müessesatı sıhhiyede tedavi etti
rileceklerin masrafı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

425 1932 senesi düyunu karşılığı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
10 000 542 Memurlar maaşı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
563 Ecnebi mütehassıs ve muallimler 

ücret ve harcırahları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

531 Mekûlât, mahrukat, tenvirat, tat-
hirat, mualecat,hayvan yem bedeli, 
benzin ve tatil aylarında yemek üc
reti, kamp masrafı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
524 Muvazenei umumiyeye dahil bilû

mum meslek, ticaret ve kız sanat 
mektebleri ve enstitüleri ve Rei
sicumhur filârmonik orkestrası 
tesisatı, nakil vasıtaları mubayaası. 
ve tamirat bedeli ve meslekî kitab-
lar telif ve tercüme ve tabı masrafı 13 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Cetvel (3) 
Düyunu umumiye 

221 Bonoların tecilinden doğan masraf
lar 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Jandarma umum kumandanlığı 
426 Temditli efradın 1933 yılı karşılık

sız maaşları 27 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
582 Melbusat 3 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt

meğe Maliye vekili memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanuna açık reylerinizi verirsiniz. 
25 — Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç 

tohumluk ve yemeklik rfağıtıhrtym hakkında ka
nun lâyihanı ve ZiretHl ve Maliye eneümenleri 
ma#haMa.n (1/1181) |11 

BAŞKAN — Bu lâyiha matbu olmadığından 
okutuyoruz. (Lâyiha okundu). 

Bunun müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere Ödünç to
humluk ve yemeklik dağıtılması hakkmda 

kanun 
MADDE 1 — 2056 numaralı kanunla Hükü

met namına Ziraat bankasınca satın alınıb alım 
merkezlerindeki depolarda bulunan buğdaylar
dan muhacirlere ve kuraklık gören veya dolu, 

tj 101 sayılı basmayazı zaptın sonundadtr. 
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sel gibi âfetlere uğrayan çiftçilere mal olduğu 
fiatla veya aynen tahsil olunmak üzere Vekiller 
Heyeti kararile bir milyon liralık kadarı zincir
leme borçlanma yolile ve iki yıl vade ile tohum
luk ve yemeklik olarak verilir. O yılın ürünü 
çiftçinin borcunu ödemeyecek kadar az olursa 
Vekiller Heyeti kararile bu borç geri bırakıla
bilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Geçen yıllarda bu yolda veri
len tohumluklar da bu bir milyon lira hesabına 
geçirilir ve tahsilleri bu kanuna göre yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci maddeye göre verilen 
buğdaylardan tahsil edilenleri tekrar muhacir
lere, kuraklık ve âfet gören çfitçilere dağıtıla
bilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Çuval masrafı birinci madde
deki bir milyon liralık ödünç para içinden ay
rılmak üzere bu buğdaylar çuvalla verilir ve 
Ziraat bankasınca kendi usulile dağıtılır ve tah
sil edilir. Bankaca tahsil edilmeyen borçlan tah
sili emval kanununa göre mahallî mal memurları 
toplarlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun tatbikına aid 
muamelelerdeki evrak ve senedlere pul yapış
tırılmaz ve hare alınmaz. Noterler bedava bu 
borçlanma senedlerini tasdik ederler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden baş
lar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükmünü Dahili
ye, Maliye ve Ziraat vekilleri yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

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

26 — Devlet demiryolları ve limanlan işlet
me umumî idaresi memurları tekaüd sandığı ka
nununun 8 nci maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Nafıa ve Maliye encümenle
ri mazbataları (3/532) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyiha matbu olmadığından 

[1] 102 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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okutuyoruz (Lâyiha okundu). Bunun müstaceli-

j yetle müzakeresini kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

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

2454 numaralı kanunun 8 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasını değiştiren kanun 

MADDE 1 — 2454 numaralı kanunun 8 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Devlet demiryolları ve limanları işletme ida
resi memurlarından olubda bu memuriyetten 
Nafıa vekâleti teşkilâtına geçen ve elyevm müs
tahdem bulunanlar 1 haziran 1931 tarihine ka
dar sandık aidatını tamamen vermişlerse geçen 
fıkra hükmüne tabidirler. Bu maddenin evvelki 
fıkralarında yazılı memurlardan tasarruf san
dığı aidatım 31 mayıs 1931 tarihine kadar kıs
men vermiş olanlarla bunu kısmen veya tama
men veribde 2454 numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihte Devlet demiryolları veya Nafıa 
vekâleti teşkilâtında memur olmayanların yal
nız tasarruf sandığına vermiş oldukları aidat 
talimatnamesinde yazılı nisbetteki temettü ile 
beraber iade olunarak tekaüd sandığı ile alâka
ları kesilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Nafıa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun bütününü kabul edenler... Etme 
yenler... Kabul olunmuştur. 

27 — (Gümrüklerde istimal olunan bazı evra 
ka müdafam pulu yapıştırılması hakkındaki kanu 
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dav 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Mal 
ye encümenleri mazbataları (1/1191) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyiha matbu olmadığında! 
okutuyoruz (Lâyiha okundu). Bunun müstacel* 
yetle müzakeresini kabul edenler... Etmeyen 
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen va: 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... E 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 99 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir 

fıkra eklenmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Gümrüklerde kullanılan bazı 

evraka müdafaa pulu yapıştırılması hakkındaki 
2456 sayılı ve 30 - V -1934 tarihli kanunun bi
rinci maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir: 

Yabancı memleketlerden gelen posta müra-
elâtınm gümrüklenmesi için postanelerce yazı-
ıb gümrüklere verilen liste beyannamelerde 

yazılı her mürasele maddesi için müdafaa pulu 
jedeli olarak on kuruş tahakkuk ettirilir. Bu 
Dara posta idaresince müraselâtın tesliminde as
habından alınarak mukabilinde liste beyanname
lere müdafaa pulu yapıştırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
eberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye, 
jrümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ (Gümüşane) — Nafıa bakanının da ilâvesi 
gerektir. Postaneler de oraya bağlıdır. 

BAŞKAN — İlâve ettik. Maddeyi bu şekil
ce kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Kanunun bütününü açık reye koyuyorum. 
28 — Nüfus kanununun 11 nci maddesinin 

wı fıkrası hükmünün hare tarifesi kanunu ile 
',aldınlıb kaldırılmadığının tayini hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Adliye ve Maliye 
mcümenleri mazbataları (3/540) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayi okutuyorum (Okun-
iu). 

Encümen mazbatasını kabul edenler . . . Et-
neyenler ., . Kabul edilmiştir. 

29 — Maaşlı kadrolarda ücretle çalış tınlan 
nütekaidlerin tekaüd maaşlarının tamamen ke
silmesi İcdb edib etmeyeceğinin tayini hakkında 
başvekâlet teskeresi ve Maliye encünğıni mazba
tası (3/5,54) [2] 

BAŞKAN — Bir de tefsir fıkrası var, onu 
a okuyacağız. 

Jevlet memurları maaşatının tevhid ve teadülü
ne dair kanunun 14 ncü maddesinin tefsiri 
Tevhid ve teadül kanununa bağlı cetvellerde 

ayılan maaşlı hizmetlerde ücretle çalışanların 
ekaüd maaşlarının tamamı kesilir. 

[1] 91 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2]94 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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I BAŞKAN — Tefsir fıkrasmı kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
30 — Bursa mebusu Rüşdünün, muamele 

vergisi kanununun ikinci maddesinin (O) fıkra
sında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
îktısad ve, Maliye encümenleri mazbataları 

j (2/128) [1] 
BAŞKAN — Bu lâyiha matbu olmadığından 

okutuyoruz (Lâyiha okundu). 
Bunun müstaceliyetle müzakeresini kabul 

edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

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

Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin 
(O) fıkrasmı değiştiren kanun 

MADDE 1 — 2430 numaralı muamele vergi
si kanununun 2 nci maddesinin (O) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ev sanatleri, halı imalâthaneleri, kuvvei mu-
harrikesi beş beygire kadar (beş beygir dahil) 
olan, kuvvei muharrike kullanmayanlarda en 
fazla on amele kullanan küçük hirfet müessese
leri (Trikotaj, mücevherat, ıtriyat, plâstik eşya, 
karyola ve nikelâj fabrika ve imalâthaneleri, 
sunî veya tabiî ipek ve ipek mensucat ve çorab 
fabrikaları bu istisna hükmünden haricdir.) 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

31 — 1777 sayılı kanuna göre açık maaşı alan
ların memur sayılıb sayılmayacağının ve 2556 sa
yılı kanunun yedinci babında mevzu hükümlerin 
vekâlet kâtib ve memurlarına teşmil edilib edilme
yeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Memurin kanunu muvakkat ve Adliye encümenle
ri mazbataları (3/556) [2] 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum: 
(Mazbata okundu) 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Encümen; 
böyle açığa çıkan memurların açıkta geçirdik
leri müddet filî hizmetten addedilerek tekaüt 

[1] 103 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 93 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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müddetlerine zammetmek kanaatinde midir? 

ADLÎYE E. N. ŞABAN SIRRI (Konya) — Bu 
düşünce yoktur. Mesele şudur: vekâlet bütçe
sinden maaş alarak vekâlete bağlılıkları devam 
etmiş olan vekâlet memurları üzerinde vekâlet
lerin kendilerine kanunen verilecek inzibatî ce
zalarla tedbir ittihaz etmek salâhiyetinde olub 
olmadığı meselesidir. Kanunlardaki diğer mu
vazzaf memurlar gibi değildir. 

BAŞKAN — Yani açıkta geçen günler teka-
üdiyede mahsub edilmez. 

ŞABAN SIRRI (Konya) — Evet edilmez. 
BAŞKAN — Mazbatayı kabul edenler... Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
32 — Ziraat vekilliğine, bağlı Ankara yüksek 

;ziraat enstitüsü ile mektebler ve müesseselerde kul
lanılacak yabancı Devlet tebaasından profesör, 
mütehassıs ve ustalar hakkında kanun lâyihası 
ve Ziraat ve Maarif encümenleri mazbataları 
{1/1153) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyiha matbu olmadığından 
okutuyoruz (Lâyiha okundu). Müstaceliyetle 
müzakeresini kabul edenler... Etmeyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

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

Ziraat vekâletine bağlı Ankara yüksek ziraat 
enstitüsü ile mektebler ve müesseselerde kul
lanılacak yabancı Devlet tebaasından profe
sör, mütehassıs ve ustalar hakkında kanun 
MADDE 1 — 2557 numaralı kanunla Maarif 

vekâletine verilen salâhiyet Ankara yüksek zi
raat enstitüsü ile mektebler ve müesseselerde 
kullanılacak profesör, mütehassıs ve ustalar için 
Ziraat vekâletine de verilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Bir 
sual. 

Bu enstitülere getirilen profesörler beynelmi
lel iştihar etmiş, tanınmış olanlar mıdır, yoksa 
alelıtlak profesör denilen kimseler midir? 

ZÎRAAT BAKANI MUHLİS (Kütahya) — 
Alelıtlak değildir. Bu salâhiyeti her hangi bir 
profesör için istemiyoruz. Kendisinden istifade 
edebileceğimiz ve istifade edeceğimizi tecrübe 
ile anlayacağımız profesörlerdir. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Ne imiş 
Maarif vekâletine verilmiş olan salâhiyet ki Zi
raat vekâleti de istiyor? 

1 — Tekirdağ mebusu Cemil Uybadımn Bü
yük Millet Meclisinin tatiline dair takriri 

[1] 96 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

ZÎRAAT BAKANI MUHLÎS (Kütahya) — 
Bu gibi profesörlerle üç sene için mukavele yap
mak salâhiyeti. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler .., 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunu yürütmeğe Ziraat 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

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

Açık reylerin neticesi: 
İstanbul nhtım, dok ve antrepo Türk ano

nim şirketinin mallan ile imtiyaz haklarmm 
satın alınmasına dair kanun (215) reyle kabul 
edilmiştir. 

Türkiye - Yunanistan arasında 30 ilk teşrin 
1930 tarihinde imzalanan ikamet, ticaret ve 
seyrisefain muahedesine müzeyyel itilâfm ka
bul ve tasdikma dair kanun (215) reyle kabul 
edilmiştir. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı ta
rafından Türkiye Cumhuriyetine açılacak sekiz 
milyon dolarlık krediye müteallik protokolün 
tasdiki hakkındaki 2434 numaralı kanuna ek
lenen kanun (221) reyle kabul edilmiştir. 

Balya - Karaaydın madenlerine hariçten ge
tirilecek gazöylin maddesi için prim verilmesine 
ve Iktısad vekâleti bütçesine tahsisat konulma
sına dair kanun (209) reyle kabul edilmiştir. 

Millî musiki ve temsil akademisinin teşkilât 
kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun (216) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında 25 - X - 1934 tarihinde 
imza olunan karşılıklı metalibin tesviyesine dair 
olan itilâfnamenin tasdiki hakkındaki kanun 
(215) reyle kabul edilmiştir. 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa 
bağlı bütçelerde bazı değişiklikler yapılmasına 
ve bazı bütçelere fevkalâde tahsisat verilmesi
ne dair kanun (205) reyle kabul edilmiştir. 

Gümrüklerde istimal olunan evraka müda
faa pulu yapıştırılması hakkındaki kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra" eklenmesi hakkındaki 
kanun (201) reyle kabul edilmiştir. 

Ruzname bitti, bir takrir vardır: 

Kurultay Yüksek Başkanlığına 
Kurultayın bu toplantı senesi içinde gelen 

işler bitirilmiştir. întihabm yenilenmesi de Ku-

5 — TAKRİRLER 
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ruîtayca onaylanmış bulunmasına göre bu dev
renin 1 mart 1935 tarihine kadar tatiline karar 
verilmesini dilerim. Tekirdağ 

Cemil Uybadın 

1 — Başkan General Kâzım Özalpm, Mecli
sin dördüncü devresinin kapanması münasebetile 
nutku. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, 
Dördüncü Büyük Millet Meclisi 4 mayıs 

1931 de toplanmıştır. Teşkilâtı esasiye kanunu
muza göre 1 teşrinisani 1931 e kadar geçen gün
ler fevkalâde içtima sayılmıştır. 

Seçimin yenilenmesi için verdiğiniz karara 
göre birinci kânunun beşinci günündenberi bü
tün ülkede seçim anıklığına girilmiştir. Meclis 
bu verdiği karardan sonra bu güne değin çalış
tı gerkmezse beşinci Büyük Millet Meclisi işe 
başlayıncaya kadar toplanmayacaktır. 

Dördüncü Büyük Millet Meclisi 287 toplantı 
yaparak 801 kanun, 33 tefsir çıkarmış ve ayrıca 
207 karar vermiştir. Bu verimli çalışmaların çok 
yüksek olan değerini kıvançla anarım. Türkiye-
nin bütün alanlarda erklenmesi ve yükselme
si için verdiğiniz emekler hep yurd severlik 
duygularile olmuştur. Bunu Türk tarihi öğünçle 
yazacaktır. Bütün acunda alkışlanan bu ünlü 
ilerlemeler sizin ve sizden önceki Meclislerin 
yöndendi çalışmalarından doğmuştur. 

Büyük Mület Meclisi ulusal erem ocağıdır. 
(Alkışlar). Siz, bu ulusal eremi cumurluk tözü
ne en uygun bir yönde yerine getirdiniz. Sizden 
önceki Büyük Millet Meclislerinin yolu üzerin
de benzer hızla yürüdünüz. Başardığınız işler 
arasmda ulusun yükselmesine başlıca yarayan
lar pek çoktur. Bunlar ökonomik, soysal ve si
yasal kanunlarla berkitilmişlerdir. 

Temelini kurduğunuz sanayi kurumunun 
tuttuğu gidişte daha şimdiden değerli verimler 
toplanmağa başlanmıştır. Bu güzeyde Türk ulu
su yabancıya el açmayarak kendi çalışmasının 
verimi ile yaşayacak ve bütün erginliğini koru
yabilecektir (Alkışlar). 

Ulusluk olması gereken demiryolu, rıhtım ve 
bunlar gibi tükel işleri güttüğünüz ana siyasaya 
uygun olarak uluşlaştırmakla en yararlı ulusal 
bir ülküyü yapmış bulunuyorsunuz. Bu unutul
maz işlerden dolayı yurdunu seven her Türk siz
leri bu gün de, yarın da öğme ve saygıyla ana
caktır. Bunlarla birlikte onurlu ve değerli ordu
muzun yurdu koruma gücünü artırmakla büyük 
uyanıklık gösterdiniz (Alkışlar). 

Dışarı siyasada da verdiğiniz öğütlere göre 
çalışan Hükümetimiz ulus için yarar anlaşmalar 
başarmış, böylelikle dışarı siyasamız belli ve sağ
lam temeller üzerine koyulmuştur (Okahay ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler , . . İttifakla kabul 
edilmiştir. 

Uluslar derneğine girmemiz, Balkan ant
laşması, banş içinde ilerlemek isteklerinin do
ğurduğu sonuçlarınbaşlıcalanndandır (Alkışlar). 

Dilimizin özleşmesi işine B. M. Meclisinin 
gösterdiği bağlılık öğünçle anümağa değer (Al
kışlar). 

' Lâik budun tutumuna uygun olarak çıkar
dığınız kılık kanunu Cumurluk desteklerinin bü
tünleşmesi dileğile atılan adımların en başta ge-
lenlerindendir. Bu kanun din yönünden kılık 
başkalığının ötedenberi yaşatmakta olduğu ayrı
lık düşünüşünü ortadan kaldıracak ve birlik ya
ratacaktır (Okay sesleri, alkışlar). 

Soyadı kanunu da soysal ilerlemede kıvançla 
anılacak bir atılıştır. Türk tarihinin eski çoğla-
nnda yaşamış olan bu güzel türe saltanat çağ
larında başta bulunanların ümmet siyasası güde
rek ulusal duyguyu gevşetmeleri yüzünden bir 
yana bırakılmış iken sizin yaptığınız kanunla 
bunun diriltilmiş olması övünmeğe değer bir iş
tir (Alkışlar). 

Dördüncü Büyük Millet Meclisi Türk kadı
nına verdiği onurlu, siyasal orun ile ulusal 
borçlarının en büyüklerinden birini ödemiştir 
(Alkışlar). Kurtuluş savaşına kanile, canile gi
rişen Türk kadınının ulus işlerinde sözü olması 
pek doğru, pek yerinde idi. Türk kadınının bi
linen yararlığına genişlik vermek ülke için çok 
asığlı olduğu bellidir. Bu yüzden, kadınlarımı
zın köy, kent işlerine olduğu gibi bütün ulus iş
lerine de bakabilmeleri için yaptığınız kanun
larla gerçekten övünebilirsiniz (Alkışlar). 

Ünlü arkadaşlar, devrenin her yıl toplantı
sında beni reis seçmekle gösterdiğiniz inana de
ğerli olmaya çalıştım (Okay sesleri, alkışlar). 
Övünç veren işlerinizi burada sayarken, reisiniz 
olmaklığım dolayısile ben de sonsuz bir gönül 
sevinci duymaktayım (Alkışlar). Bu büyük işler 
yapılırken öğütlerinizi en doğru görüşle kavra
yan ve yerine getiren Hükümetin başanşlı çalış
malarını övünçle anmayı borç bilirim (Alkışlar). 

Baylar, başarıcılığımızm kaynağı Atatürkte-
dir (Şiddetli alkışlar). Onun açtığı verimli yol
lar üstünde yürümekledir ki, ülküye yararlı ol
duğumuzu söyleyebilir ve bununla pek yerinde 
olarak, övünebiliriz (Alkışlar). Türklüğe yaptığı 
sayısız iyiliklerle hepimizin yüreklerinde tüken
mez gönenç yaşatan Uluğumuz Atatürke bağlılı
ğımı ve sonsuz saygılarımı buradan bir daha su
narım. Hepinize esenler ve ulusal işlerde öktü-
ler dilerim (Alkışlar). 

Müzakere bitmiştir (Alkışlar)... 
Kapanma saati : 18,17 
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B —• Son zabıt hulâsası 

Birinci celse 
Memurin kanununun müzeyyel maddesindeki (Mil

lî Hükümet emrinde) tâbirinin, 
Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun 

1836 numaralı kanunla değiştirilen ikinci maddesinin 
ikinci fıkrasmm tefsirlerine mahal olmadığına dair 
mazbatalarla, 

1934 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinin Sıh
hat vekilliği kısmına yapılacak ilâveye dair kanun 
lâyihası müzakere ve kabul edildi. 

Şûrayi devlette münhal bulunan kâtibi umumilik 
ile iki azalık için reyler toplandı. 

Çekirge haberleşme ofisini kuran bağlantının daha 
üç yıl uzatılmasına, 

Evkaf umum müdürlüğünce alınacak zeytinliklere, 
Tayyare resmi kanununun 6 ncı maddesine bir fık

ra eklenmesine, 
Madenî ufaklık para hakkındaki kanunun 3 ncü 

maddesinin değiştirilmesine, 
Tahsili emval kanununa bazı maddeler eklenmesine, 
Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen (üret

me) vasıtalarının fidan tohumu gibi şeylerin satılabil-
mesine ve işler sermaye ile idaresine, 

Gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanunun birin
ci ve sekizinci maddelerindeki müddetlerin uzatılma
sına, 

İskân kanununun 44 ncü maddesine bir fıkra ilâve. 
sine, 

İstanbul nhtım, dok ve antrepo Türk onanim şir
ketinin malları ile imtiyaz haklarının satm alınma
sına dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildik
ten ve Şûrayi devlet için yapılan intihabm neticesi bil
dirildikten sonra teneffüs için celse.tatil edildi. 

İkinci celse 
İstanbul rıhtım, dok ve antrepo şirketinden satm 

alman rıhtım ve antrepolarla vasıtaların ve imtiyaz 
haklarının işletme tarzına ve menkul ve gayrimenkul 
m allar mm kullanılmasına, 

Matbuat kanununun 51 nci maddesinin tadiline dair 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine, 

Memurin kanununa bazı maddeler tezyiline, 
368 sayılı sular kanununa bazı maddeler eklenme

sine, 
Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist Cumhuri

yetleri Birliği arasında açılan 8 milyon dolarlık kredi 
mukavelesine dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul 
edildi. 

İstanbul şehrile civarındaki ağaçların korunmasına, 
Posta kanununun 53 ncü maddesinin değiştirilme

sine dair kanun lâyihaları ait oldukları encümenleri

ne iade kılındı. 
Türkiye - Yunanistan arasında imzalanan ikamet 

ve ticaret ve seyrisefain muahedesine müzeyyel iti
lâfın kabul ve tasdikma, 

Balya - Karaaydm madenlerine hariçten getirile
cek gazolin maddesi için prim verilmesine ve İktısad 
vekâleti bütçesine tahsisat konulmasına, 

Gazi Mustafa Kemal köprüsünün inşasına dair olan 
kanuna bazı maddeler eklenmesine, 

Millî musiki ve temsil akademisi teşkili 
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine, 

Türkiye Cümhuriyetile Amerika Birleşî 
ri arasmda imza olunan karşılıklı metalil 
ne dair itilâfnamenin tasdikma, 

1934 malî yılı umumî muvazene kaı 
bütçelerde bazı değişiklikler yapılmasına 
çelere fevkalâde tahsisat verilmesine, 

Muhacir ve muhtaç çiftçilere ödünç 
yemeklik dağıtılmasına, 

Devlet demiryolları ve limanları iğ|Ü|ggt§tımumî 
idaresi memurları tekaüd sandığı ka 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştiril 

Gümrüklerde istimal olunan bazı 
pulu yapıştırılması hakkındaki kanun1 

desine bir fıkra eklenmesine dair bir 
lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Nüfus kanununun 11 nci madd 
hükmünün harç tarifesi kanunu ile 
mayaca ğma, 

Maaşlı kadrolarda çalıştırılan 
maaşlarının tamamen kesilmesi ica 
nin tayinine, 

1777 sayılı kanuna göre açık 
larm memur sayılıb sayılmayacağı 
nunun yedinci babmda mevzu hü 
tib ve memurlarına teşmil edilib 
şirine dair mazbatalarla, 

Muamele vergisi kanununun 
(O) fıkrasının değiştirilmesine, 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü ile mektebler 
müesseselerinde kullanılacak yabancı Devlet tebaa 
sından profesör, mütehassıs ve ustalar hakkmdaki ka
nun lâyihası müzakere ve kabul edildi. 

Bu devrenin 1 mart 1935 tarihine kadar tatiline 
dair Tekirdağ mebusu Cemil Uybadmm takriri kabul 
edildikten sonra Kurultay başkam Kâzım Özalpm 
nutkunu müteakıb 1 mart 1935 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

üdafaa 
ıci mad-

kanun 

ikinci 

Başkan 
K. Özalp 

Kâtib 
Konya 
Refik 

Kâtib 
Mersin 
Hamdi 
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Müstenkifler : 0 
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/ Onay bulanlar ] 

KiÂdana 
enağa 

Ömer Besili 
Afyon ^Kürahisar 

Gen eraj£$j|Çv Ziya Nuri 
Haydar <?€&$ 
Cemal Alsşnn 

Rıza Nisari ( 
Yaşar Oaay J 

Artlara 
Esat 
Nafiz 

.fkup 
,iû AbckdJah 

Serattar 

Antalya 
^ D ı * . Nazif i Şerif 

Haydar 
Nıtman 

Artvin 
Memed Ali Okar 

Aydın 
Abidin Özmen 
Adnan 
Fııad Erçm 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittin 
ibrahim Yürük 
Ism lil Haleler 
Memet Cavit 

Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
Halit Bayrak 
İhsan 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

. Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galib 
Dr. Rasim Talay 
Esad Sagay 
Mustafa Fehmi 
Refet 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
ibrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 

Çankırı 
Rıfat 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 

*tsmail Kemal 
ismet 
Münir 
Nabi Rıza 

Benizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 

Haydar Rüştü 
Necip Ali 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zülfü 

Edirne 
Faik 
H. Hayri Tan 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fuat Ziya 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Araslı 
Aziz 
General Dr. Hakkı Şina-
si Erel 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emin 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
General ihsan 
Kâzım Akay 
Şevket Erduğan 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
ibrahim 

İçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
Hamdı Mustafa 
Hasan Vasıf 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
General Kâzım inanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Saraçoğlu Şükrü 

Tspa, la 
Hüseyin Hüsnü 
ibrahim 
Mükerrem 

Kars 
Baha Belirgen 
Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suad Soyer 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
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Osman Coşkun 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nahit 

Kırşehir 
Hâzim 
Müfid özdeş 
Serdar Aihmed Duru 

Kocaeli 
Ali 
Kemalettin 
Ragrb 

Konya 
Hamdı Dikmen 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
Nainı Hazım Onat 
Refik Karaltay 
Sırrı 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalib Alper 

Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Tatar Hitit 

Maraş 
Abdülkadir 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Ali Rıza Erten 

Mersin 
Ferit Güven 
Hamdı 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galib 

Halit 
Ordu 

Hamdi Yalman 
ismail 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Btem 
Memet Hacıyunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

jistvas 
İsmail Memet 
Rasim 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
Vasfı Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Mahmud Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım Poroy 
Resai 
Süreyya T evlik 

Trabzon 
Daniş 
Fatîn 
Halil Nihad 
Haindi Ülkümün 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Urfa 
Behçet Günay 
Memed Emin 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Süleyman Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Anık Damar 

Afyon Karahisar 
.izzet Akosman 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 
izzet Ulvi 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Aksaray 
İsmail Hakkı 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 

Maraşal Kemal Atatürk 
(R. C.) 
Yahya Galip -

Antalya 
Dr. Cemal 
Rasih Kaplan 

Artvin 
Asrm Us 

Aydın 
Dr. Mazhar 
Talisin San 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
Übeydullah 

Büecik 
Hayrettin 
ibrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı At ay 
Hasan Cemil 
ismail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Rüştü Egel 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Talât 
Ziya 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydın (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
Şakir Artan 
Şeref 

Elâziz 
Fazıl Ahmet 
Fıı ad Ağralı 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Nafi Atuf 
Necib Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tarık Us 
Münir 

istanbul 
Abdülhak Hâmit 
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Yusuf Akçura (Mezun) 
Ahmet Haindi 
Alâettin Oe.mil 
Ali 
Ali Rana (Bakan) 
Halil Etem 
Hayrullah 
Salâh Cimooz 
Ziyaettîn Karamursal 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 
Hamdı Aksoy 

İsparta 
Kemal Turan 

Kastamonu 
Halil 
Tahsin 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Şevket 

I : 21 23-12 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya, 
Reşit Saffet. 
Saklı Vargı 
Sırrı 

Konya 
C. Ali Fuat Cebesoy 
Ali Muzaffer 
Mustafa 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis Erkin en (Bakan] 
Naşid Hakkı Uluğ 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet inönü 
(Bş. Bakan) 
Vasıf (Mezunl 

Manisa 
Hikmet 
M em et Sabri 
Fİe.fik Şevket ince 
Turgut 

1934 C : 2 
M araş 

M em et 
Mı tat 

Mardin 
İrfan Ferit (t. A.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kıhe 
Naki Yüeekök 

Ordu 
Ahmet İhsan 
Ali Canib 

Rize 
Esat 
Hasan Cavid 
(Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmud 

Sinop 
İbrahim Alâettin 
Reeeb Zühtü 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Necmettin Sadık 
Remzi 

Hebin Karahisar 
İsmail 
Sadri Maksudi 

Tekirdağ 
Ceanil 
Faik 

Trabzon 
Hasan Saka (M. Baş
kan V.) 

ürfa 
Ali Saib 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sah ir (Mezun) 
Ragıb 
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( Kanun onaylanmıştır ) 

Adana 
Ali Münîf 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
G. Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çercel 
İzzet Ulvi 

Aza sayısı : 317 
Reye iştirak edenler : 201 

Onayanlar : 20 î 
A baya ular : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 100 

Müııhaller : 7 

/ Onayanlar / 

Cemal Akçrn 
Aksaray 

Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
Nafiz 

Â nkara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif 

Haydar 
Numan 

Artvin 
Menıot Ali Akar 

Aydın 
Abidin Özmeıı 
Aduan 
Fuad Erlaçin 
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Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittin 
İbrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 

Bayazıt 
Hali t Bayrak 
thsan 

Bilecik 
Hayrettin 

Bolu 
Dr. Emin C. Sud.'i 
İsmail Hakkı 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galib Kağra-man 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Esad Sagay 
Mustafa Fehmi 
Refet 

Cebelibereket 
H. Basri Gürbüz 
ibrahim 
G. Naci Eldeniz 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşm 

Çankırı 
Rifat 
Ziya Esen 

Çorum 
Bekir Kara m e m e t 
Dr. Mustafa 
I. Kemal 
ismet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
M. Müfid Kansu 
Necib Ali Küeiika 
Yusuf Aşay 
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Diyarbekir 

G. Kâzım Sevüktekin 
Zülfü 

Edirne 
Faik Kaltakkını.n 
Hayri Tan 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Âraslı 
Aziz Akyürek 
G. Dr. Hakkı Şinasi Erel 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmed 
Cafer 
Emin Sazak 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
G. ihsan 
Kâzım A kay 
A. Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
ibrahim Arvon 

İçel 
Emin 
Hakla 

İstanbul 
Ali 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat Kuzay 
A. Sadettin Parlas 
Yaşar 

İzmir 
Halil 

1934 C : 2 
General Kâzım inanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
M. Rahmi Köken 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
K. Turan Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Balıa Belirgen 
Faik 
Memet Nazif 
G. Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Dr. Suad 
Refik 
Velet 

Kayseri 
A. Hilmi Kolaç 
Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
M.. Nahid Güven 
Şevket 

Kırşehir 
Hazini Börekçi 
Lûtfi Müfit Özdeş 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragıp Aıkçe 

Konya 
Hamdi Dikmen 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
N. Onat 
Refik Koraltan 
Sırrı 

Kütahya 
Hakkı 
ibrahim 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalip Alper 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Sainı 
Kani 
Osman 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Abdülkadir 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 

Mersin 
Ferit Güven 
A. Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Niğde 
AJımet Vefik 
Galip 
Halit 

Ordu 
A-hmet ihsan Tokgöz 
H. Yalman 
İsmail Çamaş 
Şevket 

Bize 
Akif AJcyüz 
Ali 
AAıf 

Samsun 
Etem 
Memed Yunus 
Ruşeni özbay 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
ismail Memet 
Necmettin Sadık 
Rasim 
Remzi Çiner 
Şemsettin 
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^iyaettiü 

Şebin Karahisar 
İsmail 
Vasfı Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
M. Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzmı 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzn» 
Daniş 
Fatin 

Haindi Ülkümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Urfa 
Behçet Güııay 
Memed Eımin Yurdakul 

Van 
Hakkı 

Münip 
Yozgat 

Ahmet Cevdet 
Zonguldak 

Esat 
Halil 
Hasan 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Damar Arık 

Afyon Karahisar 
izzet Akosman 
Ali (jetin Kaya (Bakan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

İsmail Hakkı 
Ankara 

Aka Gündüz (Mezun) 
K. Atatürk (R. C.) 
Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 
Rasiıh Kaplan 

Artvin 
Asım 

Aydın 
Dr. Mazhar 
Tahsin San 

Balıkesir 
G. Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
Übeyduilah 

Bilecik 
İbrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Rüştü E gel 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Aibdülhalik 
(Mezun) 
Talât Onay 

Diyarbekir 
Zekâi (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
Şakir 
Şeref 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Nafi Kansu 
Necip Asım 

Eskişehir 
Ziya özer 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tarık Us 
Münir 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 

flVkeura Yusuf 
(Mezun) 
A. Hamdi Gürsoy 
A. Cemil Topçubaşı 
Ali Rana (Bakan) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 

Halil Etem 
Salâh Cimcoz 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Kâmil Dursun 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 
Osman Hamdi 

İsparta 
ibrahim D emir alay 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Halil 
Talisin 

Kayseri 
Reşit 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Salâh Yargt 
Sırrı 

Konya 
General Ali Fuat 
Ali Muzaffer 
Mustafa Eke 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 

Malatya 
G. İsmet İnönü 
(Bş. Bakan) 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 

Memet Sabri 
Refik Şevket İnce 

Maraş 
Memet 
Mitat 

Mardin 
İrfan Ferit (1. Â.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşid Tankut 
Hakkı Kılıç 
Naki Yücekök 

Niğde 
Faik 

Ordu 
Ali Canip 

Rize 
Esad 
Fuad Bailea 
Hasan Cavit (Mezun) 

Samsun 
Dr. Asım 

Sürt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
t. Alâettin 
Receb Zühtü 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi 

Tekirdağ 
Cemil 

Trabzon 
Halil Nihat 
Hasan (Başkan V.) 

— 316 — 



Vrfa 
Ali Saip 
Refet 

t :2İ 
Yozgat 

Avni Doğan 
Sungur 

23-12-1934 C : 2 
Süleyman Sırrı îçöz 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir (Mezun) 
Ragıb özdemir 

Evkaf umum müdürlüğünce alınacak zeytinlikler hakkındaki kanuna verilen 
reylerin sonucu 

( Kanun onanmıştır ) 

Adana 
Ali Münif Yeğenağa 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
General Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çercel 
tzzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
îsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 
Şakir 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 
Rasıh 

Artvin 
Memet Ali 

Aydın 
Abidin 

Reye 
Aza adedi 

iştirak edenler 
Onayanlar 
Abayanlar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Adnan 
Fuat Erlaçin 

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

Bayazıt 
Halit Bayrak 
ihsan 

Bilecik 
Hayrettin 

Bolu 
Dr. Emin Suda 
ismail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 

Münhaller 
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0 
0 

141 
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/ Onayanlar ] 

Mustafa Şeref Özkan 
Bursa 

Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galip 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi 
Refet 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
ibrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Rifat 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
ismail Kemal 
ismet 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Mazhar Müfit 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zülfü 

Edirne 
Faik 
Hasan Hayri 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
AbdüThak 
Aziz Samih 

Erzurum 
Âsim Araslı 
Aziz Akyürek 
General Dr. Hakkı Şi 
nasi Erel 
Nafiz Dümen 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmed 
Cafer 
Emin 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
General ihsan 
Kâzım Akay 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
ibrahim 
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İçel 
Emin 

İstanbul 
Ali 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Yaşar 

İzmir 
General Kâzım inanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Belinden 
Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suad 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Osman Coşkun 

t : 21 23-12-1934 0 : 2 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nahit 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hâzim 
Müfit özdeş 
Serdar Ahmet 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Süreyya Yiğit 
Kemalettin 
Ragıp 

Konya 
Hamdi Dikmen 
General Ali Fuat 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
Naim Hâzim Onat 
Sırrı Höcek 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Abdülmuttalip 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşkn 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Tahir 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Ali Rıza Erden 

Mersin 
Ferid Güven 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail 
Şevket 

Rize 
Ali 
Atıf 
Fuad 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
M. Haeıyunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
İsmail Memet 

Necmettin Sadık 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil Uybadın 
Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Hamdi Üllkümeaı 
Süleyman Sırrı 

ürfa 
Behçet GÜnay 
Memet Emin 

Va.ı 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Süleyman Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rifat Vardar 

l Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Damar Anık 
Hilmj 

Afyon Karahisar 
Akosman izzet 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 

Aksaray 
Alımet Süreyya 
Besim Atalay 

Amasya 
Esat 

Ankara 
Aka Gündüz (Mezun) 
K. Atatürk (R.C.) 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Asım Us 

Aydın. 
Dr. Mazhar 
Tahsin San 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
ibrahim 

Salih Bozok 
Bolu 

Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Rüştü Eğel 
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î : 21 23-12-1934 C : İ 
Çanakkale 

Ziya Cevher 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Talât 

Çorum 
Münir 

Benizli 
Necip Ali 

Diyarbekir 
Zoka i Apaydın (Bakan) 
Zeki Masut Alsan 

Edirne 
Şak ir 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fııad Ağralı (Bakan) 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Nafi Atuf 
Necip Asım 

Eskişehir 
Ziya Özer 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali 
Nuri 

Giresun 
Tank Us 

Münir 
Şevket 

îçel 
J Lakla 

İstanbul 
Abdülhak Ham it 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi 
Alâettin Cemil 
Ali ilana (Bakan) 
Dr. Refik ( Bakan ) 
Halil E tem 
Salâh Cimcoz 
Ziynettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Kâmil Dursun 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 
Hamdi Aksoy 

Kastamonu 
Tahsin 

Kayseri 
Reşit 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
Ali Muzaffer 
Mustafa 
Refik Koral tan 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis (Bakan) 
Naşit Hakkı TJltığ 
Recep Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 

Vasıf (Mezun) 
Manisa 

Hikmet 
Memet Sabri 
Refik Şevket İnce 

Maraş 
Memet 
Mitat 

Mardin 
irfan Ferit 
d. Â.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hak KÎ Kılı? 
Naki Yüeekük 

Ordu ; 
Ali Canip 

Rize 
Akif Akyüz 
Esat 
Hasan Cavit 
(Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
İbrahim Alâettin 
Recep Zühtü 
Yusuf Kemal Tenkirşenk 

Şebin Karahisar 
İsmail 
Sadri Maksudi 

Trabzon 
Halil Nihat 
Hasan (Başkan V.) 
Raif 

TJrfa 
Ali Saip 
Refet 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Ragıp 



I : 21 2312-1934 C : 2 
Ziraat vekill iği müessese ler inde yetiştirilen (Üretme) vasıtalarının (f idan, to
hum ve bunun gibi) satılabilmesi ve işler sermaye ile idaresi hakkındaki ka

nuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun onaylanmıştır j 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 1QQ 

Onayanlar : ı QQ 
Abayanlar : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 111 

Münhal ler : 7 

/ Onayanlar J 

Adana 
Ali Münif Yeğenağa 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
G. Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çerçel 
tzzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Musllhittin Abdullah 
Rasim Serat tar 
Rifat 
Şakir 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 
Rasıh 

Artvin 
Memed A.li Okar 

Aydtn 
Aibidin 
Adnan 
Fuad Erlâçin 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittir 

İsmail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
Halit Bayrak 
İhsan 

Bilecik 
Hayrettin 

Bolu 
D. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Baktcriyolok Refik 
Dr. Galip Kağraman 
Dr. Rasim Feri t 
Esad Sagay 
Mustafa Fehmi 
Refet 
Rüştü Eğel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 
G. Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Rifat 
Talât 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 

Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevük Tekin 
Zülfü 

Edirne 
Faik 
H. Hayri Tan 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin 

Erzİnmn 
Abdülıhak Fırat 

Erzurum 
Asım Araslı 
Aziz 
G. Dr. Hakkı Şinasi Erel 
Naki Kansu 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emdn Sazak 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
Kâzım Akay 
Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
İbrahim 

îçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Alâettin Cemil 
Ali 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
G. Kâzım inanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Belirgen 
Faik 
Memet Nazif 
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I : 21 23-12-1934 C : 2 
Tahsin 

Kütahya 
Hakkı 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalip Alper 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Kani 
Tahir Hitit 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 

Mersin 
Ferit Celâl 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Aihmet Vefik 

Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Hamdi Yalman 
İsmail 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet Yunus 
Ruşeni 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
tsmail Memet 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Ka^ahisar 
Sadri Maksudi 
Ynsfi Raşit Sevi g 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 

-12-1934 C : 2 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Hamdi Yalman 
tsmail 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet Yunus 
Ruşeni 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
tsmail Memet 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Ka^ahisar 
Sadri Maksudi 
Ynsfi Raşit Sevi g 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 

rak etmeyenler J 

G. Muhittin 
Ömer Kâmil 

. Kastamonu 
Ali Rıza 
Dr. Suat Soyer 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nahit 

Kırşehir 
Müfit özdeş 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Süreyya Yiğit 
Kemalettin 
Ragrp 

Konya 
Hamdi Dikmen 
Mustafa Lûtfi 
Naim Hazini Onat 
Refik Koraltan 
Sîrrr HÖcek 

Adana 
Anık Damar 
Hilmi 

Afyon Karahisar 
tzzet Akosman 
Ali Çetin Kaya (Ba
kan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 
Atatürk (R. C.) 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

/ Reye iştiı 

Artvin 
Asım Us 

Aydın 
Dr. Mazhar 
Tahsin San 

Balıkesir 
İbrahim Yürük 
G. K. Özalp (M. Baş
kan) 
Pertev Etçi 

Bayazıt 
Übeydullah 
(Mezun) 

Bilecik 
ibrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Asaf 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa AbdüUıalik 
(Mezun) 

Çorum 
ismet 

Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 
Resai 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Hasan Saka 
Hamdi Ülkümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

TJrfa 
Behçet Günay 
Memet Emin Yurdakul 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
S. Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Esat 
HaHl 
Rifat Vardar 

Denizli 
Mazhar Müfit 
Neeip Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydın (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
Şakır 
Şeref 

Erzincan 
Aziz Samih 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Necip Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 
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Gazi Antep 
Kılıç ALİ 
Nuri 

Giresun 
Tarık Us 
G. İhsan 
Münir 

İstanbul 
Abdülhak Hami t 
Yusuf Akçu ra 
(Mezun) 

Ahmet Hamdi 
Ali Rana Tarhan. 
(Bakan) 
Dr. Refik Saydam (Ha
kan) 
Halil Elem 
Hamdi Mustafa 
Salâh Cimcoz 
Ziyaettin Ka ra m u rsal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 

Halil 
Celâl Bayar (Bakan) 
Mahmut Esat Bozkurt 
Hamdi Ak SOY 

î : 21 23-12 
Kastamonu 

Tahsin 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Reşit 

Kırklareli 
Şevket 

Kırşehir 
Hazini 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
G. Ali Fuat Cebesoy 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa 
Tevfik Fikret, 

Kütahya 
İbrahim 
Muhlis (Bakarı) 
Naşit Hakkı Ulıığ 
Recep Peker 

Malatya 
(i. İsmet İnönü (Bş. 
Bakan) 

1934 C : 2 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Dr. Saim 
Hikmet 
Meınet Sabri 
Osman 
Refik İnce 
Turgut Türkoğlu 

M araş 
Mitat 

Mardin 
İrfan Ferit (t. Â.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kılıç 
Naki Yüceküt 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgöz 
Ali Canip 

Rize 
Ef-at 
Hasan Cavit (Mezun) 

Samsun 
Zühtü 

Sürt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
İbrahim Alâettin 
Recep Zühtü 
Yusuf Kemal 

Sivas 
Necmettin Sadık 

Şebin Karahisar 
tamail 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

Trabzon 
Halil Nihat 

Urfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sah îr (Mezun) 
Hasan 
Ragıp 

İ s t a n b u l r ı h t ı m , d o k v e a n t e r e p o T ı i rk a n o n i m ş i r k e t i n i n m a l l a r ı i le i m t i y a z 
h a k l a r ı n ı n s a t ı n a l ı n m a s ı n a da ir k a m ı n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 

( Kanun onay bulunmuştur ) 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 215 
Onayanlar : 215 
Abayanlar : 0 

M üsten ki Her : 0 
Reye iştirak etmeyenler : <)5 

Münhal ler : 7 

/ Onaybulanlar ] 

Adana 
Müuif Yeğenağa 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 

(ieneral Dr. Ziya Nuri 
1 I aydar Cereel 
İzzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Rıza Nisari 

Yaşur Ozay 
Amasya 

Esat 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Ejref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 
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Şakır 
Antalya 

Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 

Artvin 
Memed AB Okar 

Aydın 
Abidin 
Adnan 
Tahsin Erlaçin 

Balıkesir 
E m e r 
Hacim Muhittin 
İbrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
Memet Oavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
Halit Bayrak 
İhsan 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteri yol ok Refik 
Dr. G'alib 
Dr. Rasim Talay 
Esacl Sagay 
Mustafa Fehmi 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Rifat 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 

t : 21 23-12 
İsmail Kemal 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Haydar Rüştü 
Mazhar Müfit 
Necip Ali 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zülfü 

Edirne 
Faik 
Şak ir Artan 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Ar aslı 
Aziz 
General Dr. Hakkı Şiııa 
si Erel 
Natoi Kansu 
Nafiz D um lıı 

Eskişehir 
Ali Alı m et 
Cafer 
Emin 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
General İhsan 
Kâzım A kay 
Şevket Erduğan 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
İbrahim 

İçel 
Emin 

-1934 C : 2 
Hakla 

İstanbul 
Alâettin Cemil 
AH 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
General Kazam înanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Hamdi Aksoy 
Saraçoğlu Şükrü 

ispat ta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Belirgen 
Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Hıza Karadirek 
Dr. Suad Sayer 
Halil 
Refik 
Velet. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Osman Coşkun 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Memet Nahit 
Şevket 

Kırşehir 
Hâzim 
Müfid özdeş 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

ibrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragrb 

Konya 
Hamdi Dikmen 
G. Ali Fuat Cebesoy 
Muzaffer Köker 
Mustafa Lûtfi 
Nahn Hazım Onat 
Refik Karaltay 
Tahsin 

Kütahya 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalib Alper 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 
İrfan Ferit 

Mersin 
Ferit Güven 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yüeekök 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galib 
Halit 

Ordu 
Ahmet İhsan . 
Şevket 
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Rize 

Akif Akyüz 
Ali 
Esat 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Eteni 
Memet Hacıyunus 
Buseni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
İsmail Memet 

Adana 
Aruk Damar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 

Kemal Atatürk (R. C.) 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 
Rasih Kaplan 

Artvin 
Asım Us 

Aydın 
Dr. Mazhar 
Fu.ıd Erçm 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
İbrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rrfkı Atay 

Necmettin Sadrk 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 

Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil 
Faik 
Mahmud Rasim 

/ Reye iştirak 

Hasan Cemil 
Burdur 

Halit 
Bursa 

Refet (R. V.) 
Rüştü Egel 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdüîlıalik 
Talât 

Çorum 
îsmet 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydın (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
H. Hayri Tan 
Şeref 

Elâziz 
£razıl Ahmet 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Necib Asım 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Tokat 
Hüsnü Bonay 
Nâzım Poroy 
Resai 
Süreyya Tevfiik 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Hasan Saka 
Hamdi ÜLkümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Vrfa 
Behçet Günay 

etmeyenler J 

Giresun 
Tarık Us 
Münir 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura (Mezun) 
Ahmet Hamdi 
Dr. Refik Saydam 
Halil Etem 
Salâh Cimcoz 
Ziyaettin Karamursal 

Kastamonu 
Tahsin 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fuat 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Salah Yargı 
Sırrı \ 

Konya 
Kâzım 
Mustafa 
Sırrı 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Hakkı 
ibrahim 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Hakkı Uluğ 
Receb Peker 

Memed Emin 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Süleyman Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rif at Vardar 

Malatya 
General îsmet înönü 
(Bş. Bakan) 
Vasıf (Mezun) 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 

Manisa 
Hikmet 
Memet Sabri 
Refik ŞeVket înce 

Maraş 
Mitat 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakin Kılıe 

Ordu 
Ali Canib 
Hamdi Yalman 
îsınail 

Rize 
Atıf 
Hasan Cavid 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmud 



t : 2İ 23-12-1934 C : â 
Sinop 

ibrahim Alâettin 
Receb Zühtü 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Şebin Karahisar 
ismail 

Trabzon 
Halil Nihad 

Urfa 
Ali Saib 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 

Yahya Kemal 
Zonguldak 

Celâl Sahir (Mezun) 
Ragıb 

Türkiye- Yunanistan arasında 30 ilk teşrin 1930 tarihînde imzalanan ikamet, 
ticaret ve seyrisefain muahedesine müzeyyel itilafın kabul ve tasdikına dair 

kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun onaylanmıştır ) 

Adana 
Ali Münif 
Hilmi 
Ömer Eesul 

Afyon Karahisar 
G. Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çercel 
izzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
ismail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 
Şakir 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 

Aza sayısı : 317 
Reye iştirak edenler : 215 

Onayanlar : 215 
Abayanlar : 0 

Müstenkifler : o 
Reye iştirak etmeyenler : 95 

Mûnhaller : 7 

/ Onayanlar j 

Rasih Kaplan 
Artvin 

Memet Ali Akar 
Aydın 

Abidin özmen 
Adnan 
Fuad Erlaçin 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittin 
ibrahim Yürük 
ismail Hakkı 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasf i Memet 

Bay azıt 
Halit Bayrak 
ihsan 

Bolu 
Dr. Emin C. Suda 
ismail Hakkı 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galib Kağraman 

Dr. Rasim Ferit Talay 
Esad Sagay 
Mustafa Fehmi 

Cebelibereket . 
H. Basri Gürbüz 
ibrahim 
G. Naci Eldeniz 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Rifat 
Talât Onay 
Ziya Esen 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
I. Kemal 
ismet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 

M. Müfid Kansu 
Neeib Ali Küçüka 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevüktekin 
Zülfü 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şakir 

Elâzk 
Ahmet Saffet 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Asım Araslı 
Aziz Akyürek 
G. Dr. Hakkı Şinasi Erel 
Naf i Kansu 
*Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmed 
Cafer 
Emin Sazak 
Ziya özer 
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Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
G. İhsan 
A. Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Şevket 

Hakâri 
ibrahim Arvon 

İçel 
Emin 
Hakla 

İstanbul 
A. Cemil Topçubaşr 
Ali 
AÜi Bana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat Kuzay 
A. Sadettin Parlas 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
General Kâzım İnanç 
Kitapçı Hüsnü 
Mahmut Esat 
Memet Sadettin 
M. Rahmi Köken 
Hamdi Aksay 
Şükrü Sarae 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
ibrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Belirgen 
Faik 
Memet Nazif 
G. Muhittin 

t : 21 23 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suad 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
A. Hilmi Kol aç 
Ahmet Tevfik 
Reşit 
Sait Azmi . 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
M. Nahul Güven 
Şevket 

Kırşehir 
Hazini Börekçi 
Lûtfi Müfit özdeş 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragıp Aikçe 

Konya 
Hamdi Dikmen 
General Ali Fuat 
Mustafa Lûtfi 
N. Onat 
Tahsin 

Kütahya 
Hakkı 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalip Alper 
Dr. Hilmi 
G. İsmet İnönü 
Mahmut Nedim 
Talât Haşkn 

Manisa 
Dr. Saim 

12-1934 C : 2 
Osman 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Mitat 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 
İrfan Ferit 

Mersin 
Ferit Güven 
A. Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgöz 
H. Yalman 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Altıf 
Fuad Balca 

Samsun 
Dr. Asım 
Btem 
Memed Yunus 
Ruşen İ özbay 

Sİnop 
Hulusi 

Sivas 
İsmail Memet 
Necmettin Sadık 
Rasim 
Remzi Çiner 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
İsmail 
Sadri Maksudi 
Vasfı Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
M. Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Hasan Saka 
Hamidi Ülkümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Vrfa 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Süleyman Sırrı lçöz 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Damar Arık 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 

Ali Çetin Kaya (Bakan) 
Aksaray 

Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz (Mezun) 
K. Atatürk (R. C.) 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Asım 
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Aydın 
Dr. Mazhar 
Tahsin San 

Balıkesir 
G. Kâzım Özalp 
(M. Başkam) 
M em et Cav i t. 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
İbrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Fa! ili Rıfkı A tay 
Hasan Cemil 
Şükrü Oülez 

Burdur 
Halit 

Bursa 
İtelet (Başkan V.) 
Rüştü E «-el 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 

Diyarbekir 
Zekâ i (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
ilayri Tan 
Şeref 

î : 21 
Elâziz 

Fazıl Ahmet 
Erzincan 

Aziz Samih 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Necip Asım 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tarık Us 
Kâzını Akay 
Münir 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

İstanbul 
Abdüllıak lifimi t 
Akçııra Yusuf 
(Mezun) 
A. Hamdi C4ürsoy 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Halil Etem 
Salâh Cimeoz 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Celâl Bayar ( Bakan ) 

23-12-1934 C : İ 
İsparta 

K. Turan Ünal 
Kastamonu 

Tahsin 
Kayseri 

Coşkun Osman 
Kocaeli 

Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa Eke 
Refik Koral tan 
Sırrı 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
ibrahim 
Muhlis (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 

Malatya 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Kani 
Memet Sabri 
Refik Şevket ince 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşid Tan kut. 
Hakkı Kılıç 
Naki Yücekök 

Ordu 
Ali Canip 
İsmail Çamaş 

Rize 
Esad 
Hasan Cavit (Mezun) 

Samsun 
Zühtü 

* Siirt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
I. Alâettin 
Receb Zühtü 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Tekirdağ 
Cemil 

Trabzon 
Halil Nihat 

ürfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir (Mezun) 
Ragrb özdemir 



I 

1 : 21 23-12-1934 C : 2 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı tarafından Türkiye Cumhuriyetine 
açılan sekiz milyon dolarlık krediye müteallik protokolün tasdiki hakkındaki 

2 4 3 4 numaralı kanuna eklenen kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun onaylanmıştır ) 

Adana 
Ali Münif Yeğenağa 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
Akosman İzzet 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 
General Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çercel 
İzzet Ulvi 
Cemal Akc.ni 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar özay 

Amasya 
Esat 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 
Şakir 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 
Rasıh 

Artvin 
Memet Ali 

Aydın 
Abidin 
Adnan 
Fuat Erlaçin 

Al & adedi 
Reye iştirak edenler 

Onayanlar 
Abayanlar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

317 
221 

: 221 
0 
0 

89 
: 7 

/ Onayanlar J 

Tahsin San 
Balıkesir 

Enver 
Haeim Muhittin 
tbrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
Halit Bayrak 
ihsan 

Bolu 
Dr. Emin Suda 
İsmail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galip 
Dr. Rasim Ferit T alay 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Rifat 

Talât 
Ziya 

Çorum 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nabi Rıza 

Benizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Mazhar Müfit 
Necip Ali 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zülfü 

Edirne 
Faik 
Şakir 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fuad Ağralı \ 
Fuad Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdüliıak 
Aziz Samih 

Erzurum 
Âsim. Araslı 
Aziz Akyürek 
General Dr. Hakkı Şi-
nasi Erel 
Naf i Kansu 

Nafiz Dümen 
Eskişehir 

Alioğlu Ahmed 
Cafer 
Emin 
Ziya özer 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

(Hresun 
General İhsan 
Kâzım Akay 
Şevket 

Oümûşan» 
Edip Servet 
Şevket 

Hakâri 
İbrahim 

İçel 
Hakkı 

istanbul 
Ali 
Ali Rana 
Dr. Refik ( Bakan ) 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Yaşar 

izmir 
Kâmil Dursun 
General Kâzım İnanç 
Mahmut Esat 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Hamdi Aksoy 

Süi.ijtı ıyaa..v:i-;t:x. 
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î : 21 23-12-1934 C : 2 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Belingen 
Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Kıza Karadirek 
Dr. Suad 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Osman Coşkun 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nahit 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hâzim 
Müfit özdeş 
Serdar Ahmet 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Süreyya Yiğit 
Kemalettin 
Ragıp 

Konya 
Hamdi Dikmen 
General Ali Fuat 
Ali Muzaffer 
Mustafa Lûtfi 
Namı Hâzim Onat 
Sırrı Höcek 
Tahsin 

Kütahya 
Hakkı 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Abdülmuttalip 
Dr. Hilmi 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 

Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Tahir 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Mitat 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Ali Rıza Erden 
irfan Ferit 

Mersin 
Ferid Güven 

Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Fuad 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
M. Hacıyunus 
Ruşeni 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
İsmail Memet 
Necmettin Sadık 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
İsmail 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil Uybadm 
Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Hasan Saka 
Hamdi Ülküımen 
Raif 

Vrfa 
Behçet Günay 
Memet Emin 
Refet 

Vc;ı 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Süleyman Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rıfat Vardar 

/Reye iştirak etmeyenler } 
Adana 

Damar Aruk 
Aksaray 

Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz (Mezun) 
K. Atatürk (R.C.) 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Asım Us 

Aydın 
Dr. Mazhar 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
Übeydullah (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin 

İbrahim 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Refet (B. V.) 
Rüştü Eğel 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 

Çorum 
Bekir Karamemet 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydın (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 
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Edirne 
Hasan Hayri 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Ahmet 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Necip Asım 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tarık Us 
Münir 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

îçel 
Emin 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura (Mezrun) 

î : 21 23-12 
Ahmet Hamdi 
Alâettin Cemil 
Halil Etem 
Hayrullah 
Salâh Cimcoz 
Ziyaettin Karamursaî 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Kitapçı Hüsnü 
Oelâl Bayar (Bakan ) 

Kastamonu 
Tahsin 

Kayseri 
Ahmet Tevfik 
Reşit 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırn 

Konya 
Kâzım 
Mustafa 

1934 C : 2 
Refik Koraltan 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
İbrahim 
Muhlis (Bakan) 
Naşit Hakkı IJluğ 
Recep Peker 

Malatya 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Memet Sabri 
Refik Şevket ince 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kılıe 
Naki Yücekük 

Ordu 
Ali Canip 
İsmail 

Rize 
Esat 

Hasan Cavit 
(Mezun) 

Samsun 
Zühtü 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
İbrahim Alâettin 
Recep Zühtü 
Yusuf Kemal Tenkirşehk 

Trabzon 
Halil Nihat 
Süleyman Sırrı 

TJrfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avnj Doğan 
Sungur 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Ragrp 

Balya - Karaaydm madenlerine hariçten getirileek gazolin madenleri için 
prim verilmesine ve İktisad vekâleti bütçesine tahsisat konulmasına dair 

kanuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun onaylanmıştır ] 

Adana 
Ali Münif Yeğenağa 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 
G. Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çerçel 

Aza i ıdedi 
Reye iştirak edenler 

Onayanlar 
Abayanlar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

317 
: 209 
. 209 

0 
0 

: 101 
Münhaller • 7 

/ Onayanlar ] 

İzzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
İsmail Hakin 

Nafiz 
Ankara 

Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 
Şakir 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif 
Haydar 
Numan 
Rasıh 

Artvin 
Memed Ali Okar 
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Aydın 
Afeidin 
Adnan 
Fuad Erlâçin 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittir 
İsmail Hakkı 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayaett 
Halit Bayrak 
ihsan 

Bolu 
D. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galip Kağraman 
Dr. Rasim Ferit 
Esad Sagay 
Mustafa Fehmi 

Cebelibereket 
Hasan Basri ... 
İbrahim 

Çanakkale 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher 

Çankm 
Rifat 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
ismet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Haydar Rüştü 
Necip Ali Küçüka 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevûk Tekin 

Edirne 
Faik 

1 : 21 23-12-1934 C : 2 
Şakir 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Araslı 
Aziz -. 
G. Dr. Hakkı Şinasi Ere] 
Naki Kansu 
Nafiz Dumhı 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Yusuf Ziya özer 
Emin Sazak 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
G. ihsan 
Kâzım Akay 
Şevket 

Gümüsane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

İçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Rana Tarhan 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
G. Kâzım inanç 
Mahmut Esat Bozkurt 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Hamdi Aksoy 

Şükrü Saraç 
İsparta 

ibrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Belirgen 
Faik 
Memet Nazif 
G. Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Dr. Suat Soyer 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Tevfik 
Ahmet Hilmi 
Coşkun Osman 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nahit 
Şevket 

Kırşehir 
Hazim 
Müfit özdeş 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Süreyya Yiğit 
Kemalettin 
Ragıp 

Konya 
Hamdi Dikmen 
G. Ali Fuat Cebesoy 
Ali Muzaffer 
Mustafa Lûtfi 
Naim Hazim Onat 
Refik Koraltan 
Sırn Höcek 
Tahsin 

Kütahya 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalip Alper 
Dr. Hilmi 
G. İsmet inönü 

Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Turgut Türkoğlu 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Rıza Erten 
irfan Ferid 

Mersin 
Ferit Celâl 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Ahmet ihsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
E* at 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet Yunus 
Ruşen! 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
İsmail Memet 
Necmettin Sadık 
Rasim 
Remzi 
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Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Ka-ahisar 
İsmail 
Sadri Maksudi 
Vasfı Raşit Sevig 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil Uybadm 
Faik 

Mahmut Rasim 
Tokat 

Hüsnü Kanay 
Nâzım 
Resai 
Süreyya Genea 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Hasan Saka 

Haindi Ülkümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

ürfa 
Behçet Günay 
Memet Emin Yurdakul 
Refet 

Vav 
Hakkı 

Münip 
Yozgat 

Ahmet Cevdet 
S. Sim tçöz 

Zonguldak 
Esat 
Haül 
Hasan 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Aruk Damar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin Kaya (Ba
kan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 
Eşref 
K. Atatürk (R. C.) 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Asım Us 

Aydın 
Dr. Mazhar 
Tahsin San 

Balıkesir 
İbrahim Yürük 
G. K. Özalp (M. Baş
kan) 
Memet Cavit 

Bdyazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
İbrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Refet (Başkan vekili) 
Rüştü Eğel 

Cebelibereket 
G. Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Talât 
Ziya 

DenizU 
Emin Aslan 
Mazhar Müfit 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydın (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 

Edirne 
H. Hayri Tan 
Şeref 

Elâziz 
Fazıl Ahmet 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Necip Asım 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tank Us 

Münir 
Hakâri 

İbrahim 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 

Ahmet Hamda 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Etem 
Hayrullah 
Salâh Cimcoz 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevf ik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Kitapçı Hüsnü 
Celâl Bayar (Bakan) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Kastamonu 
Ali Rıza 
Tahsin 

Kayseri 
Reşit 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
Kâzım 
Mustafa 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Hakkı 

İbrahim 
Muhlis (Bakan) 
Naşit Hakkı Uluğ 
Recep Peker 

Malatya 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Memet Sabri 
Refik İnce 
Tahir Hitit 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
Abdürrezzak 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kılıç 
Naki Yüceküt 

Ordu 
Ali Canip 
İsmail 

Rize 
Hasan Cavİt (Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
İbrahim Alâettin 
Recep Zühtü 
Yusuf Kemal 

Trabzon 
Halil Nihat 
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Vrfa 
Ali Saip 

î :21 
Yozgat 

Avni Doğan 
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Sungur 
Yahya Kemal ". 

Zonguldak 
Celâl Sahir (Mezun) 
Ragrp 

Millî Musiki ve Tems i l Akademis in in teşk i lâ t k a n u n n n u n baz ı m a d d e l e r i n i n 
değiş t i r i lmes ine d a i r k a n u n a ver i l en r e y l e r i n ne t ices i 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Onayanlar 
Abayanlar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhal ler 

( Kanun onay bulunmuştur 
317 
216 
216 

0 
0 

94 
7 

/ Onaybulanlar / 

Adana 
Münif Yeğenağa 
Hilmi 

Afyon Kardhisar 
tzzet Akosman 
General Dr. Ziya Nuri 
Haydar Cercel 
İzzet Ulvi 
Cemal Akçın 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Ritsim Serattar 
Rifat 
Şakir 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif 
Haydar 
Nııman 
Rasih Kaplan 

Artvin 
Memed Ali Okar 

Aydın 
Abidin özmen 
Adnan 
Tahsin Erlaçin 

Balıkesir 
Emer 
Hacim Muhittin 
ibrahim Yürük 
ismail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayaztt 
Halit Bayrak 
ihsan 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı 
Şükrü Grülez 

Burdur 
Mustafa Şeref özkam 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galib 
Dr. Rasim Talay 
Esad Sagay 
Mustafa Fehmi 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
ibrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşın 

Çankvn 
Rifat 
Talât 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
ismail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Haydar Rüştü 
Necip Ali 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 

Edirne 
Faik 
Şakir Artan 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Araslı 
Aziz 
General Dr. Hakkı Şina-
si Erel 
Nabi Kansu 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emin 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
General ihsan 
Kâzım Akay 
Şevket Erduğan 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 
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HaMri 
İbrahim 

İçel 
Emin 
Hakkı 

istanbul 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Bana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat 
Sadettin Rıza 

İzmir 
Kâmil Dursun 
General Kâzım İnanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Hamdi Aksoy 
Saraçoğlu Şükrü 

Ispaı ta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Belirgen 
Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suad Sayer 
Halil 
Refik 
Velet 

t : 21 23 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Osman Coşkun 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Memet Nahit 
Şevket 

Kırşehir 
Hâzim 
Müfid özdeş 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragıb 

Konya 
Hamdi Dikmen 
G. Ali Fuat Cebesoy 
Muzaffer Köker 
Mustafa Lûtfi 
Naim. Hazım Onat 
Refik Karaltay 
Sırrı 
Tahsin 

Kütahya 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalib Alper 
Dr. Hilmi 
General İsmet İnönü 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

12-1934 Ö : 2 
Maraş 

Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 
İrfan Ferit 

Mersin 
Ferit Güven 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Ahmet Vef ik 
Faik 
Galib 
Halit 

Ordu 
Ahmet İhsan 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Esat 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet Hacıyunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
İsmail Memet 
Necmettin Sadık 

Basitti 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil 
Faik 
Mahmud Rasim 

Tokat 
Hüsnü Bonay 
Nâzım Poroy 
Besai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Halil Nihad 
Hamdi Ülkümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Vrfa 
Behçet Günay 
Memed Emin 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Süleyman Sim tçöz 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Bifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Aruk Damar 
Ömer Besul 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz 

(Mezun) 
Kemal Atatürk (R. C.) 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Asım Us 

Aydın 
Dr. Mazhar 
Fujıd Erçm 

— 334 — 



Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkam) 

, Bayaztt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
ibrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rrfkı Atay 
Hasan Cemil 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Refet (R. V.) 
Rüştü Egel 

Çanakkale 
Ziya, Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Denizli 
Emin Aslan 
Mazhar Müfit 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydm (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 

Edirne 
H. Hayri Tan 

î : 21 2312-1934 C : 2 
Kastamonu 

Tahsin 
Kayseri 

Reşit 
Kırklareli 

Dr. Fuat 
Kocaeli 

Reşit Saffet 
Salah Yargı 
Sırn 

Konya 
Kâzım 
Mustafa 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Hakkı Uluğ 
Reeeb Peker 

Malatya 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Memet Sabri 
Refik Şevket înce 

Maraş 
Mitat 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Yunus Nadi 

Şeref 

Fazıl Ahmet 
Erzincan 

Saffet 
Erzurum 

Dr. Ahmet Fikri 
Nafiz Dumlu 
Necib Asım 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tank Us 
Münir 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura (Mezun) 
Ahmet Hamdi 
Dr. Refik Saydam 
Halil Etem 
Salâh Cimcoz 
Yaşar 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Celâl Bayar (Bakan ) 
Mahmut Esat 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kılıç 
Naki Yücekök 

Ordu 
Ali Canib 
Hamdi Yalman 
İsmail 

Rize 
Hasan Cavid 
(Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmud 

Sinop 
İbrahim Alâettin 
Receb Zühtü 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Şebin Karahisar 
İsmail 

Trabzon 
Hasan (Başkan V.) 

Vrfa 
Ali Saib 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir (Mezun) 
Ragıb 

T ü r k i y e C u m h u r i y e t i î le A m e r i k a bi r leş ik Devlet ler i a r a s ı n d a 2 5 - 1 2 - 9 3 4 
t a r i h inde imza o l u n a n ka r ş ı l ık l ı me ta l ib in t e sv iyes ine d a i r o l a n itilâf n a m en in 

tasdiki h a k k m d a d k i k a n u n a ve r i l en r e y l e r i n net ices i 
( Kanun onaylanmıştır ) 

Adana 
i Münif 

Aza sayısı 
Reye iştirak edenler 

Onayanlar 
Abayanlar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller : 

/ Onayanlar / 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyoı 
tzzet AK 

: 317 
215 
215 

0 
: 0 

95 
7 

t Karahisar 
asman 

1 G. Dr. Ziya Nuri 
1 Haydar Çercel 

— 335 — 



I : 21 2342 
İzzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 
Şakir 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 

Artvin 
MJemeıt Ali Akar 

Aydın 
Abidin özmen 
Adnan 
Fuad Erlaçin 

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

Bayazıt 
Halit Bayrak 
İhsan 

Bolu 
Dr. Emin C. Suda 
İsmail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galib Kağraman 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Esad Sagay 

Mustafa Fehmi 
Cebelibereket 

H. Basri Gürbüz 
İbrahim 
G. Naci Eldeniz 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
1. Kemal 
Münir 
Nabi Rıza 
Haydar Rüştü 
M. Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevüktekin 
Zülfü 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şakir 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Araslı 
Aziz Akyürek 
G. Dr. Hakkı Şinasi 
Nafi Kansu 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmed 
Cafer 
Emin Sazak 
Ziya özer 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

4034 C : 2 
Giresun 

G. İhsan 
Kâzım Akay 
A. Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
İbrahim Arvon 

tçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
A. Cemil Topçubaşı 
Ali 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat Kuzay 
A. Sadettin Parlas 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
General Kâzım İnanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
M. Rahmi Köken 
Hamdi Aksay 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim Demiralay 
K. Turan Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Belirgen 
Faik 
Memet Nazif 
G. Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suad 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
A. Hilmi Kolaç 

Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 
Sait Azmi 

Kırklareli 
M. Nahid Güven 
Şevket 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
Lûtfi Müfit özdeş 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragıp Akçe 

Konya 
Hamdi Dikmen 
General Ali Fuat 
Ali Muzaffer 
Mustafa Lûtfi 
N. Onat 
Refik Koraltan 
Sırrı 
Tahsin 

Kütahya 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalip Alper 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu* 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 
İrfan Ferit 

Mersin 
Ferit Güven 
A. Hamdi 
Süleyman Fikri 

Erel 
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Muğla 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yücekök 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Ahmet ihsan TokgÖz 
Şevket 

Bize 
Akif Aıkyüz 
Ali 
Esad 

î : 21 23 
Ptıajd Ballıca 

Samsun 
Dr. Asım 
Btem 
Memed Yunus 
Ruşeni özbay 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
İsmail Memet 
Necmettin Sadık 
Rasim 
Remzi Çiner 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karakisar 
Sadri Maksudi 

12-1934 C : 2 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil 
M. Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzmı 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzn" 
Daniş 
Fatin 
Hasan Saka 
Hamidi Ülküımen 

Raif 
Süleyman Sırrı 

Vrfa 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Süleyman Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Damar Arık 

Afyon Karakisar 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz (Mezun) 
K. Atatürk (R. C.) 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 
Rasih Kaplan 

Artvin 
Asım 

Aydm 
Dr. Mazhar 
Tahsin Sarı 

Balıkesir 
G. Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
İbrahim 
Salih-

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Refet (Başkan V.) 
Rüştü E gel 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Rifat 
Talât Onay 

Çorum 
İsmet 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 

Diyarbekir 
Zekâi (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
Hayri Tan 
Şeref 

Elâziz 
Fazıl Ahmet 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Necip Asım 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tarık Us 
Münir 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Aikçura Yusuf 
(Mezun) 
A. Hamdi Gürsoy 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Halil Etem 
Salâh Cimcoz 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halü 
Celâl Bay&r (Bakan ) 

Mahmut Esat 
Kastamonu 

Tahsin 
Kayseri 

Reşit 
Kırklareli 

Dr. Fuat 
Kocaeli 

Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırn 

Konya 
Kâzım 
Mustafa Eke 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Muhlis (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 

Malatya 
G. İsmet tnönü (Bş. V.) 
Vasrf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Memet Sabri 
Refik Şevket İnce 
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Mahmut 

Sinop 
î. Alâettin 
Receb Ziihtü 1 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Şebin Karohisar 
ismail 

Trabzon 
Halil Nihat 

n u n u n a bağlı bü tçe le r 
î f evka lâde tahs isa t v 
ı r e y l e r i n net ieesî 

( Va 
\ İVd 

Aza adedi : 317 
k edenler : 205 
Onayanlar : 205 
Abayanlar o 
stenkifler : o 
tmeyenler : 105 
Vlûnhaller : 7 

ly anlar / 

Maraş 
Mitat 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşid Tankut 
Hakkı Kılıç 

Adana I 
Ali Münif Yeğenağa YJ 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karohisar 
General Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çercel 
îzzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
îsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 
Şaikir | 

î : 21 23-: 
Ordu 

Ali Canip 
H. Yalman 
ismail Çamaş 

Rize 
Altrf 
Hasan Cavit (Mezun) 

Şiiri 
Halil HuUri 

I Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galip 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi 

Cebelibereket 
Hasan Basri 

I ibrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Rifat 
Talât 
Ziya 

Çorum 
I Bekir Karamemet 

Urfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir (Mezun) 
Ragıb özdemir 

Dr. Mustafa 
ismail Kemal 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Haydar Rüştü 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 

Edirne 
Faik 
Şakir 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak 

Erzurum 
Âsim Araslı 

1 9 3 4 ma l i yılı ı ımumt m u v a z e n e k a n u n u n a bağlı b ü t ç e l e r e d e bazı değişikl ik 
l e r y a p ı l m a s ı n a ve bazı bü t çe l e r e f evka lâde tahs isa t ve r i lmes ine d a i r 

k a n u n a ve r i l en r e y l e r i n net ieesî 
( Kanun onaylanmıştır ) 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 205 

Onayanlar : 205 
Abayanlar o 

Müstenkifler : o 
Reye iştirak etmeyenler : 105 

Münhal ler : 7 

/ Onayanlar / 

ı umî m u v a z e n e kam 
i ve bazı bü t çe l e r e 

k a n u n a ve r i l en 

A; 
Reye iştirak 

O) 
Al 

Müst 
Reye iştirak etn 

Mı 

/ Onay 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 
Rasıh 

Aydtn 
Fuat Erlaçin 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittin 
ibrahim Yürük 
ismail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfı Memet 

Bayaett 
Halit Bayrak 
ihsan 

Bolu 
Dr. Emin Suda 
ismail Hakkı 
Şükrü Gülez 
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Aziz Akyürek 
General Dr. HaMa Şi-
nasi Erelf 
Nafiz Dümen 

Eskişehir 
Cafer 
Emin 
Ziya özer 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
General ihsan 
Kâzım Akay 
Şevket 

Oümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
ibrahim 

îç$l 
Hakkı 
Emin 

İstanbul 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Hamdi Aksoy 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
ibrahim 

î : 21 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Belingen 
Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suad 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Memet Nahit 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hâzim 
Müfit özdeş 
Serdar Ahmet 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Süreyya Yiğit 
Kemalettin 
Ragıp 

Konya 
Hamdi Dikmen 
General Ali Fuat 
Ali Muzaffer 
Mustafa Lûtfi 
Naim Hâzim Onat 
Refik Koraltan 
Sim Höcek 
Tahsin 

Kütahya 
Hakkı 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Abdülmuttalip 
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Dr. Hilmi 
General ismet inönü 
(Başbakan) 

Mahmut Nedim 
Talât Hasim 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Tahir 
Turgut 

Maraş 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Ali Rıza Erden 
irfan Ferit 

Mersin 
Ferid Güven 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Ahmet ihsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Esat 
Fuad 

Samsun 
Dr. Asım 
M. Hacryunus 
Ruşeni 

Zühtü 
Sinop 

Hulusi 
Sivas 

ismail Memet 
Necmettin Sadık 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil Uybadm 
Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Hasan Saka 
Hamdi Üllkümem. 
Raif 
Süleyman Sırn 

Vrfa 
Behçet Günay 
Memet Emin 
Refet 

Fûîf 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rif at Vardar 

Adana 
Damar Aruk 

l Reye iştirak etmeyenler J 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Afyon Karahisar 
Akosman izzet 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 

Ankara 
Aka Gündüz (Mezun) 
K. Atatürk (R.C.) 
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Yahya Galip 
Antalya 

Dr. Cemal 
Artvin 

Asım Us 
Memet Ali (i. Â.) 

Aydın 
Abidhı (Bakan) 
Adnan 
Dr. Mazhar 
Tahsin San 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
Übeydullah (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin 
ibrahim 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevat Abbas 
Palih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Refet (B. V.) 
Rüştü Eğel 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 

Çorum 
İsmet 

Denizli 
Emin Aslan 

t : 21 23-12 
Mazhar Müfit 
Necip Ali 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydın (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 

Edirne 
Hasan Hayri 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Ahmet 

Erzincan 
Aziz Samih 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Naf i Kanşu 
Necip Asım 

Eskişehir 
AUoğlu Ahmed 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tarık Us 
Münir 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura (Mezun) 
Ahmet Hamdi 
Dr. Refik (Bakan ) 
Halil E tem 
Salâh Cimcoz 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
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Halil 
General Kâzım inanç 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 

Kars 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Tahsin 

Kayseri 
Osman Coşkun 
Reşit 

Kırşehir 
Dr. Fuat 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
Kâzım 
Mustafa 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
ibrahim 
Muhlis (Bakan) 
Naşit Hakkı Uluğ 
Recep Peker 

Malatya 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Memet Sabri 
Refik Şevket İnce 

Matruş 
Abdülkadir 
Mitat 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 

Yunus Nadi 
Muş 

Hasan Reşit 
Hakkı Kılıç 
Naki Yüceküik 

Ordu 
Ali Canip 
ismail 

Rize 
Hasan Cavit 
(Mezun) 

Samsun 
Etem 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
ibrahim Alâettin 
Recep Zühtü 
Yusuf Kemal Tenkirşenk 

Sivas 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
ismail 

Trabzon 
Halil Nihat 

Urfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
Süleyman Sırrı Içöz 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Ragrp 
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Gümrüklerde istimal olunan evraka müdafaa pulu yapıştırılması hakkındaki 
kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan kanuna verilen 

reylerin neticesi 
[ Kanun onaylanmıştır ] 

Adana 
Ali Münif Yeğenağa 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Kardhisar 
G. Dr. Ziya Nuri 
îzzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Numan 

Artvin 
Memed Ali Okar 

Aydm 
Abidin 
Adnan 
Fuad Erlâçin 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittir 
İbrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
Muzaffer 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler 

Onayanlar 
Abayanlar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

317 
201 
201 

0 
0 

: 109 
7 

/ Onayanlar ] 

Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayatnt 
Halit Bayrak 
İhsan 

Bolu 
D. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galip Kağraman 
Dr. Rasim Ferit 
Esad Sagay 
Mustafa Fehmi 

Cebelibereket 
Hasan Basri _ 
İbrahim 
G.Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher 

Çanktrt 
Rifat 
Talât 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
İsmet 

Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Haydar Rüştü , 
Mazhar Müfit ... 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevük Tekin 
Zülfü 

Edirne 
Faik 
Şakir 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Aibdüihak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Araslı 
Aziz .« 
Nafiz Dumlu. 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Yusuf Ziya özer 
Emdn Sazak 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Oiresun 
G. İhsan 
Kâ̂ nr» Akay 
Şevket 

Oümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
İbrahim 

İÇ61 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Rana Tarhan 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Belirgen 
Faik 
Memet Nazif 
G. Muhittin 
Ömer Kâmil 
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Kastamonu 

Ali Rıza 
Dr. Suat Soyer 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Memet Nahit 
Şevket 

Kırşehir 
Hazim 
Müfit özdeş 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin 
Ragıp 

Konya 
Hamdi Dikmen 
G. Ali Fuat Cebesoy 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
Naim Hazim Onat 
Refik Koraltan 
Sırn Höcek 

Adana 
Aruk Damar 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 
Ali Çetin Kaya (Ba
kan) 
Haydar Çerçel 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 
K. Atatürk (R. C.) 
Şakir 
Yahya Galip 

Tahsin 
Kütahya 

Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalip Alper 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Osman 
Turgut Türkoğlu 
Tahir Hitit 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 

Mersin 
Ferit Celâl 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yüeeküt 

/ Reye iştirak 

Antalya 
Dr. Cemal 
Haydar 
Rasıh 

Artvin 
Asım Us 

Aydın 
Dr. Mazhar 
Tahsin San 

Balıkesir 
G. K. Özalp (M. Baş
kan) 
Memet Cavit 

Bayaztt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 

Niğde 
Ahmet V«fik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Esat 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet Yunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

Stvas 
İsmail Memet 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Sevig 

etmeyenler J 

İbrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Refet (Başkan vekili) 
Rüştü Eğel 

Çanktrt 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 

Denizli 
Emin Aslan 
Necip Ali Küçüka 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil Uybadın 
Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü Kanay 
Nâzmı 
Resai 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Hamdi Ülkümen 
Raif 

Urfa 
Behçet Günay 
Memet Emin Yurdakul 
Refet 

Yan 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
S. Sırn Içöz 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rif at Vardar 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydm (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
H. Hayri Tan 
Şeref 

Elâziz 
Fazıl Ahmet 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
G. Dr. Hakkı Şinasi Erel 
Naf i Kansu 
Necip Asım 

342 — 



Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tank Us 
Münir 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 

Ahmet Hamdi 
Dr. Eefik Saydam (Ba
kan) 
Halil Etem 
Salâh Cimcoz 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevf ik Küstü Araş 
(Bakan) 
Halil 
G. Kâzım inanç 
Celâl Bayar (Bakan) 
Maihmut Esat Bozkurt 

î : 21 23-
Hamdi Aksoy 

Kastamonu 
Tahsin 

Kayseri 
Coşkun Osman 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fuat 

Kocaeli 
Süreyya Yiğit 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
Mustafa 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Muhlis (Bakan) 
Naşit Hakkı Uluğ 
Recep Peker 

Malatya 
Gr. Ismt İnönü (Başba
kan) 

-1934 C : 2 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Kani 
Memet Sabri 
Refik ince 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
irfan Ferid 
(ti.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit. 
Hakkı Kılıç 

Ordu 
Alhmet ihsan Tokgöe 
Ali Canip 
ismail 

Rize 
Atıf 
Hasan Cavit (Mezun) 

Siirt 
Halil HulM 

Mahmut 
Sinop 

ibrahim Alâettin 
Recep Zühtü 
Yusuf Kemal 

Sivas 
Necmettin Sadık 

Şebin Karahisar 
ismail 

Tokat 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Halil Nihat 
Hasan Saka 
Süleyman Sırrı 

Urfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
Yahya Kemal , 

Zonguldak 
Celâl Sahir (Mezun) 
Ragrp 
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S. Sayısı: 83 
1934 malî senesi bütçesine bağlı (D ) cetvelinin Srhhat ve 
içtimaî muavenet vekilliği kısmına yapılacak ilâveye dair 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (I 1123) 

T.C. 
Başvekâlet 8^M934 

Korurlar müdürlüğü. 
Sayı:6\m%9 

> B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İÖ34tnalt senesi bütçesine bağlı ( D ) cetvelinin Sıhhat ve içtimaî muavenet Vefcîlligi kıs
mına yapılacak ilâve hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3 * XI - 934 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve kadro cetveli ile birlikte 
takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

1§34 malî sene bütçesine bağlı (D) cetvelinin S. t. M. vekilliği tkısmınar ilâvesi tek-
, lif olunan şubenin esbabı mucizesi 

Mulhtelif memleketlerde, <harjb sanayiinde yapılmakta olan zehirli ve boğucu gazlarla sair kimye
vîharb vasıtalarının, öldürücü ve kitlevî tesirlerine, bir haılb esnasında, sivil ahalinin d£ maruz 
ve hedef olması kuvvetle muhtemel (bulunduğundan bunların tahriblerimden halikın korunmasına ma
tuf tedbirlerin zamanında temin edilmiş olması keyfiyeti, umumî sıhhat ve bu itibarla Sıhhat ve 
istimal muavenet vekâletini ehemmiyetle alâkadar etmektedir. 

Bunun için vekâletimiz sıhhat müesseseleri ve teşkilâtınca, doğucu ve zehirleyici gazların hücu
muna her hangi bir şekilde maruz kalacak sivil ahaliye, zamanında yetişmiş olması icab eden âcil 
ve kurtarıcı yardımlarda bulunulması, gaz musablarcnın ilk tedavilerine mahsus olmak üzere has
tane ve sair müesseselerimizde hususî teşkilât ve tentiblerin daima hazır bir vaziyette bulundurul
ması ve ani gaz hücumlerinden halkın korunması ve ilk tedaviye aid olub bütün tabiblere ve sıh
hat memurlarına düşen her türlü sıhhî hizmetlerin şimdiden tanzim ve idare ve murakabesi gibi 
İşlerle beraber harb sanayiinde imal edilmekte olan zehirli gazlarla sair kimyevî harb vasıtalarınm 
tesirlerinin tetkik ve mütaleası ve bu sahada yapılmakta olan muhtelif fennî ve ilmî neşriyatın 
günü gününe takibi ve nihayet halkın zehirli gazlardan korunması ve bunlarm tesirlerini izale ve
ya tadile yarar kimyevî ve hikemı korunma vasıtalarının tetkikile iştigal etmek ve vekâletimiz 
İçtimaî muavenet umum müdürlüğüne bağlı olmak üzere (Zehirli gazlar ve hava hücumlarına karşı 
korunma mütehassıslığı) unvanile bir şubenin teşkiline pek ziyade ihtiyaç bulunmakla bir müte
hassıs tabib ve bir mütercim ve kâtibden ibaret kadrosunun, işlbu 1934 senesinden itibaren müsta-
celen kabul buyurulması lüzumu arzolunur efendim. 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B.M. M, 
Bütçe encümeni 
Karar No. 63 

Esas No. 1/1123 
Yüksek Eeisliğe 

1934 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinin 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği kısmına ya
pılacak ilâve hakkında hazırlanıb Başvekâletin 
8 - X -1934 tarih ve 3089 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize 
verilmiş olmakla okundu ve konuşuldu: 

Zehirli ve boğucu gazlerle sair kimyevî harb 
vasıtalarının tesirlerine bir harb vukuunda sivil 
halkın da maruz kalmaları ihtimalini daima göz 
önünde bulundurarak halkı boğucu ve zehirli gaz-
lerin öldürücü tesirlerinden korumak ve bunun 
için gerek olan bütün tedbirleri almak zaruridir. 
Bu maksadın husulü için Hükümetin faydalı 
tedbirleri almakta olduğunu kıvançla görmekte 
olan encümenimiz böyle bir hal vukuunda 
halkın yardımına koşacak olan sıhhî müessese
lerimizle sıhhiye memurlarının hizmetlerini şim
diden tanzim, idare ve murakabe etmek maksadi-
le merkezde bir büro teşkil etmek hususundaki 
düşünceye de çok yerinde bulmuş ve tasviple 
karşılamıştır. Alman izahata göre bu şube yal
nız bunları yapmakla kalmayarak bir taraftan 
harb sanayiinde imal edilmekte olan zehirli gazler
le sair kimyevî harb vasıtalarının tesirini tet
kik ve neşriyatı takib edecek, diğer taraftan 

da bunların tesirlerini kaldırmağa ve değiştir
meğe yarar kimyevî ve hikemî koruma vasıta
larım da tetkik eyleyecektir. Bu bakımdan da 
faydalı hizmetler ifa edeceği ümid edilmekte olan 
bu şubede ücretle istihdamı teklif edilen bir mü
tehassıs ile bir kâtib ve tercümanın (D) cetveline 
ilâvesi encümenimizce muvafık görülmüş ve bu 
maksatla Hükümet tarafından anıklanan kanun 
lâyihası, \şeklinde fcazı değişiklik yapılmak su-
retile, onaylanmıştır. 

Müstacelen ve tercihan müzakere edilmesi di-
leğile Umumî heyetin tasvibine konmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis. V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt 

M. Ş. Özkan M. Unsal îhsan 
Kâtib 

Balıkesir Bursa Çorum 
Enver Dr. G. Kagraman Mustafa 

Erzurum Edirne Giresun 
Aziz Akyürek Faik Kaltakkran Kâzım Akay 

Kayseri Kırklareli Mardin 
A. Hilmi M. Nahit B. Erten 
Sivas Sivas Tokad 
Rasim Remzi Çiner 8. Genca 

( S. Sayısı : 83 ) 



HÜKÛMETÎN TEKLÎFÎ 

1934 malî senesi bütçesine bağlı (D) cetvelinin 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği kısmına 

yapılacak ilâvelere dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekilliğinin 1934 malî senesi bütçesine bağlı 
(D) cetveline, merbut cetvelde yazılı şube ilâ
ve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun 
Sıhhat ve içtimaî muavenet 
ri memurdur. 

Bş.V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Abidin 
S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Ali 
G. î. V. 

Ali Rana 

hükmünü icraya 
ve Maliye vekille-

3-XI-1934 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal. V. 
Fuad 
îk. V. 

M. Celâl 
Zr. V. 

Muhlis 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 1934 
malî senesi bütçesine bağlı (D) cetveline 

ilâvesi teklif olunan cetvel 

Unvanı memuriyet Adet Ücret 7aylık 
İçtimaî muavenet umum 
Müdürlüğüne bağlı 
Zehirli ve boğucu gazlar 
ve hava hücumundan 
korunma işleri şubesi 
mütehassısı « tabib » 
Zehirli ve boğucu gazlar 
ve hava hücumundan 
korunma işleri şubesi 
mütercim ve kâtibi 

300 2100 

150 1050 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

1934 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinin 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği kısmına ye
niden konan ücretli iki memur hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî yılı bütçesine bağlı 
(D) cetvelinin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekil
liği kısmına aşağıdaki ücretli memuriyetler ye
niden konmuştur: 
Adet Ücret 

1 300 Zehirli ve boğucu gazler ve 
hava hücumundan koruma iş
leri mütehassısı 

1 150 Mütercim ve tkâtib 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşrolun
duğu tarihinden başlar. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeğe Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Mali
liye vekilleri memurdur, 
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S. Sayısı: 95 
Münhal bulunan Şûrayi devlet azalığı için intihab yapılması 
hakkında 3/371 ve Şûrayi devlette açık bulunan azalıklara 
seçim yapılması hakkında 3/531 numaralı Başvekâlet tez
kereleri ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb 

Muhtelit encümen mazbatası 

Münhal bulunan Şûrayi devlet azalığı için intihab yapılması hakkında 3/371 numaralı 
y\ Başvekâlet tezkeresi i ; 

T.C. 
Başvekâlet 26-X-933 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/2918 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Mebusluğa intihab edilmiş olan Fatin Beyden münhal kalan Şûrayi devlet azalığına müna
sibinin intihabına müsaade buyrulmasını arzeylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Şûrayi devlette açık bulunan azalıklara seçim yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
T. C. 

Başvekâlet 13-XI-934 
Yazı İşleri Müdürlüğü 

Sayı : 6J4220 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Şûrayi devlet kadrosunda mevcud on altı azalıktan üçünün hemen bir yıldanberi açık ve 
bir azanın da hastalığının devam etmekte bulunmasına ve kanuna göre iki Dava dairesinde 
müstemirren dokuz aza çalışacağına göre Tanzimat, Mülkiye ve Maliye - Nafıa dairelerinin 
işlerini de yürütmek zarurî bulunduğu cihetle işlerin başarılamayacak bir dereceyi bulacağı 
Şûrayi devlet Reisliğinden alınan bir tezkerede bildirilmekte ve açık azalıklar için intihab 
yapılması istirham edilmektedir. Oereğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini dilerim efendim, 

Başvekil 
İsmet 



Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeib Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. Da. Mıı,\enciimeni 

KM İ 
Esas M 3/371,531 

Yüksek Başkanlığa 

Münhal bulunan iki Şûrayi devlet azalıgı 
ve bir umumi Kâtibliği için intihab yapılması 
hakkında Başvekâletin 13 »XI- 1934 tarih ve 
6/4220 sayılı tezkeresi Adliye ve Dahiliye En
cümenlerinden mürekkb Muhtelit encümende 
Dahiliye ve Adliye vekilleri de hazır olduğu 
halde okundu. 

Yapılan seçim neticesinde müracaat .etmiş 
olanlardan: 

Cemil ( Gümrükler Umum müdürü ) 
Yahya Sezai ( Giresun valisi ) 
Şevket (Mülga Ticaret mukaveleleri Daire 
reisi) 

Umumî Kâtiblik için ; 
Mustafa Arif ( Samsun valisi ) 
Ekrem (Çoruh valisi) 
Talât ( Şûrayi devlet Başmuavinlerindan ) 
Azaiık İçin; 
Muammer ( Şûrayi devlet başmuavinle-
rinden ) 
Fahrettin ( Maraş valisi) 

22-X/I-1934 

Adliye vekâleti Neşriyat 

M. M. 
Çanakkale 

Mahmud^Nedim 
müdürü ) 
Diğer azalıklar için; ayrılmışlardır. 
Ulu Heyete arz için Vüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Muhtelit En. R. Dahiliye En, R 
Adliye En. R. Tekirdağ 

Çorum 
Münir C. Uyhadın 

Aza Aza Aza 
Adana Tokat Zonguldak 

Ali Mâni/. Nâzım Paray Halil A 
Aza Aza Aza 

Kütahya Samsun Antalya 
M. Somer Z. Durukan Numan 

Aza Aza 
Kayseri Kayseri 

. A. T. Şatır S. Demir 
Aza Aza 

Çanakkale Trabzon 
Osman Niyazi Fatin 

Aza 
Konya 

5. Höcek 
Aza 

Muğla 
N. Tuna 

Aza 
Ordu 

İhsan Tokköz 
Aza 

Adana 
Hilmi Urun 

Aza 
Edirne 

H. Hayri 
Aza 

Balıkesir 
Vasi/ 

)>*<* 
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S. Sayısı: 77 
Çekirge istihbarat ofisi kurulmasına dair olan 20 mayts 1926 
tarihli mukaveleye daha üç yıl müddetle iştirakimiz hşk-

k«ıda kanan lâyihası ve Hariciye ve Ziraat 
encümenleri mazbataları (1/1154) 

29JU-İ934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Çekirge İstihbarat ofisi kurulmasına dair olan. mukaveleye-Hİç sene daha iştirakimiz hak
kında Ziraat vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-XI-934 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan hanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başve-kH 
İ$me& fn&na 

Esibabı mucibe 

Gazi Anteb, Urfa, Mardin, Diyarbekir ve Siird vilâyetlerimez Suriye ve Iraktan her sene 
gelen çekirge akınları yüzünden bu havali ekinleri l)üyük zararlar görmekte idi. Bu zararları 
yalnız bizim yönden alınacak tedbirlerle ortadan kaldırmak mümkün olamıyaeağını düşünen ve-
killiğimizce komşu Arab Hükûmetlerile bu işte bir çalışma birliği yapılmasına mecbui'iyet hâsıl ol
muş ve bu gaye ile Cumhuriyet Hükümetimizle Irak, Filistin, Şarkî Erden ve Suriye Hükümet
leri arasmda 926 senesinde aktolunan öraeği bağlı mukavelename hükümlerine göre, masrafı Âkit 
Devletler arasmda paylaştırılmak üzere Samda bir ( Beynelmilel çekirge mücadele istihbarat 
ofisi ) kurulmuştur. 

Bu müessese, Âkit Devletler arazisindeki çekirgelerin faaliyet ve hareketleri ve bunlarla ya
pılmakta olan mücadelenin şekil, sınır ve neticeleri hakkında topladığı malûmatı yine Âkit 
Devletler teşkilâtına vermek suretile bunların birbirlerinin ülkelerindeki çekirge vaziyetlerinden 
karşılıklı olarak haberli olmalarını ve ona göre tedbir almalarını temin eylemiştir. 

Bu mukavele tatbik mevkiine girdikten sonra, önceden çekirge mücadelesi bakımından belli 
başlı bir., kurum ve düzenleri olmayan Suriye ve hatta Irak Hükümetleri bu kurum ve düzenleri 
yapmağa ve tamamlamağa başlamışlar ve bizde olduğu gibi kuvvetli vasıtalarla savaşa girmişler
dir. Bizim bundan elde ettiğimiz faide çok mühim olmuştur. Şöyle ki : Bu savaş sonunda T bir 
iki yıl önce birbiri ardı sıra Gazi Anteb, Urf a, Diyarbekir ve Siird vilâyetleri bu yılda Mar
din vilâyeti çekirge belâsından kurtulmuş ve bu uğurda her yıl bütçemizde bu iş için ayırdığı
mız 50 - 60 bin liralık bir masraf onda bir nisbetine inmiştir. 

önceden üç yıl için imzalanan bu mukavele, 6 ncr madde hükümlerine göre ikinci üç yılda da 
tatbik mevkiinde kalmıştır. Ancak Filistin ve Şarkî Erden Hükümetleri, daha ziyade Sudan çe-
kirgesile alâkalı olduklarından ve bu çeşit çekirge ile Londradaki haşarat enstitüsü meşgul bu
lunduğundan bu iki Hükümet ve enstitüye bağlanarak evvelki yıl arzı geqen çekirge mücadele 
mukavelesinden çekilmişlerdir. 

Âkit Devletlerin murahhaslarından mürekkeb olarak geçen yıl Beratta yapılmış olan mutad 

77 C 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3307 
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toplantıda Suriye murahhası bu anlaşmanın şekli üzerinde h;sıl olan bir görüş ve düşünüş ayrı 
lığı yüzünden, Suriye Hükümetinin bu teşekkülden çekildiğini bildirmiştir. Hallbuki bizim murah
haslarımızla Irak ve Lübnan murahhasları bu anlaşmanın ve onun kurduğu ofisin şimdiye kadar 
temin ettiği büyük faydalan göz önüne alarak çekirge mücadelesi bakımından ve bu çalışma bir
liğinin devamı lüzumunda ittifak etmişlep ve bunun için de arzr geçen 20 mayıs 926 tarihli mu-
kavelenin bu üç Hükümet arasmda daha üç sene müddetle meriyet mevkiine konmasını karar-
laştırmışlardır. Bu karar murahhaslarımız tarafmdan, Hükümetimizin kabul ve tasdikına talikan 
imzalanmıştır. 

Sonradan, Irak Hükümeti Hariciye vekâletimiz kanalile bize yapmış olduğu bir tebliğde bu 
mukaveleye iştirake amade olduğunu bildirmiş ve «Lübnan Hükümeti de bu mukaveleye bağlan
mağı kabul eylediği takdirde Cumhuriyet Hükümetimizle Irak ve Lübnan Hükümetleri arasında 
daha üç yıl müddetle bunun meriyet mevkiine girmesi mümkün olabileceğinden bahsile Lübnan 
Hükümetinin bu husustaki noktai nazan» tarafımızdan sorulmuş ve alman cevabda Lübnanm da 
bu karan kabul eylediği bildirilmiştir. Şu halde Cumhuriyet Hükümetimizin de bu mukaveleye 
daha üç.yıl müddetle iştiraki çok lüzumlu ve"zaruri bulunmuştur, efendim. 

Hariciye enetmeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 6 
Msas No. 1/1154 

Yüksek Reisliğe 

Çekirge istihbarat ofisi kurulmasına dair 
olan mukaveleye üç sene daha iştirakimiz hak
kındaki kanun lâyihası Encümenimizce ımuvafık 
görülmüştür. 

Havalesi mucibince Ziraat encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ha. En. Rs. 
Erzincan 

Saffet Ziya 
îzmir 

Halil 
Elâziz 

Reşid Saffet 

M. M. 
Sivas 

Necmettin 
Kocaeli 

/. Süreyya 
Bolu 

H. Cemil 

Kâ. 
Diyanhekir 
Zeki Mesud 

Manisa 
Hikmet 
Kocaeli 

Ali Dikmen 

6-XII-1934 
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Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 

Karar No. 5 
Esas No. î/1154 

Çekirge haberleşme ofisi hakkında olub Baş
vekâletin 29 ikinci teşrin 1934 tarih ve 6/3307 
sayılı .tezkerenle encümenimize gönderilen ka
nun lâyihası okunııb konuşuldu. 

Yurdumuz ürünlerine zarar veren böcekler
den çekirge memleket içinde Hükümetimizin 
sürekli tedbirlerile büsbütün yok edilmiştir. 

Yalnız yabancı illerden eenuıb sınırlarımız
dan gelecek Fas ve Sudan çekirgelerine karşı 
koymak üzere kurulmuş olan ofise üç. yıl da
ha girilebilmesi hakkındaki kanun lâyihasını en
cümenimiz yerinde görmüştür. * 

Genel heyete arzedilmek üzere Yüksek Baş-

20 - XII -1934 

kanlığa sunuldu. 
Zi. En. Reisi 

İzmir 
M. R. Köken 

Aza 
istanbul 

Mitad Kuyay 
Aza 

Denizli 
E. As. Tokatlı 

Aza 
Eskişehir 

Cafer 

M. M. 
Aksaray 

Yaşar Özay 
Aza 

Erzurum 
Nafiz Bundu 

Aza 
Çorum 

Aza 
Sivas . 

İsmail 

Kâtib 
Bolu 

İs. Aksatman 
Aza 

Denizli 
Yusuf 
Aza 

Kastamonu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çekirge İstihbarat ofisi kurulmasında dair olan 
20 mayıs 1926 tarihli mukaveleye daha üç yıl 

müddetle iştirakimiz hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — (Çekirge istihbarat ofisi) ku
rulması hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hiikû-
metile komşu Arab Hükümetleri arasmda ak-
tedilmiş olan 20 mayıs 1926 tarihli mukaveleye 
daha üç yıl müddetle iştirakimiz kabul olun
muştur. 

MADDE 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Hariciye ve Ziraat vekilleri me
murdur. 

20.XI-1934 
Bş.V. 

/. İnönü 
H. V.-V. 
Ş. Kaya 

lk.V. 
Celâl Buyar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ad. V. M.M.V. Da. V. 
Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın Ş. Kaya 

Mal V. Mf. V. Na. V. 
Fuad A.B. özmen Ali 

S. 1. M. V. G. t V. 
Br. Refik Ali Rana 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEfltŞTİRİŞt 

Çekirge haberleşme ofisini kuıian 20 mayıs 1926 
tarihli bağlantının daha üç yıl muteber olması 

için. kanun lâyihası 

MADDE 1 — Komşu Arab Hükûmetlerile 
Hükümetimiz arasmda yapılan ve çegirge haber
leşme ofisi kuran 20 mayıs 1926 tarihli bağlan
tı üç yıl için muteberdir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri gününden baş
lar. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini Ha
riciye ve Ziraat vekilleri yürütür. 
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20 MAYIS 1926 ULUSLARASI ÇEKİRGE MÜCADELE MUKAVELESİ 

Türkiye, Filistin, Şarkî Erden, Irak ve Suriye Hükümetleri Uluslararası çekirge istihbarat ofi
sinin teşkilini, çekirgeye karşı açılan savaşı müessir kılmak için teşekkülü faydalı görmüşler ve 
bu maksadla bir mukavele aktine karar vererek aşağıdaki noktalarda uzlaşmışlardır. 

Madde — I. 

Yüksek Âkitller masrafları birlikte ve müsavi pay dahilinde temin edilmek ve merkezi Samda 
olmak üzere uluslararası çekirge istihbarat ofisinin kurulmasını teahhüd ederler. 

; Madde — II. 

Ofis Âkit Devletler mürahaslarnndan mürekkeh bir komitenin idare ve murakabesi altında 
çalışacaktır. 

Bu komitenin ve ofisin teşkilât ve salahiyetleri mukaveleye bağlı ve onun ayrılmaz bir cüzü 
olan iç nizamnamesile tayin edilmiştir. 

Madde — III. 
« 

Kurma ve yıllık idare masrafları ikinci maddede yazılı iç nizamnamesindeki şartlara göre; Âkit 
Devletler tarafından temin edilir. 

Madde.— IV. 

Âkit Devletler tarafından verilecek olan iştirak hissesi Fransa Cümhurluğutıun Suriye Büyük 
komiserliği vasitasile Samda bulunan Suriye ve Büyük Lübnan bankasına verilecektir. Bu para 
ihtiyaç halinde ofis müdürlüğünün havalelerile azar, azar oradan alınacaktır. 

Âkit Devletler tarafından verilecek senelik ilk iştirak hissesi bu mukavelenin alâkadar Hükü
metler tarafından tasdiki tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmiş olmalıdır. Uluslararası istihbarat 
ofisi, 8 nei made hükümlerine göre bu üç aylık mühletin hitmesinden sonra çalışmaya başlayacak
tır. Ofisin malî yılı çalışmaya başladığı günden (başlar. Gelecek seneler hisseleri malî senenin 
bitmesinden en az bir ay evvel ödenmiş olmalıdır. İngiliz lirası ofisin resmî parasıdır. 

X """" " " Madde— V. 
Uluslararası mukavelesi ile iç nizamnamesi hükümlerine dair yapılacak olan değişiklik' teklif

leri, Yüksek Akitler tarafından, ikinci maddede yazılı komiteye tevdi edilecektir. 
Komite tarafından verilen kararlar Âkit Devletlere bildirilecek ve bu kararalr Âkit Devlet

lerin ekseriyeti tarafından kabul edildiği takdirde muteber olacaktır. 

Madde — VI." 

Mevcud mukavele üç yıllık bir devre için aktedilmiştir. Her bir devrenin hitmesinden en az 
hir yıl önce alâkalarını keseceklerini haber vermeyen Devletler için hu Akit zımnen aynı bir 
müddetle uzatılmışı olacaktır. 

Madde —VII. 

Diğer Devletlere haber verilebilmek üzere her Hükümet hu mukaveleye iştirak eylediğini en 
kısa ibir müddet zarfında Fransa Cümhurluğu Büyük Komiserliğine bildirecektir. 

(S. Salısı : 77 ) 
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Her hükümet için bu mukavelenin meriyete geçmesi* mukav^^e^iştîrtfkîni Mldirdiği gün 
den (başlar. Ofis aıı^k üe/DevîeMnb^ 

' & • ' - - ' : ' •• • • \ - . . . . 

:••'•.•.•-•••• mem* -^m.. • 
Bu mukaveleyi imzalamayan Hükümetler, dilekleri üzerine mukaveleye girebilirler. Bu giri 

dileği kendileri tarafından Fransa CümhurlugununvBü'yük Komiserliğine, ve onun vasitasile de 
diğer Âkit Devletlere bildirecektir. Aneak bu Hi^umetmfedde dörd de yazılı şartlara göre of isi. 
masraflarına iştirak edeeeğine dair teahhüdde ıbufönacâktrir. 

Madde — X 

Türkiye, Irak, Şarkî Erden, Filistin ve Suriye Hükümetleri mts^&stateile Fransa Oümhurl 
ğu Büyük Komls#rMğî aârtihhası ihto tar 
zim etmişler, imzalamışlardır. Bu nüsha Fransa Oûnıhurluğü Büyük KomiâeTİiğınin tomar hazne 
siıtde saklanacak ve aslma ûŷ ğön örneMeTİ MÜ^as«^y*ffllarüte Fttksekakitlere g&nderileeektir. 

TürMy* için 
Irak ",f » 
Şarkî Erden » 
Filistin > 
Suriye » 
Büyük Komiserlik » 

gamda hazırlanmıştır. 
1& mayıs 11)26 

Aşz Bey, Teviik Bey 
Mırar löışyatt 
Ali Tadara 
0. SrBodkin 
Josefh Atalla 
E. Âethatd 

ULmLAft ARAŞÎ OEKİBÖ^^ 

Madde-~ I 

Kurma ve i^em^&Bmm Işt^âki kabul 'fe^^'Sttku^tler taraîmdan, Samda bkUlus i 
artısı Çekirge isti^ai-âti^M kuinnmu^tur. * 

iMae — n • 
Ofis hiç bir suretle Âkit Devletlerin idarî işlerine karışamm Ofis ülkesinde bulunduğu Hüki 

metin nüfuzu altında olmayib idarî bakımdan tfm bir seriiestliğe maliktir. Ofis Âkit Devleti 
rin ziraat şubelerüe doğrudan doğruya muhaberata bulunur. 

Âkit Devletlerin hbr birile yaptığı hususî mukavelelerle çekirge mücadele teşekküllerile do 
rudan doğraya muhaberatta bulunabilir. .' _-

Madde — III 

Fransa Cümhurluğun'Uir Suriye, Büyük Lübnan (Alaouit) 1er ve Cebeli Druz Büyük Korniş 
ri; Uluslar arası mukavelesinin ikinci maddesinde yazıldığı gibi komitenin dileği üzerine Ofisi 
umumî bir menfaat müessesesi olarak kabul edilmesi için lâzrmgelen tedbirler de bulunacaktır. 

(S . Sayısı : 77) 
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r : ' ' Madde — IV 

Ofisin başlıca vazifeleri: 
a) Âkit Devletlerden veya her bengi müftasib bir memiba tarafından, çekirgelerin .bulunduğu 

yer, yumurtlama alanlarının kesafeti, tek%nül devreleri, belli veya muiıtemel yürüyüşleri ile 
kentrol ve savaş usulleri hakkında gönderilen malûmatı almak, kaydetmek ve bir düzen üzere sı
ralamak, ••••.._ 

b) Çekirgelerin bulunduğu yer, alan,' yumurtlama alanlarının kesafeti, tekâmül devreleri, 
yürüyüş istikametlerile kontrol ve savaş usulleri hakkında topladığı malûmatı alâkadar Âkit Dev
letlere mümkün olduğu kadar çabuk vermek, 

c) Yumurtlama devresinden sonra çekirgelerin bulunduğu yer ile yumurtlama alanlarının kesa
fetini gösteren bir haritayı, mümkün olduğu kadar çabuk Âkit Devletlere göndermek, 

d) Çekirgeler hakkında, Âkit Devletler" tarafmdan istenmesi muhtemel olan hususî mahiyetteki 
istihbaratı kabilse temin etmek. 

e)Çekirge savaşı hakkında faydalı sayılan bilûmum istihbaratın Âkit Devletler tarafından gön
derilmesini temin etmek, 

f) Lüzumlu veya faydalı sayılan yerlerde çekirgelere karşı heb birden harekâtta bulunmak 
ülküsile Âkit Devletlere tekliflerde bulunmak, 

Çekirgelere karşı sınır boyunca, yapılan müşterek savaşı temin edebilmek için, alâkalı Devlet
ler arasında bir irtibat sisteminin kurulmasına ve sistemin tatbikma baş vurmak. 

g) Ofis ile Devletler arasnıda çekirge istihbaratı hakkında yapılacak posta ve tel yazisile muha
beratının parasız yapılmasına çalışmak, 

h) Ofis demirbaşının kay dini tutmak. 
I) Ofis, Âkit Devletlerin çekirge savaşı hakkındaki faaliyetlerinden ve alman neticeler ile bu 

Devletler tarafından yapılan ve yazılan kanun ve nizamnamelerden bahis olarak Âkit Devletlere 
yıllık bir raporu hazırlayıb sunmak. 

,; ., : ' Madde —. V 
Akit Devletlerin vazifeleri 

a) Eğer yoksa çekirgelerin yerleri hakkında malûmat toplamak ve akın alanların da çekirge
lerle savaşta bulunmakla mükellef hususî bir teşkilât kurmak, 

b) Topraklarında bulunan çekirgelerin yer alan, yumurtlama ve yumurtadan çıkma alanları
nın kesafeti, tekâmül devreleri yürüyüşlerile kontrol ve savaş usulleri baklandaki malûmatı, çar
çabuk posta veya tel yazisile Ofise bildirmek çekirgelerin tekâmül devrelerini diğer Âkit Devletlere 
ve ofise bildirmek, 

c) Çekirgelerle savaş halikında yapılan'kanun ve nizamnamelerden mümkün oldukça ofisrmalû-
mattar kılmak, ' 

d) Çelkîrgeler hakkında ofis tarafından sorulacak bütün suallere mümkün mertebe cevab ver
mek. , 

Madde —VI 

Ofis, Âkit Devletlerin teknisyen birer murahhasından müırekkeb uluslararası bir komitenin 
idare ve kontrolü altındadır. 

Komite üyeleri gizli rey ile, bir yıl için iktidar grinde bulunmak üzere bir başkan seçer, eski 
başkan yine geçilebilir. 

; Madde— VII 

Başkanın Âkit Devletlere hitaben gönderdiği davetnameler ile komite yılda bir kere toplantıya 
çağırılır; toplantının yer ve tarihi evvelki toplantı devresinde reylerin İttifakile belli edlür. 

(S. Sayısı : 77). 
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tik toplantı Büyük komiserlik mümessilinin davetile Samda olacaktır. Komite üyelerinin yarı

sınındileğile yıllık fevkalâde bir toplantı yapılabilir. Bu yarımda; fevkalâde toplantının yer ve ta
rihini beli edecek olan başkanm bulunması şarttır. 

».'•• * Madde — VIII 

Komite toplantılarının devam müddeti smırlandırılmamıştır. Komitenin verdiği kararlar, mevcud 
üyelerin mutlak ekseriyetinin reyi alınmakla meridir. Yalnız reylerin müsavatı halinde, başkanın 
reyinin bulunduğu tarafraı içtihadı muteberdir. 

Komite-kararlarının meriyeti için Âkit Devletlerin murahhaslarının yaramdan fazlasının top
lantıda bulunması şarttır. Fevkalâde toplantıda verilen kararların meriyeti için fevkalâde toplan
tıyı isteyen murahhasların hepsinin bulunması lâzımdır. 

Madde — IX 

Ofis maaşlı bir müdür ve muhtelif memurlar vasıtasile idare edilir. Müdür komite tarafından 
seçilir. Komite üyelerinden biri müdür olarak seçilebilir. Müdürün ağronom veya haşarat müte
hassısı olması lâzımdır. Şayed komite dışmdan biri seçilirse komite toplantılarraa istişarî reyile 
iştirak eder. 

Bütün memurların nasb ve azilleri müdürün salâhiyeti dahilinde oluıb bunlar hakkmda komi
teye karşı mesuldür. 

Madde — X 

Ofisin resmî dili, fransızcadır; fakat Âkit Devletler tarafından «fişle yapılan muhaberat, men-
sub oldukları Davletlerin diH ile de olur. 

Madde — X I 

Komitenin alelade veya fevkalâde toplantilarına çağmlan komite üyelerinin yol harçlıkları mensuıb 
oldukları Âkit Devletler tarafından ödenir 

istişare mahiyetinde toplantılara çağırılan ofis müdürünün yol harçlığı ve sair masrafları ofise 
aiddir. 

1 Madde — XH 

Komite evvelki yıl içinde yapılan masrafları tetkik ile, blânçoyu mütehassıs bir muhasibin 
tetkikmdan geçirdikten sonra tasvib eder. Komite, müstahdemininin iç nizamnamesile, ofisin ida
resine âid tedbirler hakkmda müzakerede bulunur. 

Komite tarafından kabul edilen ve yukarıda yazdan tedbirler ve nizamnameler Âkit Devletle
re bildirilir ve onların rızası olmadan değiştirilemez. 

nulusr. 

Madde — XIII 

Her bir devre sonunda ofisin idaresine ve çalışmasına dair Âkit Devletlere birer mazbata su-
Şam. Mayıs 1926 

Türkiye için Aziz B., Tevfik B, 
Irak için Anwar Khayatt 
Filistin için G. E. BodMn 
Suriye için Josepjfa Atalla 
Şarkî Erden Alî Tafobara 
Büyük komiserlik için E, Aehart 

(S. Sayısı : 77.) 





S; Sayısı: 73 
Memurin kanununun müzeyyel maddesindeki Millî Hüküm 
emrinde tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 

Memurin kanunu muvakkat encümeni mazbatası 3/539 

24-XI- 1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

7S8 sayılı Memurin kanununun müzeyyel maddesindeki « Millî Hükümet emrinde a> tabi
rinin tavzihi hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 2Q-XI-934 tarih ve 2813/151 sayılı 
tezkere sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Maliye vekilliğinin 20 - XI -1934 tarih ve 28013/151 sayılı tezkeresi suretidir 

788 sayılı memurin kanununun, (23 nisan 1336 tarihile 23 ağustos 1339 tarihleri arasında millî 
Hükümet emrinde (bilfiil vazife ifa eden memurinin hizmette bulundukları müddet tekaüd ve ma
luliyetlerinde iki kat hesab edilir) diye yazılı bulunan müzeyyel maddesindeki (Miüî Hükümet em
rinde) tabiri için Millî Hükümetin memurin kadroları haricinde tevdi edilen her hangi ıbir hiz

meti yapanların da dahil oluib olmayacağının tef siren tayinine zaruret görülmüştür. 
Gerçi mezkûr maddede millî Hükümet emrinde yapılmış olan hizmetin 'kadro dahilinde bulu

nacağına-dair bir fcayid olmaması itilbarile kadro haricinde kalan M. M. grupu gibi teşekküllerde 
çalışmış olanların dahi müzeyyel madde hükmünden istifade etmeleri lâzımgeleceği varid olmakla 
beraber, zaJbitan ve askerî memurlar için 946 numaralı kanunun (birinci maddesi ile, filen Anado-
luya iltihak '-etmeyip te Erkânı hanbiyei umumiye rîyasetince veya Müdafaai Milliye vekâletince 
her hangi bir mahalde usulen tavzif edilmiş olanertoân ,ümera, zatbitan ve askerî memurların aske
rî tekaüd ve istifa kanununun 5 nci maddesi mueibince tekaüd müddetlerinin hesabında zamdan 
istifade etmeleri hakkında bir hükmü mahsus vazedilmiş olması delâletile, ibarei kanuniyedeki 
(Millî Hükümet emrinde) tabirinden Millî Hükümet kadrolarında derulhde edilen hizmetler mak-
sud olduğu da muhtemel görülmektedir. Binaenaleyh salifülârz müzeyyel madidede yazılı bulunan 
(Millî Hükümet emrinde) tabirinin, Millî Hükümet kadroları dışmda verilen her hangi ıbir hiz
meti bilfiil ifa edenleri de şümulü dahiline almışoluib olmadrğmın tefsiren tayini için keyfiyetin 

Büyük Meclise arzına müsaade buyurulmasmı arzeylerîm efendim. 
Maliye vekili 

Fuad 

TC 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6)4318 
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Memurin kânunu Muvakkat encümeni mazbatası 

T. B, MM. 
M. Ka, Mu. Kmiimem 

Karar No. 2 
Esm No. 3/539: 

18 - XIJ - 1934K 

Yüksek Başkanlığa 

(788) sayılı kanunun müzeyyel maddesinin 
tefsiri için Maliye bakanlığından yazılıb Baş-
bakanlığın 24 - XI T 1934 tarih ve 6/4318 nu
maralı tezkeresile gönderilen 20 - XI -1934 tarih 
ve 151/28İ3 saydı tezkere encümenimize havale 
edilmekle Muhasebat umum müdürü Bay Me-
med Ali hftzır olduğu halde görüşüldü. 

(23 nis%n 1336 - 23 ağustos 1339 tarihleri 
arasında Bjiîİî Hükümet emrinde bilfiil vazife 
ifa eden memurinin hizmette bulunduktan müd
det tekaüd ve mazuliyetlerinde iki kat olacak 
hesab edilir) diye yazılı olan bu maddede yapı-
lan hizmatin kadro içinde olması gerekli bulun
duğuna dair aşık bir söz geçmediği için kadro 
dışında çalışanların bundan istifade edebilmele
ri düşünülebileceği gibi, 946 sayılı kanunun bi
rinci maddesi hükmüne göre de yapılan hizmetin 
kadro içinde bulunması gerekli olduğunun ne
ticesine varılmakta olduğundan (Millî Hükümet 
emrinde > sözü içine memurin kadrosu dışında 
kalan lıer hangi bir hizmeti yapanların girib 
girmeyeceğinin tefsir ve tayini istenilmekte^ ol
duğu anlaşıldı. 

Maddede (Millî Hükümet emrinde bilfiil) va

zife ifa eden memurinin hizmette bulundukları 
müddet tekaüd ve mazuliyetlerinde iki kat ola
rak hesab edilir) denilmesine ve bu kanundan 
sonra çıkmış olan 946 numaralı kanunun birinci 
maddesinde de (Her hangi bir mahalde usulen 
tavzif edilmiş) olanların bu haktan istifade ede
bilecekleri gösterilmiş bulunmasına göre (Millî 
Hükümet emrinde bilfiil vazife ifa) etmek sözü
nün usulen tavzif edilmek şartma bağlı bulun
duğu pek açık olduğundan Milli Hükümet kad
roları dışında çalışanlara mastde hüJşnünüa tef
sir yolile teşmiline imkan görülemediği encü-
menimizce onaylanmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Memurin K. Mu E. R. M. M. 

Çorum Konya 
Kemfil Alpasar Sırrı H'öçek 
Kâtib Aza Aza 

Afyon KaraMsar Afyon Karalıisar Aksaray 
Ziya NuriIHrge Şaşar ozay 

Büziz Erzincan 
A. Saffet AhMikmk Fırat 
Kocaeli Kocaeli 

Ragib Akça Ali 

İzzet Ulvi Ay kurt 
Bursa 

Dr. R. FeridTulay 
İzmir 

Kânul Dursun 

(S. Sayısı: 73) 



S. Sayısı: 75 
Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun 1836 numa
ralı kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 

tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Maliye, Adliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/353) 

Başvekâlet 8-X-fÇ33 
Kararlar müdürlüğü 

Şayu' Ö/2760 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Veraset ve intikal vergisi hakkındaki 797 sayılı kanunun 4 temmuz 931 tarihli ve 1836 
sayılı kanun ile tadil edilen ikinci maddesinin ikinci fıkrasındaki <r meccani hastaneler» tabi
rinin tefsiri hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 3{l-IX-g33 tarih ve 201Q1/66 sayılı tez
kere sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

% s İsmet 

Maliye vekilliği varidat U. Müdürlüğü 20191/66 sayı ve 3Q-fX-933tarihli tezkeresi 
suretidir. 

Başvekâleti celileye 
3 nisan 926 tarihli ve 797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununda ücretsiz hasta

neler hakkında istisnaî bir kayid ve hüküm bulunmadığı için bu müesseselere vaki olan teber -
rülerden ve diğer bedelsiz intikallerden vergi alınmakta idi. Ticaret maksadile teşekkül ve 
teessüs etmemiş bulunan bu kabil hastanelere yapılan teberrülerden vergi alınması içtimai 
teavün esaslarile hemahenk görülmediği için arzedilen kanunun tadili esnasında bu cihet nazarı 
dikkate alınarak ticaret maksadile teessüs ve teşekkül etmeyen meccani hastanelere vaki men
kul intikaller, 797 numaralı kanunun 4 temmuz 93i- tarihli ve î836 numaralı kanun 
ile tadil edilen 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasile muafiyet meyanına alınmıştır. Ancak: fıkra
daki ( meccanî hastaneler) kaydile kasdolunan gaye, ticaret maksadile teessüs etmiş olmasından 
dolayı ücretsiz hasta kabul etmesi varid olmayan hastaneler ile kâr maksadile ve temettü tak
sim ve tevzii gibi hususlarla alâkadar olmayarak teşekküreden hastaneleri yekdiğerinden 
ayırmağa matuf olmasına rağmen hiç bir suretle kâr ve temettü temini maksadile müessese 
olmadığı ve sırf teberru ve ianelerle yaşadığı halde fakir hastalar-için, yapılan masrafların 
tehvini için bir miktar ücretle hasta kabul eden hayır müesseseleri nevinden hastanelere 
vuku bulan menkul intikallerden dolayı ( meccanî hastaneler) kaydindeki mutlakıyete binaen 
intikal vergisi tahakkuk ettirilmesi zarureti hasır olmaktadır. Muaddel madde ile, ticaret mak
sadile, teessüs ve teşkkül etmeyen bu kabil hastanelere vukubulaeak menkul intikallerin vergi
den istisnası istihdaf edilmiş olması itibarile bir kısım ücretli yatağı mevcud olması dolayısile 
bunların vergi ile mükellef tutulmalarının vazii kanun maksadına uygun olmıyacağı düşünül
mekte ve kanunun arzedilen muaddel ikinci maddesinin ikinci fıkrasındaki ( meccanî hastaneler) 
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kaydile (ticaret maksadile müesses olmayan hastaneler) in kasdedilmiş olduğu neticesine 
varılmaktadır. Ancak kanunda ( meeçanî hastane ) tabiri mutlak olarak kullanıldığı için bu 
hususta, idareten, bir muamele ifasına imkân görülmemektedir. 

Keyfiyetin Büyük Millet Melisince tefsiten halline delâlet buyurulmasını arz ve rica eylerim 
efendim. 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 52 
Esas No 3/353 

4-VII-1934 

Yüksek Reisliğe 
Veraset ve intikal vergisi kanununun muad

del 2 nci fıkrasındaki «Meccani hastaneler» tâ
birinin tefsiri hakkındaki Başvekaletin -8 - X-
1933 tarih ve 6/2760 sayılı tezkeresile Maliye 
vekâletinin bağlı müzekkeresi Varidat umum 
müdürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu: 

Veraset ve intikal vergisi kanununun tadilin
de ticaret maksadile teşekkül etmeyib hayır' mak-
sadile açılan ve hastalarına ücretsiz olarak ba
kan hastalara aid teberrular, bu kabil içtimaî 
yardımları kolaylaştırmak ve teşvik etmek ga-
yesüe intikal vergisinden muaf tutulmuştur^ 

Kâri hakikî veya hükmî şahıslara aid olma
yarak açılan bir çok müesseselerin bir tasan ih-
tiyaçlannı karşılamak için mevcud yataMarinın 
cüzi bir kısmını zengin hastalara .mahsus ücretli 
hale getirmeleri zarurî görülmektedir. Devlet 

müesseselerinde dahi aynı hal mevcuddur. Bina
enaleyh maddedeki meccani hastaneler tâbirile 
bütün hastaların meccani olmak gibi bir hükme 
vasıl olmaktan ziyade müessesede asıl olan mec
cani hasta kabulü cihetinin galib olması demek 
olduğuna ve alman ücret her hangi bir Kir ola
rak kaimayıb müessesece meccani hastaların da 
ihtiyaçlarına sarf edildiğine ve vergiden istisna
daki esas maksada göre tefsiri Encümenimizce 
kabul edilmiş bir ve tefsir fıkrası tanzim kılm-

Kâ. 
Aydın 

Adnan 
İçel 

Emin 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Mal. En. Rs. 

Günıüşane 
H.FeJımâ 

Urfa 
Behçet 

M. M. 
İsparta 

Kemal Turan 
Kastamonu 

Eaif 

Tefsir fıkrası 
«Kân hakikî veya hükmî şahıslara aid ol-

mayıb kendi ihtiyaçlarına hasredilen hastaneler 
meccani hastaneler sayılır». 

(S. Sayıcı : 75) 
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Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
AâMye encümeni 

Karar No. 8 
Esas No. S/353 

Yüksek 

Veraset ve intikal vergisi kanununun 1836 
sayüı kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin 2 n-
ci fıkrasındaki (meceanî hastaneler) tabirinin 
tefsiri hakkında Maliye vekilliğinin Başvekâle
tin 8 - X - 1933 güntemeç ve 8/2760 saydı ya
zısı, Maliye encümeninin mazbata ve tefsir fık
rası ile birlikte Adliye encümenine verilmekle 
okunarak görüşüldü: 

Tefsire lüzum görülen mesele; ticaret ve ka
zanç maksadı ile teşekkül etmeyen ve fakir 
hastalar için açılan hastanelerde bir miktar üc
retli hasta kabul olunduğu halde bundan alına
cak para esası bedava olan hastanenin masrafım 
hafifletmeğe karşılık olub hiç bir şahsa kar ve 
kazanç verilmeyeceğine göre böyle bir kısım 
ücretli hasta kabul eden hastanelere yapılacak 
bağışlama vesair veraset ve intikal vergisi mev
zuuna girecek ivazsız ve bedelsiz tasarruflar
dan dolayı vergi almıb alınmayacağından ibaret 
olduğu görülmüştür. 

Maliye encümeni mazbatasında gösterdiği se-
beblerle bir tefsir fıkrası yazarak (kân hakikî 
veya hükmî şahıslara aid olmayıb kendi ihtiyaç
larına hasredilen hastaneler meccani hastaneler 
sayılır) diye kanunun vergiden müstesna tuttuğu 
meccani hastanelere aid hükmü tefsir etmekte
dir. 

Encümenimizde Varidat umum müdürü B. 
hazır bulunduğu halde yapılan görüşmede her 
ne kadar üç aza Maliye encümeninin tefsir fık
rasını doğru bularak kabulünü beyan etmişler
se de vergiden müstesna tutulan (meccani has-

1 -XII - 1934 

taneler) cümlesi mutlak ve açık olub ne suret
le olursa olsun bedava hasta kabul eden has
taneler kastedilmiş olduğundan bir kısım üe* 
yefii basta İfebul ederek bundan alacağı parayı 
ihtiyacına karşılık tutsa ve kan hiç bir Şâhsa 
aid olmasa İbfle umumun menaf üne hadim olma
yan ve hakiln veya hükmî şahıslar tarafından 
açüâbflmeBİ mümkün olan ve bu itibarla kendi
lerinden fesih batinde mevcudlarmm kime geçe
ceği ancak nizamnamelerile veya umumî heyet
lerinin kararı ile ve hakikî eşhastan ise o şahsın 
kendi arzusu ile bir tasarruf yapılabilmek müm
kün olan bir hastanenin veraset ve intikal ver
gisine matrah olabilecek bir bağışlama veya 
her hangi bir bedelsiz tasarruftan dolayı ver
giden istisna etmek için kanunun açık ve mut
lak olan hükmünü genişletmeğe lüzum ve ma
hal olmadığına ve bu sebeble Maliye encümeni
nin tefsir kararının yerinde görülmediğinden 
kabul edilmemesine ve kanunun tefsirine lüzum 
olmadığına çokluk reyle karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adliye E. R. 

Çorum 
Münir 

Aza 
Antalya 
Nwmm . 

Aza 
Kayseri 

A, Tevfik 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Aza 

Kocaeli 
Ragib Akça 

Aza 
Balıkesir 

Yasfi 

Kâtib Aza 
Trabzon Antalya 

Raif Haydar 
Aza 

Kayseri 
t S. Azmi 

Aza 
Tokad 

Nâzım Porpy 

(S. Stefa»; ?&) 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe enenmeni 17 - XII -1934 
Karar No. 55 
Esas No. S/353 

YÜtesek Reisliğe 

Veraset ve intikal verıpsı hakkındaki 797 
sayılı kanunun 4 temmuz 1931 tarihli ve 1Ş36 
sayılı kanun ile değiştirilen ikinci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki ( Meccani hastaneler) tâ
birinin tefsirine 4air olan 8 - X - 1933 tarih ve 
6/2760 sayılı Başvekalet tezkeresile Maliye 
ve Adliye encümenlerinin mazbataları encüme-
jumize verilmiş olmakla Varidat genel müdür 
vekili Bsad bulunduğu halde okundu: 

Veraset ve intikal vergisi kanununun ikin
ci maddesindeki (Meccani hastaneler ) tabiri
nin tefsirine lüzum olmadığına dair Adliye en
cümenince verilen karar ecümenimizce de onay 

bulunmuştur. 
Reis ReisV. M. M. Kâtib 

Burdur İsparta Bayazrd Balıkesir 

Bursa 
Dr. G. Kagraman 

Giresun 
Kâzım Akay 

Kayseri 
A. Hilnıi 
Manisa 

M. Turgud 

Çorum 
Mustafa 

îstaijlbul 
Sadettin 

Kırklareli 
Ş. Öâür , 

Mardin 
R. Erten -

ErzUrunı 
A. Arash 

îznür 
K. İnanç. 

Kırklareli 
M. Nahid 
Yoagad-
S. tçoz' 

(& S^ i s ı ; '75 ) 



S. Sayısı: 84 
Evkaf Umum müdürlüğünce alınacak zeytinlikler hakkında 

kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (I/If34) 

r.e, 
Başvekâlet 2/-X/-/£34 

Kararlat? Müdürlüğü 
Sayı : 6/3193 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
- s 

Evkaf Umum Müdürlüğünce alınacak Zeytinlikler hafckmda mezkûr müdürlükçe hazırlanan 
va İcra .Vekilleri Heyetince ı g-XI.-9 34 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Evkafın Balıkesir vilâyetinde ve hele Edremid ve Burhaniye ve Ayvalık kazalarında çok değerli 
zeytinlikleri vardır. Bu kazaların her birinde on binlere varan zeytin ağaçlarının bulunduğu bah
çeler çok dağınık bir haldedir. 

Gerek fen yolile bakımlarında, gerekse korunmalarında çok güçlüğü olan bu dağınıklığı gidermek 
için ufak olan parçalar elverdikçe satılmakta ve yerlerine bu paralarla büyük parkalar alınmaktadır. 

Ayvalığın Kerem köyünde, Balıkesirin eski Türk ocağmın mab yedi bini artık ağaçlı ki, Ayvalık, 
Burhaniye ve Edremid ocaklarına aid üç bini artık ağaçlı yedi parça zeytinliğin satılmakta olduğa 
görülmüş ve bir kaç Evkaf zeytinliği ile sınırları beraber olan bu zeytinliklerin Evkafca satın abn-
masr çok yerinde ve değerinde bir iş olacağı kestirilerek Halk Fırkası kâtibi umumiliği ile görüşül
müş ve yetmiş bin lirada berabere kalınmıştır. 

Paranın elli bin lirası katiyet kesbetmiş bir ilâm ile Maliyeden alacağımız olan bir paranın Maliyece 
eski.-Türk ocaklarının borcu olarak fırkadan aranmakta olan para ile mahsubu suretile, yirmi bin 
lirsı da nakten ödenecektir. Ancak Balıkesir vilâyetinin satış parasmm bütün bu yirmi bin lirayı 
ödeyemeyeceğinden yetişmeyecek paranın diğer vilâyetlerin satış parasından yerine konulmak üzere 
sarfolunması için ilişik kanun lâyihası yazılmıştır. 

Alınacak zeytinliklerin geliri ve yukarıda yazıldığı üzere bazı ufak parça zeytinliklerin, dağınık 
ağaçların ve geliri olmayan veya az olub da satılması daha iyi olacağı anlaşılan yerlerin satışların
dan alınacak paralarla bu borç iki, üç senede ödenebileceğinden bunu temin için de 'maddeye bir fıkra 
ilâve olunmuştur. 

Maliyeden alacağımız ile ödenecek olan elli bin liranın mahsub muamelesinin yapılması için bütçenin 
on sekizinci faslınm birinci maddesinin admın değiştirilmesi ve muhamimenatımız dışında bulunan 
bu elli bin liranın karşılık tutularak o maddeye elli bin liranın ilâvesi zarurî görülerek ikinci madde 
arz ve teklif kılınmıştır. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 14 
Esas No. 1/1134 

29 -XI -1934 

B. M. M. Reisliğine 

Evkaf Timum müdürlüğünce alınacak zey- bul edilmiştir. 
tinlikler hakkında Başvekâletin 21 -XI-1934 Reisliğe arzolunur. 
tarih ve 6/3193 sayılı tezkeresine bağlı kanun 
lâyihası encümenimize havale edilmişti. Ev
kaf umum müdürü Rüştü bulunduğu halde lâ
yiha tetkik ve müzakere olundu. 

Bu zeytinliklerin satın alınması ile millî 
servetin korunması temin edildiğine göre yapı
lan teklif encümenimizce muvafık görülmüş, 
ancak tediye ve mahşub şekilleri Bütçe encü
menince mütalea edilmek üzere lâyiha aynen ka-

Maliye E. Rs. 
Oümüşane 
H. Fehmi 

Aza 

Refik 
Aza 

Hamdı M, 

M. M. 
İsparta 

Kemal Ünal 
Aza 

Zülfü 
Aza 

Pertev 

Kâtib 
Aydın 

Aza 
Urfa 

Behçet 
Aza 

Naşid llluğ 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 65 

Esas No. 1/1134 
Yüksek Reisliğe 

20 -XII-1934 

Evkaf ttmum müdürlüğünce alınacak zeytin
liklere dair oluib Başvekâletin 21 - XI -1934 ta
rih ve 6/3193 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
gönderilen kanun lâyihası Maliye encümeninin 
mazbatasile birlikte encümenimize verilmiş ol-. 
makla Evkaf umum müdür muavini bulunduğu 
halde okundu ve konuşuldu. 

Evkaf idaresi Balıkesir vilâyetinde ve Edre-
mid, Burhaniye, Ayvalık kazalarında bulunan 
zeytinliklerinden dağınık bir halde bulunmala
rından dolayı bakımlarında ve korunmaların
da güçlük çekilen ufak parçaları satarak bun
ların yerine Ibüyük parçalar almak suretile da
ha f aideli ve kazançlı bir yol tutmuş olduğuna 
göre Ayvalık kazasının Kerem köyünde fırka 
tarafından satılığa çıkarılan ve Evkaf zeytin
liklerinin sınırında bulunan dokuz parçada on 
bin ağaçlı zeytinliğin bu idare tarafından satın 
alınmasında encümenimiz hiç bir mahzur görme
mektedir. Bu sebeble istenen iznin verilmesi ve 
bedelinden mahsuben ödenecek olan 50 ıbin li

ranın mahsub muamelesinin yapılmasını temin 
için de teklif veçhile Evkaf umum müdürlüğü
nün 1934 yılı ıbütçesinin 18 nci faslının birinci 
maddesinin adı değiştirilmesi ve maliyeden ala
cak olarak tahakkuk eden 50 bin lira karşılrk 
tutulmak suretile ıbû maddeye 50 000 liralık 
tahsisat konması muvafık görülmüş ve Hükü
metçe bu esaslara göre anıklanan kanun lâyiha
sı olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Müstacel en müzakere edilmesi dileğile Umu
mî heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Re
isliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. Kâtib 
Burdur İsparta Bayazıd Balıkesir 

'M^''Ş. Özkan M. Unsal İhsan Enver 
Bursa Çorum Erzurum 

Dr. O. Kağraman Mustafa A. Akyürek 
Kayseri Kırklareli Srvas Sivas 

A. Hilmi M. Nahid Rasim Remzi Çiner 
Tokad İzmir Giresun 

8. Genca Kâzım İnanç Kâzım Akay 

(S. Sayısı: 84) 
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HÜKÜMETİN TEELÎFÎ 

Evkaf umum müdürlüğünce alınacak zeytinlik
ler hakkında kanun lâyihası 

•MADDİ! 1 — Ayvalığın Kerem köyünden 
vakıf zeytinliklerin sınırlarında olub satıl
makta bulunan dokuz parça zeytinliği alma
ğa ve bunun için verilecek paranın bütçeden 
ve Balıkesir vilâyetinin satış parasından arta
nını başka vilâyetlerin satış parasından yerine 
konulmak üzere harcamağa Evkaf umum mü
dürlüğüne Mıı verilmiştir. 

Ödüne olarak harcanacak para yerine ko
nuluncaya kadar bu zeytinliklerin geliri ve 
Balıkesir vilâyetince satılacak bütün yerlerin 
paraları başka yere harcanamaz. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1934 yılı bütçesinin on sekizinci faslmzn bi
rinci maddesinin adı (Bakım masrafı ve yeni
den alınacak zeytinlikler bedeli) olarak değiş

tirilmiş ve bu maddeye (50 000) elli bin lira 
ilâve olunmuştur . 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic 
raya Başvekil memurdur. 

Bş. V. 
tsmei 

Da. V. 
Ş.Kaya 

m. v. Ahidin 
S. t. M. V. 
Dr. Refik 

10. 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 

G. t. V. 
Ali Bana 

• XI-1934 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal. V. 

Fuad 
tk. V. 

Zr. V. 
Muhlis 

(S. Sayısı: 84) 
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S. Sayısı: 82 
Tayyare resmi hakkındaki kanunun 6 net maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (I 1189) 

T.C. 
Başvekâlet 15-X//1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3425 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

2459 sayılı tayyare resmi kanununun ö ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra tekilleri Heyetince 6-XM-934 te Yüks>k Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiie birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 

Ulusal korunmasının hava kuvvetlerine harcanılmak üzere bina, arazi, kazaaç ve hayvanlar 
vergileri tahsilatından ayrılarak idarei hususiyeler vasıtasile Tayyare cemiyetlerine verilegelmeık-
te olan idarei hususiye hisselerinin tayyare resmi olarak Hazinece cibayetine devam olunaeağı 2459 
sayılı tayyare resmi kanununun 6 ncı maddesile kaibul edilmiştir. 

28 mart 1927 tarihli ve 1000 sayıh kanunun birinci maddesinin (C) fıkrası mucibince bedeli 
nakdilerden alman ve aslı itibarile, bina, arazi, kazanç ve hayvanlar vergilerinden aynıdan hisse
ler gibi Tayyare cemiyetlerine verilıaekte ola-n i4arei hususiye hisselerinin de <iağrudan doğruya 
tayyare resmi namı altmda Hazinece tahsil edilerek Devlet gelirleri araşma alınması zarurî bulun
duğundan bu* maksadı temin için ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 18-Zil-1934 
Karar No. 33 
Esas No. 1/1189 

Yüksek Başkanlığa 

2459 sayılı tayyare resmi kanununun 6 ncı encümenimize havale edilmekle Maliye hakanı Fu-
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 15-XII- ad hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu•:. 
1934 tarih ve 6/3425 sayılı Başvekâlet tezkeresi Hükümetçe izah edilen mucib sebeplerin hep-
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si varit görülerek lâyiha aynen, kabul" olunmuştur. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye E. Reisi 
Gümüşane 
H. F. Ataç 

M. M. 
İsparta 

Kemal Ünal 

Kâtib 
Aydın 
Adnan 

Aza 
Balıkesir 

Pertev 
Aza 

Kütahya 
Naşûd Vluğ 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 
A z a , - /••;: 

Manisa 
Tahir 

Aza 
izmir 

Dursun 
Aza 

istanbul 
H. Gür soy 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 64 

Esas No. 1/1189 
Yüksek Reisliğe 

22-XII-1934 

2#i9 »ayılı tayyare resmi kanununun 6 neı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair olufo Baş
vekâletin 15 kânunuevvel 1934 tarih ve 6/3425 
sayılı tezkerçsile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Maliye encümeni mazbataslie birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye ve
kili Fuad Ağralı bulunduğu halde okundu ve 
konuşuldu. 

Hükümetin muciıb seibelblerinde ileri sürülen 
ve Maliye encümenince de varid görülen müta-
lealar fcncaimenimizee de muvafık bulunmuş ol
duğundan lâyiha olduğu gibi kabul edilmiştir, 

Müsrtacekn müzakere edilmesi dileğile Umu
mî Heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Re
isliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. Kâtib 
Burduı* İsparta Bayazıd Balıkesir 

M. Ş. Özkan M, Unsal İhsan Enver 
Bursa 

Dr. G. Kağraman 
Kayseri 

A. Hümi 
Sivas 

Remzi Çiner 

Çorum 
-^Mustafa 
Kırklareli 
M. Nahid 

Takat 
8. Genca 

Giresun 
Kâzım Akay 

Sivas 
Rasim 

. *• 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tayyare resmi kanununun 6 ncı maddesine hır 
fıkra eklenmesine dair kanun taslağı 

MADDE 1 — 2459 sayılı tayyare resmi ka
nununun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

( 28 mart 1927 tarihli ve 1000 sayılı kanunun 
birinci maddesinin C fıkrası mucibince bedeli 
naktilerden alınan hususî idareler hissesi de 
birinci fıkra hükmüne tâbidir). 

HADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye vekili memurdur. 
6 - XII -1934 

Bş. V. 
/. înönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
A B. özmen 

S. t M. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali Çetinkaya 

G, I. V. 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

Mal, V. 
Fuad Ağralı 

Ik. V. 
Celâl Bayar 

Zr. V. 
D. Refik Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

(S. Sayısı : 82 ) 



S. Sayısı: 81 
Madenî ufaklık para kanununun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü

menleri mazbatası (I /1177) 

T. C. 
Başvekâlet JÛ - X//- 1Q34 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 613435 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Madenî ufaklık para basılmasına dair olan 2257 sayılı kanunun üçüncü maddesinin 
dğiştirilmesine dair Maliye vekilliğince" hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin l5-XI-934 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan hanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurla
rına sunulmuştur. 

Başvekil 
ismet İnönü 

Esbabı mucibe 

Madenî ufaklık para hakkındaki 3- VI - 1933 tarih ve 2257 numaralı kanunun teklifinden evvel 
mezkûr kanunda mevzubahs paraların evsaf ve halitası; bunları işleyecek olan darphanemizle Kı-
rıkkaledeki fabrikanın vesaiti nazarı itibare almarak bu "işte ihtisası olanların mütalealan üserine 
tesbit edilmişti. 

Bu suretle kanunun üçüncü maddesinde zikri geçen on, beş ve bir kuruşluk nikel paralarm 
halitası (yüzde yirmi beş nikel ve % yetmiş beş bakır) olarak tesbit edildiği halde her nasılsa ka
nun bir takdim ve tehir hatasile (yüzde yetmiş beş nikel, yüzde yirmi beş bakır) şeklinde teklif edil
miş ve böylece tasdik edilmiştir. 

Bu yanlışlık; bu defa kanunun tayin ettiği evsafa göre halitası yapılarak numunelik pulların 
ihzarı Kınkkaledeki fabrikaya bildirilmesi üzerine fabrikanın keyfiyeti tekrar izah etmesinden anla
şılmıştır. 

Bu itibarla elyevmi kanunda yazılı halita para darbına elverişli olmadığından ona göre pullar ih
zar ettirilmek üzere halitanın (yüzde yetmiş beş bakır, yüzde yirmi beş nikel) olarak tashihi içi» 
merbut kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 

Karar No. M 
Esas'Nv. 1/1177 

:i7.fffl-im 

Yüitossk 3taşle&nltğa 

Madenî ufaklık para basılmasına dair olan 
2257 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair Başvekâletten gönderilen 
16-XII -1934 tarih ve 6/3435 numaralı kanun 
l ^ f t a s ı *ve estmbı muoibesi Maliye vekâleti müs
teşarı Faikın huzurile müzakere olundu. 

Encümenimiz Hükümetin gösterdiği muciıb 
sebebleri muvafık gördü ve lâyihayı öldufö ^ b i 

onayladı. 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye En. Reisi M. M. Kâtib 
Gümüşane İsparta Aydın 

11. Fehmi Ataç Kemal Ünal Adnan 
Aza Aza Aza 

izmir istanbul »Kütahya 
İC%rM bursun ffamdi Gürsoy Naşid Vluğ 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. S. W. M. 

Kaıitr No. €2 
Esas No. 1/1177 

Yüksek Reisliğe 

üSfadenî ufaklık para kanununun üçüncü mad
desinin değiştirtlmesine dair öltıb 'Başvekaletin 
*6 - X H - 1934 tarih ve<6/3435 sayılı tezkeresi 
ile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası Ma
hiye vekili Fııad hazır olduğu halde okundu ve 
'konuşuldu. 

Hükümetin teklifi esas itibarile encümenim iz
ce de muvafık bulunmuş olduğundan şekle aid 
cüzî değişiklikle yeniden anıklanan kanım lâyi
hası müstacelen müzakere edilmek dileğile Umu
mî heyetin tasvibine korumak üzere Yüksek Reis-

20 - XII - 1934 

lige sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 

Bursa 
Dr. G. K<agramwı 

Kırklareli 
•ş.'öm 
Tokad 

S. Genca 

R. V. 
İsparta 
M. Unsal 

E l 
Bayazıd 

thsan 

Kâtib 
Balıkesir 

Enver 

Çorum 
Mmtafa 

Sivas 
^Rasim 

"Edirne 
F. Kaltakktran 

Giresun 
Kâzım Akay 

Sivas 
Remzi Çiner 

Mardin 
Jl. Erten 

( S. Sayısı : 81) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Madenî ufaklık para basılmasına dair olan 2257 
numaralı kanunim üçüncü maddesinin tadiline 

dmr kanun lâyihası 

MADDE 1 — Nikel paraların evsafı şöyle 
olacaktır: 

Halitası ( Yüzde yetmiş beş bakır, yüzde 
yirmi beş nikel ). 
Sıklet ve ayar 

toleransı Sıkleti 
Yüzde Gram 
1 ± 
1 + 
1 ± 

MADDE 2 
teberdir. 

10 kuruşluk 

4 

2,5 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

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

15-XII-1934 
Bş.V. 

tsmet inönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Abidin özmen 

S. I. M. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali Çetin Kaya 

G. I. V. 
I)r. Refik Saydam Rana Tarkan 

M. M. V. 
Z. Apaydın 
Ma. V. 

Fuad Ağrah 
î'k. V. 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN D E Ğ I Ş T I R I Ş I 

Madenî ufaklık para hakkındaki 11 haziran 1933 
tarih ve 2257 sayılı kuytunun üçüncü maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Madenî ufaklık para hakkın
daki 11 haziran 1933 tarih ve 2257 sayılı kanu
nun üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Nikel paraların evsafı şöyle olacaktır: 
•Sıklet ve ayar "*$ Sıkleti 

Toleransı Oram 
1 ± 
1 ± 
î 4-

4 

2,5 

10 kuruşluk 

5 » 

1 » 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 81 ) 





S. Sayısı: 74 
Bordar kanununun 125 nci maddesindeki müruruzaman 
hükmünün hukuku amme münasebetlerine taallûk eden 
hâdiselere şümulü olub olmadığının tefsiri hakkında 3/403 
numaralı Başvekâlet tezkeresile tahsili emval kanununa 
müzeyyel 1/1029 numaralı kanun lâyihası ve Maliye, Adliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Borçlar kanununun 125 nci maddesindeki müruru zaman hükmünün hukuku amme münasebetlerine 
taallûk eden hâdiselere şümulü olub olmadığının tefsiri hakkmda 3/403 numaralı Başvekâlet 

teskeresi 

T. C. 
Başvekâlet 24 - X// - / 933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 613748 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Müruru zaman haddi bulunmayan hususî kanunlardaki amme hukuku mükellefiyetlerinden 
doğan borçlar hakkında borelar kanununun 125 nci maddesinin tatbik edilb edilmeyeceğinin 
tefsirine dair Maliye vekilliğinden yazılan 2-IV-933 tarih ve 7099/24 sayılı tezkere ile Adliye 
vekilliğinden alınan 13-XII-Q33 tarih ve 448/48 sayılı mutaleaname suretleri yüksek huzur 
larma sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun brldirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim 
Başvekil 

İsmet 

Maliye vekilliğinin 2 - IV - 1933 tarih ve 7099/24 sayılı tezkeresi suretidir. 

îstanbulda Galata köprüsünde Şirketi hayriye vapurları yolcularına tahsis edilen mahalde me
murların ifayi vazife ettiği iki dairenin bina vergisi dblayısile, Hazine aleyhine ikame edilen idarî 
dava üzerine Şûrayi devletçe, bina vergisi müruru zaman haddi hakkında borçlar kanununun 125 nci 
maddesine istinaden ittihaz olunan karar şayanı dikkat ve ehemmiyet bir mahiyet arzetmektedir, 
Şöyleki: 

Kararı mezkûrda, bina vergisi kanununda müruru zaman hakkında bir hüküm mevcud olma
dığından borçlar kanununun 125 nei maddesine istinaden bina vergisi için on senelik bir müruru 
zaman kabulü ve 1341 senesine kadar olan vergilerin taleb olunmaması lâzınngeleceği neticesine va
rılmaktadır. 

Malûmu devletleri okluğu üzere, barolar kanunu, hukuku hususiye muamele ve münasebetlerini 
tanzim eyleyen bir kanundur. Bu kanunun 125 nei maddesinde mevzubahs olan müruru zamanda, 
hukuku hususiye münasebetlerine tatbik edilecek müruru zaman haddini beyan eder. hukuku amme 
münasebetlerine taallûk eden vergi muamelâtı ise ancak hukuku amme mevzuatile sureti halle 
bağlanmış bulunmaktadır. Bu itibarla vergi kanunlarında sarahat olmadıkça ve bu babda umumî 
mahiyette bir hüküm bulunmadıkça borçlar kanununa istinaden müruru zaman haddi kabulü caiz gö-
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rülemez. Bina vergisi kanununda, bu vergiye aid müruru zaman haddi kabul edilmediği gibi, ne 
tahsili emval kanununda ve ne de muhasebei umumiye kanununda müruru zaman hakkında umumî 
bir hüküm de bulunmamaktadır. 

İsviçre borçlar kanununu şerhetmiş olan müellif (Rosel) Şûrayi devlet kararında istinad edilen 
125 nci maddenin şerhinde, bu maddenin bütün hukuku hususiye mevaddına tatbik edilen müruru 
zaman müddetlerini tayin eylediğini beyan ederek maddenin tatbikatını hukuku hususiye münase
betlerine hasreylemesi, hukuku hususiye kardelenle halledilmesi mümkün olmayan amme mükellefi
yetlerinde bu kanunun kabili tatbik olmayacağını teyid eylemektedir. 

Bu vaziyete göre, Şûrayı devletin, bina vergisi kanununda müruru zamana tâbi tutulmamış olan 
bina vergisi hakkında borçlar kanunuhükmü dairesinde karar ittihazr yolunda izhar ettiği kanaat 
amme hukuku nazariyat ve tatbikatına muhaliftir. 

Şûrayi devlet kararile izhar olunan kanaat, bina vergisi tatbikatı noktasından olduğu kadar ka
nunlarında müruru zaman hadleri mevzubahs edilmeyen vergilere de teşmil edilmek mümkün bulun
duğundan borçlar kanununun mevzübahs 125 nci maddesindeki müruru zaman hükmünün hukuku 
amme münasebetlerine taallûk eden hâdiselere şümulü olub olmadığının Büyük Millet Meclisince 
tefsir edilmesi hususuna müterettib muamelenin ifasına, müsaade buyurulmasıuı arzeylerim efendim. 

Maliye vekili 
M. Abdülhalik 

Adliye vekilliğinin 13 - XII -1933 tarih ve 448/48 sayılı tezkeresi suretidir 

Maliye vekâletinin tevdi buyurulan tezkeresinde; bina vergisinden dolayi Hazine aleyhine açılan 
idarî dava üzerine Devlet şûrasrnca bina vergisi müruru zaman haddi hakkında borçlar kanununun 
125 nci maddesine istinaden karar verilmiş isede borçlar kanununun 125 nci maddesi bütün hukuki» 
hususiye münasebetlerine tatbik edilen umumî bir mürura zaman müddetini göstermekte olmasına 

göre huhuku amme mükellefiyetlerine tatbiki doğru olamıyaeağı gibi ibina vergisi tatbikatı nok
tasından olduğu kadar kanunların da müruru zaman haddi mevzu bahs edilmeyen vergilere de 
teşmil edilmek mümkün olduğundan 125 nci maddedeki müruru zaman hükmünün hukuku amme 
münasebetlerine taallûk eden hâdiselere şümulü olub olmadığının tefsiren hail ettirilmesi istenmek
tedir. 

Borçlar kanununun 125 nci maddesi bütün hukuku hususiye mevaddına tatbik edilen umumî bir 
müruru zaman müddetini 'beyan eder. Ancak mala taallûk eden hak ve menfaatler sahasında müruru 
zamanla sakıt olmıyan hak olmamasına göre hukuku anime mükellefiyet I e finden doğan borçlar 
hakkında hususî kanunlarında veya muhasebei umumiye kanununda müruru zaman haddi gösteril
miş ise gösterilen müruru zaman nazara alınır. Kanunu mahsuslarında müruru zaman gösterilme
yen a nüme hukuku mükellefiyetlerinden doğan borçlar hakkında hizzarur hukuku hususiye münase
betlerini tanzim eden borçlar kanunu hükümlerinin tatbiki ikitiza ettiği mutalea edilmekte ve Tem
yiz .mahkemesi dördüneü ıhukuk dairesi heyetinin kanaati de hususî kanunlarında müruru zaman 
tayin edilmemiş olan hukuku amme mükellefiyetleri hakkında borçlar kanunundaki müruru zaman 
hükümlerinin tatbiki icab edeceği merkezinde bulunmakta ise de keyfiyetin tefsiren halli icab edib 
etmiyeceği yüksek reylerine bağlıdır efendim. 

Adliye vekâleti vekili 
i '•"'• ZeMi 

( S.' Sayısı : 74 ) 



- 3 -
Tahsili emval kanununa mûtoyyel kânun lâyihası (1/1029) 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü. 
Sayı: 6/1381 

25 ağustos 325 tarihli tahsili emval kanununa zeylen Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra 
vekilleri neyetince 20-V - 1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Bu içtima devresinde müzakeresine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı Mucibe 
Kazanç, Muamele ve dahilî İstihlâk vergilen gibi bazı vergilerde verginin henüz tarh saf

hasında bulunduğu veyahud tahsili emval kanunu mucibince haciz kararı alınabilmek için 
ihtar cetvellerinin asılarak 10 gün beklemek icab ettiği bir sırada mükelleflerden bazılarının 
vergiden kaçmak maksadile menkul ve gayrimenkul mallarını kaçırmak veya ecnebi memle
ketlere gitmek suretile Hazineyi izrar teşebbüsünde bulundukları görülmekte ve tetbiri ihti
yatî vazına zaruret hâsıl olmaktadır. 

Tahsili emval komisyonlarının tedbiri ihtiyati vazına selâhiyetleri tahsili emval kanununda 
meskût kalmış bulunmasından dolayı bu gibi mükellefler hakkında tedbiri ihtiyatî vazı için 
mahkemelere müracaat mecburiyetinde kalınmaktadır. Aneak haklarında haczi ihtiyatî kararı 
alınan bazı mükellefler mahkemelere ve hatta bazen ayni mahkemeye müracaat ederek tahsili 
emval kanunu mucibince yapılan takibata karşı tehiri icra kararı almakta ve bu kararların 
refine karar alınıncaya kadar tahsilat teahhura uğramaktadır. 

Diğer taraftan vergilerin tahsili emval kânununa, tevfikan idari merciler tarafından takibf 
icabettiŞi halde tedbiri ihtiyati kararı alınmak mecburiyeti {Joteyisiie mali idareler tarafından 
mahkemelere müracaat edilmesi merciler arasında tedahül vukuuna ye mütenakız muamelere 
yol açmakta ve takib yollarında ihtilâtlara sebeb olmaktadır. 

Arzoiunan mahzurları ortadan kaldırmak ve hukuk usul muhakemeleri kanununda yazıh 
sebeblere münhasir kalmak üzere vergilere aid huşusatta tedbiri ihtiyatî mahiyetinde olmak 
üzere muvakkat haciz vazı için tahsili emval komisyonlarına şelâhiyet verilmesi muvafık gö
rülmüş ve 25 ağustos 325 tarihli tahsili emval kanununa zeyil olmak üzere lâyiha tanzim 
ve takdim kılınmıştır. 

21-V-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

(S. Sayısı : 74) 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 26 - XI -1934 

Karar No. 13 
Esas No. i/1029, 3/403 

Yüksek Reisliğe 

25 ağustos 132)5 tarihli tahsili emval 
kanununa bazı maddeler ilâvesine dair olub 
Başvekâletin 21 mayıs 1934 tarih ve 6/1381 sa
yılı tezkeresile Büyük Meclise tevdi ve encüme
nimize havale buyurulan kanun lâyihası Maliye 
vekili Fuad hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu: 

Encümenimiz lâyihanın esasını mütalea etme
den evvel 1325 tarihli tahsili emval kanununun 
noksanlarının bu şekilde parça parça ıslahı 
yerine yeni bir tahsili emval kanununun tedvi
nindeki zarurete temas etmiştir. Vergi kanunla
rının hemen hepsi büyük değişikliklere uğra
dığına ve 25 yıl evvelki iktisadî ve içtimaî ha
yat şartlarına uygun yapılan kanunun bu gü
nün ihtiyaçlarına uymayauağına göre toplu ve 
insicamlı bir tahsili emval kanununun lüzumu
nu tasrih eylemiştir. Maliye vekili böyle bir 
lâyihanın hazırlanmakta olduğunu söylemiş ve 
encümen bunun tacili arzusunu izhar etmiştir. 

Lâyihaya gelince; filhakika (bazı vergilerin 
tarh safhasında bulunduğu esnada veyahud 
tahsili emval kanununa gjöjre haciz k a r a m alı
nabilmek için ihtar cetvellerinin asılarak on 
günlük müddet beklenildiği sırada bazı mükel
leflerin vergiden kurtulmak için haczi kabil şey
lerini kaçırmaları encümenimizce varid görüle
rek lâyiha esas itibarile kabul edilmiştir. Ancak 
arazi ve bina gibi gayrimenkul üzerime tahaİL-
kıık eden vergilerde buna lüzum olmadığı dü
şünülerek bu vergiler ihtiyatî tedbirden istis
na edilmiştir. 

Vaktinden evvel yapılacak muvakkat haciz
ler bilhassa iktisadî hayatta büyük aksülâmeller 
yapacağından encümenimiz bu tedbirin ancak: 
tarh esnasında yapılmasını kabul ve maddeyi ta
dil etmiştir. 

Zan üzerine alınacak tedbirlerde de ayni 
mahzur mütalea edilerek bunun komisyonlarca 
iyice takdir edilmesi için tedbire sebeb olan 
hallerin etraflıca anlaşılması kaydi fıkraya ilâ-
vt edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi vuzuh ve şümul 
itibarile daha genişletilerek fıkralara ayrılmış 
ve muvakkat haczin her hangi bir' ihmal ile 
uzatılmaması için ibarede tadil yapılmıştır. 

Muvakkat hacizlerin teminat gösterildiği 
takdirde kaldırılması encümenimizce düşünül
müş ve üçüncü madde tedvin edilmiştir. An
acak teminat olacak şeyler artırma ve eksiltme 
kanununda sayıldığına göre encümenimiz yeni 
bir hüküm koymaktan ise mezkûr ana kanunda
ki hükümleri aynen almıştır. 

Muvakkat haciz yüzünden zarar ve ziyanla
rın doğabileceği encümenimizce varid görülmüş 
ve fıkra ayrı bir madde olarak tedvin edilmiş
tir. Ancak bunun Hazinece verilmesinin Hü-
îkûmetin teklifindeki şekilde mutlaka mahkûmi-
.yete müstenid bulunması kaydi kaldırılarak 
Hazinece de resen verilmesi ihtimali düşünül
müştür. 

Lâyihanın son iki maddesi bazı kelime tashih-
11 erile aynen kabul edilmiştir. 

Bazı amme hukuku mükellefiyetlerinden do-
ığaaı borçların müruru zaman haddi hususî ka
nunlarında tayin edilmemiştir. Bunlar hakkında 
borçlar kanununun 125 nci maddesinin tatbik 
edilib edilmeyeceğinin tefsiri Maliye vekâletinin 
müraeaatı üzerine Beşvekâletçe 24 - XI I -1933 
tarih ve 6/3748 sayılı tezkere ile istenilmiş ve 
tezkere encümenimize havale buyurulmuştur. 

Arazi ve bina vergilerinden başka bir çok 
vergi kanunlarında tahakkuk ve tahsil için ay
r ı ayrı müruru zaman müddetleri tayin edil
miştir. Müruru zaman haddi tayin edilmeyen 
hususlarda, mevcud * dosyadan anlaşıldığına 
göre, mükellefler Devlet şûrasına ve adlî kaza 
yoluna müracaat etmişlerdir. Devlet şûrası 
Maliye vekilliğinin 2 - IV - 1933 tarihli tezkere
sine göre bina vergisi müruru zaman haddi için 
borçlar kanununun 125 nci maddesinin muteber 
olacağına karar vermiştir. Temyiz mahkemesi 4 
ncü hukuk dairesince de hususî kanunlarında 
müruru zaman haddi tayin edilmemiş olan hu-

( S. f tyKt % 74 ) 
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knku âmme mükellefiyetleri hakkında borçlar 
kanunundaki müruru zaman hükümlerinin tat-
bikr icab edeceği kanaatinde bulunduğu Adliye 
vekâletinin dosyada mevcud 13 - XII - 1934 ta
rihli tezkeresinden anlaşılmıştır. 

Borçlar kanunu .hususî hakları şümulü içine 
alıb mahiyet ve gayesi itibarile bundan büsbütün 
ayrı olan amtme hak ve menfaatlerinin ayrı bir 
nehçe tâbi olması Maliye vekâleti hukuk müşa-
virliğince mütalea edilmektedir. 

Amme mükellefiyetlerinden doğmuş olsa bile 
ebediyet ifade edecek her hangi bir alacak ve borç 
tasavvurunun umumî kanunlarımızda mevcud 
esaslara göre mümkün olmadığı ve amme huku
kuna taallûk eden ağır cürümler ile bu cürüm
lerden doğan Hazine alacakları müruru zamana 
tâbi tutulduğu ve vesgi mükellefiyetlerinden pek 
çoklarında müruru zaman prensibi kabul ve ted
vin edilmiş olduğu lalde açık kalan iki kalem 
vergi için müruru za^an kabul edilib edilme
mekte tereddüd edilmişi doğru görülmemiş ve en 
yüksek kaza salâhiyetini haiz temyiz mahkemesile 
.Devlet şûrası karar ve içtihatlarını da hükümsüz 
bırakacak bir tefsirin çıkarılmasında hiç bir fay
da görülememiştir. 

1 ımart 1934 tarihli ve "6/489 numaralı Baş
vekâlet tezkeresine bağlı vergi bakayasının tas
fiyesine ve mükelleflere bazı kolaylıklar göste
rilmesine dair olan kanun lâyihasının müzakere
sinde de encümenimiz bütün vergilere şamil ola
cak bir müruru zaman haddinln tayinini tasvib 

ederek esbabı mucrbesinde temennide bulunmuş
tu. Halen encümenimizde tahsili emval kanunu
na müzeyyel bir lâyiha müzakere edilmekte olub 
tefsir fıkrası da mezkûr kanuna temas etmekte 
ve bu noksanlık adlî ve idarî kaza ile Maliye ve
kâleti arasında ihtilâflar doğurtmakta olduğun-" 
dan encümenimiz her iki işi tevhid ederek tefsir 
yerine evvelce müzakere ettiği esası tevsi ve 
lâyihaya 5 nci madde olarak ilâve etmiştir. 

Maddenin ıbirinci fıkrasında on sene müddet 
kabul edilmiş, ikinci fıkrada ecnebi memlekette 
bulunan borçlular için müddet yirmi seneye çı
karılmıştır. Müruru zamanı durduran haller ay
rıca tasrih edilmiştir. 

Akitler ile sair muamelâttan doğan Hazine 
alacaklarının umumî hükümlere tâbi olması tabiî 
ise de tatbikatta tereddüdlere mahal vermemek 
gayesile bunun tasrihi faydalı görülmüştür. 

Bu kanunun meriyetinden evvel geçmiş za
manların mahsubu için bir muvakkat madde tan
zim ve kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Maliye E. R. M. M. Kâ. Aza 
Gümüşane İsparta Aydın Urf a 
H. Fekmâ, Kemal Ünal Behçet 
Aza Aza Aza Aza 

Kütahya istanbul Kastamonu Diyarbekir 
Naşid Hamdi M. Refik Zülfü 

Aza 
Balıkesir 
Pertev 

Adliye encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 11 
Esas No. 1/1029, 3/403 

12 - XII -1934 

Yüksek Başkanlığa 

Tahsili emval kanununa bazı maddeler ek
lenmesine dair Maliye bakanlığınca hazırlanıb 
Adliye encümenine havale olunan kanun lâyi
hası Maliye encümeninin mazbatasile birlikte 
okunarak görüşüldü: 

Lâyihanın tetkikinde Maliye encümeninin 
değişikliklerle kaleme , aldığı lâyiha esas tutul
muş ve müruru zaman haddi bulunmayan hu

susî kanunlardaki amme mükellefiyetlerinden 
doğan borçlar hakkında genel hükümlerin tat
bik edilib edilmeyeceğinin tefsir yolile halline 
dair gönderilmiş olan Maliye tezkeresinin de 
bu işle birleştirilmesine dair Maliye encümeninin 
kararı eneümenimizce de kabul olunmuştur . 

Lâyihada bina ve arazi vergilerinden başka 
vergiler için Hazine haklarını korumak maksi-
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6— 
dile muvakkat haciz koymak suretile ihtiyatî 
tedbir almağa, salâhiyet istenmektedir. 

Adi alaeâklar için genel hükümlerimiz ara-
iSinda bu isteğe benzer usuller bulunduğundan 
amme haklarından sayılan vergi borçlarını ver
memek için mal kaçırılması ve mükellefin kaç
ması gibi hallerde tahsili emval kanununa göre 
ieraî haciz koyma zamanını beklemeksizin bu 
hakkın kaybolmak tehlikesini önlemek üzere ih
tiyatî bir tedbir almağa Hazinenin salahiyetli 
olması esası encümenimizce de lüzumlu ve ye
rinde bir teklif olduğuna kanaat hâsıl olmuştur. 

Encümenimiz bu esaslar için de maksadı 
daha etraflı ifade etmek ve ıgenel hükümlerle 
ahenkli ve karşılıklı olabilmek ve mükellef ile 
Hazinenin haklarını korumak için lâyihanın 
maddelerini ibazı değişikliklerle tertib etmiştir. 

Birinci maddede ihtiyarî tedbir olarak konu
lacak harcın ihtiyatî haciz suretinde yazılması
nı ve bu haciz konabilmek için hacze esas olan 
verginin tahakkuk ettirilmesinin başlıca şart 
olması birinci maddede gösterilmiştir. Böyle 
matrahlar anlaşılarak verginin miktarı tahak
kuk ettirilmedikçe her hangi bir muamele yap
manın doğru olmayacağı meydanda olduğu gibi 
açılk olarak kanunda tahakkuk keyfiyeti göste
rilmezse tatbikatta yerinde olmayarak haciz 
konmağa tevessül olamayacağı ve bu yüzden de 
Hazînenin tazminat vermeğe mecbur kalacağı 
ihtimali düşünülmüştür. 

Konacak haczin borçlu mükellefin malları 
ve başkalarında olan alacak ve hakları üzerine 
yapılması açıkça yazılmıştır. 

Bina ve arazi vergileri için ihtiyatî haciz 
konulması bu lâyihada kabul edilen hükmüin 
dışında bırakılmış olması bu vergi matrahları
nın gayrimenkul mal olmalarından bunlara aid 
verginin tahsil karşılığı kaçırılamayacağı cihet
le Maliye encümeninin maddede buna aid istis
naî kaydi encümenimizce de isabetli görülmüş
tür. , 

Encümenimiz ihtiyatî haciz konabilmek şe-
beblerîni bütün ihtimallere göre daha açık yaz
mayı faidelî bulmuştur. 

Bir de ihtiyatî haciz konabilmek için vergi
nin, tahakkuk ettirilmiş olmasile beraber haciz 
ile birlikte mükellefe4ebligat yapılması da mü
kellefin bir diyeceği varsa kanun yollarına mü-
racaatle itirazda bulunabilmek için birinci mad
denin son fıkrasma kayid konulmuştur. 

İkinci maddede ihtiyatî "haciz kararına karşi 
yapılacak itiraz usulleri yazılmıştır. 

Tetkiki itiraz komisyonlarına yapılacak iti
razlardan başka konan haczin esasma taallûk 
etmeyen ve yalnız haczin tatbikmda haczi caiz 
olmayan malların haczinde yolsuzluklara karşı 
ıbir müddet kaydi olmaksızın her zaman en bü
yük malmemuruna şikâyet yolile müracaat edi
lebilmesi maddede gösterilmiş ve bu şikâyet 
üzerine verilecek karara karşı da üç gün içinde 
tetkiki itiraz komisyonlarına itirazda >buluna
bileceği ve bu komisyon kararının katî olacağı 
yazılmıştır. 

ikinci maddenin son fıkrasında haczedilen 
mallar üzerinde üçüncü şahısların istihkak id
diası ve zimmetlerindelki alacağın bulunmadığı 
ihtilâfların genel (hükümlere göre mahkemeler
ce halli tabiî bulunmuş ve buna dair kayid kon
muştur. 

Iiâyihanm üçüncü maddesinde üç fıkrada ya
zılan sebeblerle ihtiyatî haczin kaldırılacağı 
gösterilmiştir. Bu maddede Maliye encümeninin 
ayni esaslara dayanan sebeblerle haczin «derhal 
kalkar» hükmü yerine haczi koyan dairenin ge
ne kendisi tarafından haczi kaldırması zarar id
diası gibi kaîlere karşı ilerde ihtilâf çıkmasına 
meydan vermemek düşüncesile münasib görül
müştür. Teminat karşılığnnda haczin kaldırılaca
ğı ve ne gibi şeylerin teminat sayılacağı ve gay
rimenkulu ipotek etmek isteyenin bu isteğinin 
kabul edileceği (2490) sayılı kanunda etraflı 
ve açık olarak yazdı bulunduğundan bu kanu
nun (17) nci maddesi işaret olunarak madde 
tertib olunmuştur. 

Beşinci madde haksız konmuş veya tatbik 
edilmiş olan ihtiyatı hacizler sebebile husule ge
len zararın Hazinece ödeneceği ve Hazinenin 
de sebeb olanlara rücu edeceği hükmünü göster
mektedir ki bunun açık olarak kanunda yer alması 
memurlar için salim ve kanuna uygun sebeblerle 
muamele yapmalarını ve aksi hallerde de mü
kellefin hakkını korumasını temin etmektedir. 

Bu lâyiha ile birleştirildiği yukarıda yazı
lan müruru zaman keyfiyeti 6 nci maddede 
yazılı hükümlere bağlanmıştır. 

Encümenimiz hususî kanunlarında yazılı 
olmayan vergi ve resimlerle bunların munzam 
kesirleri için fbeş yılda müruru zamana uğrama
sını muvafık bulmuştur, 

Beş yıl içinde bir vergi ve resim tahsil 
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edilmediği halde müruru zamana uğrayaraik 
bunları istemek ihaıkkmın düşmesi Hazinenin 
menfaatine daha uygun olacağı encümence dü
şünülmüştür. Görünüşe göre bu müddetin ıkı-
saıolduğu mütaleasi ileri: sürülmüş ise de 
uzan mşnakaşaların : varımt olan ıbu kararla 
enfiMmen̂  maMemurlarınin^dalte dikkat ve ça-
l î ş^ ı l t öa i Hâzine tıaiîkmı yitmek tehlikesin-
demdfcı^armalarsıaâmil- Aeağ j ve bazı vergi 
ikanuniaftttda da ıbeş -sene esasj kajbul edilmiş 
oldM^ıdüşsrtceşi ile müffirû zaman müddeti
nin beş sene olması muvafık görülmüştür, 
LIlyiİBi^TO^muv&fefe^jmMd^nıde intikal dev
reli ss^y^M^fâs zamftUİardaM müruru zama
na? aidr.(hittröıl«ri aşık olarak göstermiştir. 

Yukarıda yazılı sebeblerle değiştirilen bu 
lâyiha Bütçe encümenine verilmek üzere Baş

kanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 
Ad. En. Rs. 

Çorum 
Münir 

Aza 
Tıokad 
Resai 

Aza 
Konya 

S, Höcek 
Aza 

Kayseri 
8. Azmi 

Aza 
Muğla 

M. M. 
Kocaeli 

Salah Yargı 
Aza 

Antalya 
Haydar 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 
Aza 

Kayseri 
A. Tevfik 

Aza Aza 

Kâtib 
Trabzon 

Raif 
Aza 

Manisa 
Refik İnce 

Aza 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aza 

Kocaeli 
Ragıb Akça 

Aza 
Tokad Antalya Balıkesir 

V. Tuna Nâzım Poroy Numan Vasfi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 6i 

Em No. 1/102% B/403 
Yüksek Reisliğe; 

25 -ağustos 1325 tarihli tahsili emval kanu
nuna bazr maddeler eklenmesine dair olan Baş
vekâletin 21 mayıs 1934 tarih ve 6/1381 sayılı 
tezfceresile encümenimize havale edilmiş olan 
kânun lâyihası Maliye ve Adliye eneümenleri-
ninrmasfofttaferile birlikte^ Muhasebat- umum mü
dürü Memed Ali ve Tahsilat müdürü Nazif anık 
oldukları halde okundu ve konuşuldu. Encüme
nimiz Adliye encümeninin fikirlerile tamamen 
birleşerek bu encümen tarafından anıklanan kai
min lâyihasını olduğu gibi onaylamıştır. 

Müstacelen müzakere edilmesi dileğile Umu
mî heyetin tasvibine konulmak iizere Yüksek 

Reisliğe sunuldu. 

19 -XII -1934 

Reis 
Burdur 

M. $. Özkan 

Bursa 

R.V. M. M. Kâtib 
İsparta Bayazıd Balıkesir 
M. Unsal İhsan 

Çorum 
Dr. G. Kağraman Mustafa 

Giresun 
Kâzım Akay 

Kayseri 
A. Hümi 

Manisa 
M. Turgud, 

İstanbul 
Sadettin 

Kırklareli 
Ş. ödül 

Mardin 
R. Erten 

Enver 

Erzurum 
A. Arash 
tzmir 

Kâzım İnanç 
Kırklareli 
M. Nalıid 

Sivas 
Renizi Çiner 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

25 ağustos 1325 tarihli tahsili emtval - kanununa-
müzeyyel kanun lâyihası, 

MADDE 1 — Alâkalı kanunlarına göre bu
lunmuş matrahlar üzerine verginin tarhından 
evvel veya sonra aşağıdaki hallerde tahsilat ko
misyonları mükelleflerin kanunen haczi caiz 
malları ve alacakları üzerine bir tedbiri ihtiya
tî olarak muvakkat haciz koyabilir. 

I - Mükellefin Türkiyede muayyen ikamet
gâhı yoksa; 

II - Mükellefin borcunu vermemek maksadüe 
mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi 
kaçmağa hazırlanır veya kaçarsa; 

MADDE 2 — Yukariki madde mucibince ko
nulacak muvakkat hacizler alâkalı kanunlarına 
göre borcun muacceliyet iktisab edib tahsili em
val kanununun dokuzuncu maddesi mucibince 
icraî hacze inMlâb edinceye kadar devam eder. 

Yapılan tarhiyatm, kanun yollarile terkini 
katiyet kesbederse muvakkat haciz derhal kal
dırılır, Bu yüzden Hazine zarar ve ziyan tedi
yesine mahkum olursa müsebbiblerine tazmin 
ettirir. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN D E Ğ Î Ş T Î R Î Ş Î 

25 ağustos 1325 tarihli tahsili emval kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bina ve'arazi vergileri hariç ol
mak üzere bulunmuş matrahlar üzerine vergile
rin tarhı sırasında veya sonra aşağıdaki hallerde 
tahsilat komisyonları mükelleflerin kanunen hac
zi caiz malları ve alacakları üzerine bir tedbiri 
ihtiyatî olarak muvakkat haciz koyabilirler:. 

1 - Mükellefin Türkiyede muayyen ikamet
gâhı yoksa, 

2 - Yahud mükellefin vergisini vermemek 
maksadüe mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya 
kendisi kaçmağa hazırlandığı yahud kaçtığı 
anlaşılırsa. 

MADDE 2 — Aşağıdaki hallerde muvakkat 
haciz derhal kalkar: 

1 - Vergi mükellef tarafından ödenirse, 
2 - Verginin terkini kanunî yollarla katile-

şirse, 
3 - Alâkalı kanunlarına göre vergi muacceli-

yet kesbedib tahsili emval kanununun 9 ncu 
maddesi mucibince icraî haciz koymak zamanının 
hululünden sonra on gün geçmez. 

MADDE 3 — Mükellef, artırma ve eksiltme 
kanununun 17 nci maddesindeki teminat olarak 
sayılan şeylerin birisini vererek veya gayrimen
kul ipotek ederek muvakkat haczin kaldırılma
sını karan veren komisyondan isteyebilir. Bu 
talebler komisyonca her işe tercihan karar altına 

(S. Sayısı: 74) 



DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DE&lŞTtRlŞİ 

Tahsili emval kanununa bazt maddelerin eklenme
sine dair kanun lâyihası 

• 
MADDE 1 — Bina ve arazi vergilerinden 

başka vergilerin bıtfunmuş matrahları üzerine 
tahakkuk ' memurluğunca verginin miktan ta
hakkuk ettirildikten sonra aşağıda yazılı sebeb-
ler varsa tahsilat komisyonları kararile mükel
lefin haczi caiz mallarznnı alacak ve haklarmm 
borcu ödemeğe yetecek miktarı üzerine ihtiyatî 
haciz konabilir: 

I - Mükellefin TürMyede belli ikametgâhı 
yoksa» 

II - Mükellefin vergisini vermemek için unal-
larmı gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaç

amağa hazırlandığı yahud mal kaçırdığı veya 
kendisi kaçtığı anlaşılırsa. 

Tahakkuk ettirilen vergi önce mükellefe teb
liğ edilmemiş ise ihtiyatî haczin konduğu sıra
da ve haciz kararile birlikte vergi de tebliğ olu
nur. 

Mükellefin ikametgâhı belli değilse bu tebliğ 
hukuk usulü muhakemeleri kanununa göre ya
pılır. 

MADDE 2 — Mükellef, ihtiyatî haciz kararı
nın tebliği gününden on gün içinde birinci mad
dede yazık şartlara uygun olmadığına dair tet
kiki itiraz komisyonlarına yazılı itirazda bulu
nabilir. 

Komisyon itiraz işlerine başka İşlerden önce 
bakar. Haczin tatbikrnda haczi caiz olmayan 
mallarm haczinden dolayı mükellefler o yerin 
en büyük malmemuruna her zaman şikâyet yo-
lile müracaat edebilirler. 

Şikâyet üzerine en büyük malmemıurunun ve
receği karar aleyhine tebliğden itibaren üç gün 
içinde Tetkiki itiraz komisyonlarına itirazda bu
lunulabilir. ttiraz fcomisyonlarnım kararlan 
katidir. 

Haczolunan şeylere karşı üçüncü şahıslar ta-
rafmdan ileri sürülecek her türlü iddialar genel 
hükümlere göre tetkik ve hallolunulr. 

MADDE 3 — Aşağıda yazık hallerde ihtiya
tî haciz kaldırılır: 

I - Vergi, mükellef tarafrnıdan ödenirse, 
II - Tetkiki itiraz komisyonu» tarafından hac

zin kaldırılmasına karar verilirse, 
İÜ - Verginin terkinine dair verilmiş olan 
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alınır. 
MADÛE 4 — IŞuv^ckatdıaciz yttzwt̂ Stt uğ

ranılan zarar ve ziyan Hazinece verilmezse 
mahkemeye müracaat «olunabilir. -Bu şUretle 
ödenen zarar ve ziyanlar mü0bblWertefr taz
min ettirilir. 

MADDE 5 — Hususi kanunlarında müruru 
zaman ölçüleri yazılı ûlmıyan vergi ve resimler 
ile bunlann munzam 'kesiflerinin tamamı veya 
taksitli ise her taksiti, tahsilinin taallûk eyle
diği malî seneyi takib eden seneden başlamak 
üzere on sene sonunda müruru zamana uğrar, 

Borçlu ecnebi memlekette bulunduğu tak
dirde bu müddet yirmi senedir. 

Usulüne göre verilib mükellefe tebliğ edi
len haciz ve hapis kararlan müruru aamâHl dur
durur. 

Âikitler ile sair muamelelerden doğan Hazine 
alacakları umumî hükümlere tâbidir. 

MUVAKKAT MADDE — Beşinci maddenin 
meriyetinde bu maddeye göre on seneyi bitir
miş olan Hazine alacaklarının bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren üç sene daha takib ve 
tahsiline devam olunur. 

Bu kanunun (meriyetinde henüz müruru za
man haddini tamamlamamış'olanların'kalan müd
deti üç seneden aşağı ise bu müddet üç seneye 
doldurulur. Kalan müdtet üç sene re daha faz
la ise on senenin tamamrtâa beşinci madde hük-
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Da. 33, 

karar katileşmişse. 

MADDE 4 — Mükellef 2400 sayılı a**friFma 
ve eksiltme kanununun 17 nci madde»feıde~te-
minat sayılan şeylerin MriMni» vererek veya^ bir 
gayrimenkul ipotek ederek ihtiyatihfl^zin kaldı
rılmasını, haciz karan veren komisyondan iste
yebilir. Komisyon bu istek üzerine her işten ön
ce bir karar verir. Bu kararlar aleyhine üç gün 
içinde Tetkiki itiraz komisyonlarına itiraz edi
lebilir. 

MADDE 5 — Haksız olarak konmuş veya 
yolsuz tatbik edilmiş ihtiyatî haciz yüzünden do
ğan zarar ve ziyan Hazinece ödenir. 

Hazine Ödediği para için müsebbiblere rücu 
eder. 

MADDE 6 — Hususî kanunlarında müruru 
zaman müddetleri yazılı olmayan vergi ve re
simler ile bunların mulueam kesirlerinin tamamı 
ve taksitli ise her taksidi, tahsilinin taalluk ey
lediği malî yılı takib eden yıldan başlamak üze-, 
re beş yıl sonra müruru zamana uğrar. 

Borçlu yabancı memlekette ise bu müddet 
on yıldır. 

Usulüne göre verilen kararla mükellefin hac
zi caiz mallan, alacak ve baklan üzerine konu
lan hacizler müruru zamanı keser. 

Akillerle sair muamelelerden doğan Hazine 
alacakları umumî hükümlere tâbidir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun hük
mü yürümeğe başladığında 6 nci maddeye göre 
beş yılı bitirmiş olan vergi alacaklarının bu ka-
nuinun neşri tarihinden itibaren üç yıl daha ta
kib ve tahsilinle devam olunur. 

Bu kanunun hükmü yürümeğe başladığında 
müruru zaman müddetini tamamlamamış olan
ların geri kalan müddeti üç yıldan aşağı ise bu 
müddet üç yıla doldurulur. Kalan müddet üç yıl 
ve daha çok ise beş senenin bitiminde 6 nci nuad-
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MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye vekili memurdur. 

20 - V - 1934 
Bş.V. 
İsmet 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

Hikmet 
S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 
G. î. V. 

Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
Fmd 

îk, V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 

Mal. E, 

müne göre muamele yapılır. 

HADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

HADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye vekili yürütür. 
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Da. E, 

de hükmüne göre muamele yapılır. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye vekili yürütür. 

.»>... »o<( 
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S.Sayısı:79 
Ziraat vekâleti müesseselerinde yetiştirilen her nevi fidan 
tohum ve üretme vasıtalarının satılabilmesi ve bu gibi 
müesseselerden füzurft rgürüjönferîrı mûtedavil sermâye 
ile idare edilebilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ziraat ve 

Bütçe encümehlçri mazbataları (1/1085) 

T.C . y 

Başvekâlet 21-VI • 1934 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı: 611779 . •,:•:•:• • u.>'^:^:- <*• ' ^"': '''""' '*• 
B. M. M, Yüksek JtekHğtae 

Ziraat vekâleti müesseselerinde yetiştirilen her nevi fidan, tohum ve üretme vasıtalarının 
satılabilmesi ve bu gibi müesseselerden lüzum görülenlerin mûtedavil sermaye ile idare edi
lebilmesi hakkında mezkûr vekillikçe hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 14-VI-934 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurla
rına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

" Esbabı mucibe ? 
Vekâletimize, bağlı ye fidan^ Tohum ve diğer üretme Vasıtaları ; ^ . 

2-XII-341 ve 6-82.tıumaraiı.^nu.nun::t.vinci maddesi röüeibinç%: meç^ne£.<^ 
Vekâletimizin başlıca vaâfeierinden r biri. olan bu iişlerih hâlkiöiıza teminettjği faidejer . 

bir #çok yerlerde iyice anlaçıjraışfeir. Bu suretle şimdiye kadar hâfe meccanetıyapılan bu;. 
yardımın bundan sonra, maliyet fiat ma tekabül edecek bir bedel mukabilinde yapılması İflzumlu 
görülmektedir. Bu; sayede, Vekâletçe ̂  meccanen fidan tevzi edy^e^<e\^m^ı'4oIay!^le-'bu . 
gün kurulması kabil olmayan, hususîfidanlıkların da memleketinizde tedricen.teessüs ve inki
şafına imkân verilmiş olacaktır. ? 

Kurulacak millî pamuk dokuma sanayiimzİn ihtiyaç göstereceği iyi cins pamukların mem
leketimizde yetişdiriimesi.gibi mühim bir maksatla tesis edilmiş ve edilmekte olan pamuk 
tohumu üretme çiftliklerimizin mûtedavil sermayeye ihtiyaçları temamen tahakkuk etmiş 
bulunmaktadır. 

Fida» tohum ve diğer üretme vasıtaları yetişdîpn nıüesseselerimizden bu tarzda çalışa
bilecek derecede işlerini ilerletmiş ve muhitlerine kendilerini tanıttırabilmiş olanlarına^ umumi 
muvazeneden karşılanan işletme masraflarının mûtedavil sermaye olarak verilmesî ileri sene
lerde bu suretle bütçede tasarruf edilecek olan tahsisat ile vekâletimizin: diğer sahalarda da 
halkımıza müfit olacak işlere girişmesine imkân verecektir. 

Bu gibi müesseselerde çalışan mütehassıs fen memurlarımızın; maaş ve ücretlerini de 
tevziattan istifade eden halka yükletmek, bu kanundan beklenilen faidelerin elde edilmesine 
mani olacağı düşünülmüş ve maliyet fiatı hesabına bü müesseselerin memur masrafı konul-
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mamıgtjı. Pu itikada nraJiyet fiatlarına yalınız işletme masraflarının esas tutulması muvafık 
görülmöiştür. " 

Müte^avil sermaye ile işleyebilecek derecede.teşkilat, tesjşat ve işlerini henüz ilerilefememiş 
ve mulıltine o derece kendim tamtajnajîirç oUfl mûease^krimizm de yavaş, yîtvaş l?yf çok 
ümid bağladığımız yeni şekilce çalışma tarzına hazırlanâbilmeleri için yetiştirdikleri fidan, 
töhant y* cöğer üretme vaaıtairım evvelâ gayet ucuz ve seneden seneyeyükseîtfîerek yukarıda 
izaâı QIWW maliyet derecesine kadar çıkarılacak bîr bedfil mukabilinde dağıtmaları muvafık 
mflürlea edilmektedir. Bu gibi müesseseler bu suretle tahsil ettikleri parayı mal şajıdMdarına 
yttıiaafJtJiEdto. 

İşlerinin huşu&vtti dolayisile nmtedavil se&n«ye ile çal»şnwları maiızuriu görülen veya 
istihsalâtının bedel mukabilinde dağılması mümkün olmayan müesseselerimizin yetişdırdikleri 
fidan, tohum ve cjiğer üretme vasıtaları da yine (6S2) numaralı kanun mucebince meccanen 
dağıtılacaktır. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanandanım lâyihası) ilişik olarak arz ve takdim kılınmıştır, 
efendim. 

" ^ 8: M 1£ ; 
Mtûaİ encimteni : , ' Î-VÎZ-1934. 
%amt> No. 16 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat veMleti müesseselerinde yetiştirilen 
her nevi, ficjan, tohum ve üretme vasıt-alarmın 
ve ibu gibi müesseselerden lüzum görülenlerin 
mütedat«il sermaye ile idaresi hakkında Ziraat 
vekilliğince hazırlanıb icra Vekilleri Heyetinin 
14 - VI -1934 tarihli kararı ve Başvekâleti Ce-
lilenin 8/İ779 nuftfaralr teskeresilc Yüksek M i 
lise aı^ltuiftii ve encümenimize havale buyuru-
lan kamın lâyihası Ziraat umum müdürü hazır 
oldftğu halde okumıib görüşüldü: 

#iraatte fidan, tohum ve bunun gibi bir ta
kım üretme vasıtaları yetiştiren hususî mües
seselerin bir taraftan memlekette çoğalmasını 
kolaylaştırmak ve Ziraat vekilliğine bağlı bu gi
bi müesseselerin bir kat daha eksiklerini ta
mamlamak ve memleket ihtiyaçlarına cevab ve
recek bir şekilde fidanlrkları çoğaltmak için 
tohum ve fidanların malolduklarc fiata yakın 
bir para île satılması ve bü müesseselerin işler' 
sermayeden fardelenmeleri ve pamuk sanayii
mizin aradığı iyi cins pamukların pamuk mın-
takalannda çokalması için bu tohumlan yetiş

tirmekte p^an üretme çiftliklerinin de işler ser
mayeye ihtiyaçları düşünülerek lâyiha muva
fık görülıöüş ve bu kanunun tatbiki ile kuvvet 
bulacak olan »bu gibi müesseseler memleket ih-
ti#8«raa yarayacak vasıflarda iyi tohum yetiş
tirecekleri gibi meyvacılığımızı iç ve dış piya
saların Kf&âiğı sarflara uygun ve sabit, düz-
gÜri evsafa hâsılat verecek 4>ir vaziyete getireee^ 
ği düşüniÖcrek lâyihadaki maddeler ufak de
ğişikliklerle kabul edilmiştir. 

Havaleleri mucibince Bütçe encttmenine tevdi 
buyurulmak: üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Ziraat En. Rs. 
îzmir 

M. Bahmi 
Atik 

İstanbul 
Mitai 
Aza 

Denizli 
Emin Aslan 

Mi M. 
A&saray 
Yaşar 

Aza 
Çorum 

ifÜM 
Aza 

Konya 
M. İrittfi 

Kâtib 
Bolu 

Aza 
Adana 
(k Resul 
Ata 

Estkişehir 
Cafer 

(S. Sayısı : 7ft) 
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B&fcşe tncumeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bittçe encümeni 

Karar No. W 
Em No. 1/1085 

19 - XII -1934 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat vekâleti müesseselerinde yetiştirilen her 
nevi fidan tohum ve üretme vasıtalarının satıla
bilmesi ve bu gibi müesseselerden lüzum görülen
lerin işler sermaye İle idare edilmesine dair olub 
Başvekaktm 21 haziran 1984 tarih ve 6/177Ö 
sayık teekeresüe Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası encümenimize havale «dilmiş olanakla 
Ziraat encümeninin mazbatasile birlikte Ziraat 
vekili Muhlis, Muhasebat umum müdü Mefflaed Ali 
bulunduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Fidan, tohum ve bunun gibi üretme vasıtala
rı yetiştiren ve Ziraat vekilliğine bağlı bulunan 
müesseselerin adedini çoğaltmak ve meveud olan
ların da noksanlarını tamamlamak maksadile to
hum ve fidanların maliyet fiatına yakin bir be
del âe satılması yokmcteki-teklif^ nwr?&fifc bulan 
^elstteîriimkf gerek bu ntüessç^terden lülzöîmı go-
rtÖenlerin ve gerek k«ruîae»k miEî ^aiîe^ sana-
yiiıfe ihtiyaç göstereceği iyi eni» pasnw$feı 
m©Mek«tS«fKde yetiştirmek amtteile karulaşuş 
ve kurulmakta bulunmuş olan kartuk tohumu 
üretmş çiftliklerinin işler,sesmaye i\& idare edil
me» hakkındaki düşünceyi de yerime bulmuş 
ve bu sebeblerle Ziraat encümeni • taraf mda'n 
anıklanan. kanun, lâyihasınıesas itibarile ihtiyaca 
uygun görmüştür. Şu kadar ki işler sermaye ile 
idare olunan muesseselerce elde edilebilecek «afi 
hasrlfttm bu müesseselerin sermayesaŞ efcfenmesi 
5RjUtaââc olmaca beraber bunun ieitt bir hmdf ta

yinine zaruret hisseden encümenimiz sermayenin 
üç misline baliğ oluncaya kadar safi hasılatın,ser
mayeye eklenmesi Ye bundan fazlasının Hazine
ye teslimi yolundaki Hükümetin teklifi işin ica
bına d»ha elverdi bulunduğundan ZîttcSt encü
meninin teklif ettiği 7 inci maddenin yerine bu 
kay4âleri ihtiva -eden -Hükümetin lâytasındaki 
7 -nei maddeyi almağı muva&k bulmuştur. 

Bundan başka 9 »ctı maddede bahsi'geçen ta
limatname kaydi kaldırılarak işler sermayenin 
işletilmesi, hesab usulleri ve alım satım muame
leleri Maliye ve Ziraat vekillerince tesbit ve İc
ra Vekilleri Heyetince tasvib olunacak esaslar 
dairesinde yapılması muvafık görülmüş ve 9 ncu 
madde de buna göre düzeltilmiştir. 

Büf ^eNi*§lklikle¥e g§re «fkcthnetıitnMree- anıkla-
n«n 4»wm ^ ^ a s î «ö^aeeleiı müz$fcer% ediliftesi 
düüğöe lw«Biî hey^ft ^stöfemfr konmak üaerc 
Yüksek B ^ i ğ s «roffuldt*. 

Seİs Ü . V , M. M. 
Burdur İsparta Bayazıd 

M+.-Şy&zkmv' M.ÜmM $tısan 
"Sufsâ Çorum 

tfr:0. Xa$wmttn Mustafa 
İstanbul Srvas 
Sadettin Basim 
4fenĞr Giresun 

Kfem, fmç Ki&m Ak&y 

Kâtib 
Baltfkesir 
Bwver 

Mardin 
R. tîrUn 

Srvas 
Remzi Çiner 

Kîrkîareli 
8. &Ütî 

(S. Sayısr: 1$) 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Ziraat vekâleti müesseselerinde yetiştirilen her 
nevi fidan, tohum ve üretme vasıtalarının satı
labilmesi ve bu gibi müesseselerden lüzum gö
rülenlerin * mütedavil sermaye ile idare edile

bilmesi "hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat vekâleti -müesseselerin
de y«1a#ariien her nevi fidan, tonum ve üret
me vasıtalarından lüzum görülenler veKaietçe 
takdir oıunacaK bede* muKaoılıncle satnaoiiir. 

MADDE £ — Ziraat vekâleti lüzum gör
düğü müesseselerinden her birine bir veya 
muteadüıd delaaa seneleri bütçelerinden ve 
üizmeıın teaııuK ettiği tertibieraen en çok 50 
bun liraya kactar mutedavıi sermaye vermeğe 
mezundur. 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince ser
maye verilen müesseselere mahsus arazi, bi
na ve demirbaşlar kıymetlendirilerek müteda
vil sermaye idaresine devrolunur. 

MADDE 4 — Müesseselere verilecek müte
davil sermaye umumi işletme masraflarına tah
sis olunur. Bu müesseselerin memur ve daimi 
müstahdemlerinin maaş ve ücretleri ve harcı
rahları eskisi gibi Ziraat vekâleti bütçesindeki 
tertiblerinden verilir. 

MADDE 5 -—Mütedavil sermaye ile işleti
len müesseselerin sarfiyatı muhasebei umumiye 
ve müzayede, münakaşa ve ihalât kanunları 
kayidlerinden ve Divanı muhasebatın vizesin
den müstesnadır. 

MADDE 6 — Bu müesseselerin her malî se
neye aid idare hesapları kanunî müddeti zar
fında müesseselerce tanzim edilecek sene mu-
hasebelerile beraber Divanı muhasebatın tet-
kikma arzolunur. _ 

MADDE 7 —• Safi hasılat veren müessesele
rin bu hasılatı mütedavil sermayelerinin üç 
misline baliğ oluncaya kadar sermayelerine 

ilâve olunur ve fazlası Hazineye teslim edilir. 

MADDE 8 — Mütedavil sermaye muamelâ
tından müessese müdürü ile muhasibi mesul 
müştereken mesuldürler, 

MADDE 9 —' Mütedavil sermayenin işletil
mesi, hesab usulleri ve alım, satım muameleleri 

(S. Sayısı 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen üret
me vasıtalarının (fidan, tohum ve bunun gibi) 
satılabilmesi ve işler sermaye İle idaresi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat vekilliği müesseselerin
de yetiştirilen her çeşM fidan, tohum ve bunlar 
gibi üretme vasıtalarından lüzum görülenler ve
kâletçe takdir olunacak bir fiatle satılabilir. 

MADDE 2 — Ziraat vekâleti lüzum gördüğü 
müesseselerinden heri fbirine bir veya bir kaç 
defada seneleri bütçelerinden ve hizmetin taal
lûk ettiği tertiblerden en çok 50 000 liraya, ka
dar işler sermaye vermeğe mezundur. 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince ser
maye verilen müesseselere mahsus arazi, bina 
ve deîn^bâşlar kıymetlendirerek işler sermaye 
idaresittf devrolunur. 

. MADDE 4 — Müesseselere verilecek işler 
sermaye umumî işletme masraflarına tahsis olu
nur. Bu müesseselerin memur ve daimî müstah
demlerinin maaş ve ücretleri ile harcırahları es
kisi gibi Ziraat vekaleti bütçesindeki t&rtibje-
rinden.,verüir. 

MADDE 5 ~- îşler sermaye ile işletilen mü
esseselerin sarfiyatı muhasebei umumiye ve 
arttırma, eksiltme ve ihale kanunları hükümle
rinden ve Divanı muhasebatın vizesinden müs
tesnadır. 

MADDE 5 — Bu müesseselerin her malî se
neye aid idare hesablun kanunî müddeti zar
fında müesseselerce tanzim edilecek sene muha-
sebelerile beraber Divanı muhasebatın tetkikma 
arzolunur. 

MADDE 7 — Safi hasılat veren müessesele
rin bu hasılatı sermayelerine ilâve olunur. 

MADDE 8 — îşler sermaye muamelelerinden; 
müessese müdürü ile muhasibi mesul birlikte 
mesuldürler. 

MADDE 9 — îşler sermayenin 
hesab usulleri ve alım satım muameleleri Maliye 

•VJ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ | 

Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen 
(Üretme) vasıtalarının (Fidan, tohum ve bunun 
gibi) satılabilmesi ve işler sermaye ile idaresi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat vekilliği müesseselerin
de yetiştirilen her nevi fidan, tohum ve bunlar 
gibi üretme vasıtalarından lüzum görülenler 
vekâletçe takdir olunacak bir fiatle satılabilir. 

MADDE 2 — Ziraat vekâleti lüzum gördüğü 
müesseselerden her birine bir veya bir kaç de
fada seneleri bütçelerinden ve hizmetin teallûk 
ettiği tertiblerden en çok 50 000 liraya kadar 
işler sermaye vermeğe mezundur. 

MADDE 3 — ikinci madde mucibince ser
maye verilen müesseselere mahsus arazi, bina ve 
demirbaşlar kıymetlendirilerek işler sermaye 
idaresine devrolunur. 

MADDE 4 — Müesseselere verilecek işler ser
maye umumî işletme masraflarına tahsis olu
nur. Bu müesseselerin memur ve daimî müstah
demlerinin maaş ve ücretleri ile harcırahları 
eskisi gibi Ziraat vekâleti bütçesindeki tertib-
lerinden verilir. 

MADDE 5 — İşler sermaye ile işletilen mües
seselerin sarfiyatı muhasebei umumiye ve art
tırma, eksiltme ve ihale kanunları hükümlerinden 
ve Divanı muhasebatın vizesinden müstesnadır. 

MADDE 6 — Bu müesseselerin her malî se
neye aid idare hesablan kanunî müddeti zar
fında müesses elerce tanzim edilecek sene muha
sebeleri ile bearber Divanı muhasebatın tetki
kine arzolunur. 

MADDE 7 — Safi hasılat veren müessese
lerin bu hasılatı işler sermayelerin üç misline I 
baliğ oluncaya kadar sermayelerine ilâve olunur 
ve fazlası Hazineye teslim edilir. 

MADDE 8 — îşler sermaye muamelelerinden 
müessese müdürü ile mesul muhasib birlikte 
mesuldürler. 

MADDE 9 — İşler sermayenin işletilmesi, he-
sab usulleri ve alım satım muameleleri Maliye ve | 

( S. Sayısı ; 79 X 
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Maliye ve Ziraat vekaletlerince müştereken tan
zim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik oluna
cak bir talimatname dairesinde cereyan eder. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

14-VI-934 
Bş. V. Ad.V. " M. M.V. Da.. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 8. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü Fuad Hikmet Ali 

îk. V. S. Î.M. V. G. I. V. Zr: V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

6 -
Zr. E. 

ve Ziraat vekilliklerince birlikte tanzim ve icra 
Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir talimat
name dairesinde yapılır. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
nifuteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Ziraat vekilleri yerine getirir. 

( S. Satışı : 79 ) 
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B. E. 

Ziraat vekilliklerince tesbit ve tcra Vekilleri He
yetince tasvib olunacak esaslar dairesine yapılır. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Ziraat vekilleri yerine getirir. 

( S. Sayısı : 79) 





Sıra No 11 e ilâve 
Gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanun müddetinin uza

tılmasına dair kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (1/1129) 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 22- XII -1934 
Karar No. 11 
Esas No. 1/1129 

Yüksek Reisliğe 

Gizli nüfûsların yazımı hakkındaki kanun 
müddetinin uzatılmasına dair Dahiliye bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Heyetince 
14 - XI -1934 te Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe-
sile birlikte gönderildiğini bildiren Başvekâle
tin 15 - XI -1934 tarih ve 3177 sayılı tezkeresi 
encümenimize havale buyurulmuş olmakla Nü
fus umum müdürü Beyin de bulunduğu 
19 - XI -1934 teki toplantımızda okundu ve iş 
hakkında konuşuldu: 

Nüfus kütüğüne yazdırılmamış doğum, ölüm 
ve evlenme vakalarının yazılması yolunu göste
ren 2576 sayılı kanunun meriyet mevkiine gir
mesinden itibaren birinci teşrinin on beşine 
kadar 2 865 216 gizli kalmış doğum, 1 726 701 
ölüm ve 890 593 aded nüfusça kayidsiz kalmış 
evlenme yazıldığı anlaşılmış ve kanunun bu 
hayırlı neticesi encümence memnuniyetle kar
şılanmıştır. 

Bu itibarla vasıtaların eksikliğinden dolayı 
henüz tamamlanamayan bu işin başarılması için 
kanunda yazılı müddetlerin uzatılması teklifi bu 
defa kabule değer görülmüş ve hatta müddetin 

1 haziran 1935 tarihine kadar uzatılması daha 
elverişli saydmış ise de kanunlarda tayin olu
nan müddetlerin zaman zaman uzatılmaması 
hususunun teminini iltizam eden encümenimiz 
vali ve kaymakamların hakkile çalıştırılarak 
bu işin tayin edilen müddet içinde ibaşarttırıl-
ması hususunda Hükümetin dikkat nazarını cel-
betmeği bir vazife bilmiştir. 

Yapıla-n değişiklikle kanun lâyihasının Ulu 
Heyete sunulmasına karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
a. En. Rs. 

Kâtib 
Kütahya 
Memed 

Aza 
Rize 
Esad 

Reis V. N. 
Çanakkale 

Şükrü 
Aza 
Ordu 

Ahmed İhsan 
Aza, 

Afyon K. 
İzzet Ulvi 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 
Aza 

Çorum 
/. Kemal 

Aza, 
Ordu 
İsmail 
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DAHİLİYE ENCÜMENİNÎN TEKLİFİ 

Gizli nüfusların yazımı hakkındaki 15-V1I-1934 
tarih,ve 2576 sayılı kanunun birinci ve 8 nci 
maddesindeki müddetlerin uzatılması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gizli nüfusların yazımı hak
kındaki 15 - VII -1934 tarih ve 2576 sayılı ka
nunun birinci ve sekizinci maddelerinde yazılı 
üç aylık müddetler 1 haziran 1935 tarihine ka
dar uzatılmıştır, 

MADDE' 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

>!^«H« 

(S , Sayısı : 11 e i&ve) 



S.SayfSi:87 
iskân kanununun 44 ncu maddesine biı*1ıkra ilâvesine dair 

kanun lâ#ıası ve iskân kanunu muvakkat encümeni 
mazbatası (İ/i İ85) 

16- X//- 1Ç34 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

251 & SaynViskân kanununun 44 üncü maddesine bir;îıkra ilâvesi hakk«da Adliye vekil* 
iiğ^nce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13-XII-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kânun lâyihası esbabı mucibesite birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

# Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 
İskân teşkilâtı bulunmayan veya bulunupta yetmeyen yerlerde vali ve kaymakamlar tara

fından oralardaki Devlet, İdarei hususiye ve Belediye memurlarından mûnasib görülenler 
iskân kanununun 44 üncü maddesi hükmüne müsteniden muhacir ve iskân ve nakil işlerine 
memur edilmekte ye.bu arada Adliye memurlarına da o işler gördürülmek istenilmekte ise de 
Adliye kâtib kadrolarının darlığı ve işlerini» »çokluğu yüzünden mevcud kâtibler mahkeme 
işlerine bile yetişememesi hasebile muvakkaten dahi olsa iskân işlerini görmek üzere ayrılma
ları mahkeme işlerini tamamen felce uğratacaktır. Bu düşünceye mebni mezkûr maddelerdeki 
hükümlerin Adliye memurlarına şamili olmadığına dair kanun lâyihası yazılarak sunulmuştur. 

İskân kanunu Muvakkat encümeni mazbatası 

22 - Xn - 1934 

Yüksek Başkanlığa 
2510 sayılı iskân kanununun 44 ncü maddesi- nun lâyihası Adliye ve Dahiliye Bakanları hazır 
ne bir* fıkra ilâvesi hakkında Adliye vekâletince olduğu halde müzakere edildi. 
'haaırlanıb Başbakanlığın 16 - XII - 1Ö34 tarih ve Adliye bakankğının esbabı mucibesi haklı gö-
6/8441 numaralı tahriratile gönderilen ve Mu- rüldüğünden teklif olunan kanun lâyihasının ka-
vafckat iskân encümenine havale buyurulan ka- bttlüne ekseriyetle karar verilmiş ve Umumî he-

T. C 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü. 
Sayı: 613 441 

T, B. M. M. 
İs. K. M. Encümeni 

Karar No. 5 
Esas No, 1/1185 
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yetin tB^'baazarma konulmak üzere yüksek ka
tınıza sunulmuştur. 

Is. Ka. Mu, E, R. 
Cebelibereket 
Nmi Eldmiz 

Bolu 

M. m_ 
Kütahya 
M, Somer 

Bursa 

Kâtib 
Tokad 
8. J&ema 
Bursa ;'... 

Edirne 
F. Kaltakkıran 

Maraş 
N.JJral 
Trabzon 

B. Ülkümen 
izmir 

Dr. Emin Cemal Su$a x\Dr. Refik Rüştü Egel Kâmü Dursun 

istanbul 
Ali 8. Bfvrlas 

Sinob 
Y. K. Tengirşenk 

Urfa 
S+Vrşâfuaş 

Balıkesir 
Vasfi 

Konya 
H. Dikmen 

Trabzon 
ı Fatin 

Zonguldak 
R.Vardar 

Bolu 
î, Ak&a&vrtan 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

2510 sayüı iskân kanununun 44 ncü maddesine 
lir fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 2510 sayılı iskân kanununun 
44 ncü maddesinin sonuna bu fıkra ilâ-ve edil
miştir: (43 ncü madde ile bu maddenin iskân iş
lerinin memurlar tarafından yapılmasına dair 
olan hükümleri Adliye memurlarına şamil de
ğildir). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü ioraya 

tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
J.3-XH-1934 

Bş. V. 
î. tnönü 
Da.V. 

•Ş. Kaya 
Mİ V. 

A. Ösmen 
S. î . M. V. 

Aid. V. M. M. V. 
Ş, Şatfacoğlu Z. Apaydın 

Ha.4T.V. Mal.V. 
Ş. Kaya Fuad Ağralı 

Na. V. tk. V. 
Ali Çetin Kaya 
G.Î.V. Zr. V. 

D. Refik Saydam Rana Tarkan Muhlis Erkmen 

( S. Sayısı : 8f ) 



S/Sayrsı:90 
İstanbul rıhtım, dok ve antrepo Türk anonim şirketinin 
mallan ite imtiyaz haklarının satın alınmasına dair, karttın 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (I 1199) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: û/3559 

22-XU-t934 

T. B. M. M. Yütoek Reislisine 

İstanbul rıhtım, dok ve antrepo Türk anonim şirketinin malları ile imtiyaz haklarının 
satın alınmasına dair Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22-XII-9|4 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştınlan kanun lâyihası esbabı mucibesiie birlikte yüksek huzurla
rına sunulmuştur. 

Başvekil 
l. İnönü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
istanbul Rıhtım Dok veanterepo Türk anunim 
şirketinin malları ite imtiyaz haklarının satın 

alınmasına dair kanun lâyihası 

MADDE ı — İstanbul rıhtım , dök ve 
anterepo Türk anonim şirketinin mallan ile 
imtiyaz haklarının satın alınmasına dair Hükü
metle şirket arasında 18-XH-1934 tarihinde 
imza edilmiş olan bağlı mukavelename ile dörd 
ilişiği tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Şirketin satın alma muka
velenamesinde yızılı ve ödenmemiş kısmı, 
( 570 338) Türk lirasından ibaret olan obli-
gasyonlardan doğan borçlarını hâmillerine 
karşı Devlet üstüne alır. 

MADDE 3 — Rıhtımlarla birlikte şirketin 
imtiyaz mukavele ve şartnameleri ve bütün 
eklerile haiz olduğu haklar ve satın alma mu
kavelesi ile Hükümete devrettiği bütün işler 
hak ve menfaat ve mallar İstanbul Liman işle

ri için kurulan Maliye bakanlığına bağlı 
idareye geçer. ' - . • 

Maliye bakanlığı, işin gelıminegöre bu 
işlerin bir kısmını veya hapsini başlı başına 
bir manevî varlık yaparak veya Devlet daire

lerine devrederek idare edebilir. 
MADDE 4 — Yukarıki madde mucibince 

rıhtım dok ve antrepoları işletecek olan idare 
şirketin ötedenberi almakta olduğu resim ve 
ücret ve masrafları yine öylece ajgcak ve 
işlerini bu günkü usullerle yürütecetetir. 

Ancak duyulacak ihtiyaçlara göre bu tesi
satın işletmesine aid usuller ve şartlarla alına
cak resim ve ücret tarifelerini değiştirmeye 
Hükümet salahiyetlidir. 

MADDE 5— Bu kanun l ikinci kânun 1935 
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gününden r»uteberieUr. 

MADDE ö — Bu kanunun hükümlerini 
İcra .Bakanları Heyeti yürütür. 

MUVAKKAT MADDE ı — İşletmenin is
ti bam edeceği bütçe ve kadro, 1934 ma 11 
yılı için İcra Bakanbği Heyetince yakılır. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Avans olarak 
şirkete verilecek para karşılığı olarak işletme 
idaresine (200 000) liraya kadar kredi açmağa 

Maliye bakanlığı salahiyetlidir. 
22-XII-934 

Bş. V. 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Ut V. 

Ad. V. 
Ş. Samooğliı 

Ha. V. V., 
Ş. Kaya 
Na. V. 

Abidin özmen Ali Çetin Kaya 
S. î. M. V. G. î. V. 

M. M. V. 

: Mftl^V.,:. 
Fuad, Ağralı 

Ik. V. 
Celâl Boyar 

Zr. V. 
Dr, Refik Saydam Hana Tarhm MıûıUs Erkmen 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
i#^e enmirmm 

Mm* töo .68 
MmsWo: t/om 

22 - XII - 1934 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul (çıhtîm, dok ve antrepo anonim şir
ketini satın alma mukavelesinin tasdikrna dair 
olub Başvekâletin 22 - XII -1934 tarih ve 6/3559 
sayılı t&zkeresile Meclise sunulan kanun lâyiha
sı encümenimize verilmiş olmakla Adliye vekili 
Saraçoğlu Şükrü bulunduğu ha?lde okundu v̂e ko
nuşuldu. 

istanbul rıhtım, dok ve antrepo şirketinin sa
tın alçnmasile .memleketin ökonomik hayatında 
kıvanca değer bir adım; daha atılmış ve mühim 
bir müessesenin Devletleştirilmesi işi de başarıl
mış bulunmaktadır. Umumî heyetin yüksek tas*-
vibine. sunulan bu mukavele ile kabul olunan 
esaslara göre bütün tesisat ve haklarile menkul 
ve gayrimenkul bütün majları ve imtiyaz mev
zuuna dahil olmayan hususî bütün emlâki, mev-
cud alât, edevat ve malzemesi tamamen Devlete 
intikal etmiş bulunmaktadır. 

Buna mukabil Devlete tahmil olunan borç 
570 338 lira obligasyon bedeli ve imtiyazlı hisse 
senedatına verilmeyen dividant mukabili olub 3 
senede Ödenmesi icab eden 1 400 000 frank ile 
% 7,5 faizli bonolarla 40 senede resülmal olarak 
ödenecek 31 580 138 frank 75 san-timden ibaret
tir. 

Emlaki hususiye arasmda yıllık geliri 150 000 
liraya varan Çinili rıhtım ve Merkez hanları 
dahil bulunmakta ve mobilye ve menkul alât ve 

vesaitin bedeli yüz binlerce lira tahmin olunmak
tadır. Gerek bunların ifade ettiği kıymet ve ge
rek İstanbul limaffmı süsleyen büyük antrepo 
ve, rS^tiBilafla vasatı olarak senede iki, üç yüz-
bin lira hasılat veren imtiyaz haklarının Devlete 
ge^esi l^hâM olacak menfaat göz önüne alına
cak olursi satın alma- mukavelesinin çok müsaid 
şarjlar dahilinde aktodilmiş olduğu meydana çı
kar. Bu Mbarladjr kj encümenimiz mukaveleyi 
tasvible karşılamıştır. Mukavelenin tasdikma 
dair olan kanunun metnine, gelince; Hükümete 
gedmiş, .olan hakların ve malların nasıl işletileceği 
hakkındaki hükümlerin satın alma işlerilo alâkası 
bulunmadığı cihetle bu iki mevzuun biribirinden 
'ayrılması muvafık bulunmuş ve Hükümetin teklif 
ettiği lâyihadaki üçüncü madde ayrı bir kanun ha
linde Yüksek heyete sunulmuştur. 

25-VI-1934 tarih ve 2521 sayılı limanlar 
kanununa göre Hükümete geçecek rıhtımların li
man işleri için kurulacak idarelere devri esası 
kabul edilmiş olduğundan nhtım işlerinin bu 
idareye devri kanunun maksadına uygun bulun
muş ve işin icabına göre ayrı bir şahsiyeti hükmi
ye halinde idaresi veya başka bir Devlet daire
sine bağlanması için Maliye vekilliğine salâhiyet 
verilmesi muvafık görülerek ayrı bir kanun 
halinde sunulan maddede bu hüküm ifade edil
miştir. 

(S . Sayısı : 90) 
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Şirketin satın alınmasına saik olan ekonomik 

mülâhazalar bu servislerde işleme tarzında ve ta
rifelerinde esaslı değişiklikler yapılmasını icab et
tirmekte ise de şirketin imtiyaz .haklarının 
1 -1 -1935 gününden itibaren işletilmesine baş-
lanıması diğer taraftan da bu tarihten önce an
trepolara girmiş olan eşya resimlerinin şirket he
sabına olarak tahsil edilmesi iktiza etmekte ol
duğu ve yukarıda bahsoîitasn, mmm^m' üzerim
de tetkikat yaparafe yeni mad&v kü*ma#a vakit 
müsaM olmadığı eihetie m\evc»d usJâbt ve tarife
lerin muvakkat bir zaman ı^n kabulü ve rbuaun. 
tatbiki eneümenimizee de zarurî görülmüştür. 
Diğer maddeler aynen kabul edilmiş olmakla bu 
esaslara göre anıklanan kanun lâyihaları anüsta-

e«lea ve tereiten müzakere edilmek üzere Yük
sek^ R&isliğe sunuldu. 

Reis ReisV. M. M. Kâtib 
Burdur İsparta Bayazıd Balıkesir 

M. Ş* Özkan M. Unsal İhsan Enver 
Bursa 

Dr. G. Kagraman 
Erzurum 

Ai Mfflürek 
Kafse'ri 
A*ffîlm& 

Mardin 
D.MnUn 

Tokad 
S. Umm 

Çorum ; 
Mustafa 
Edime 

F. Re&iakran 
Ktrklarşfi 
$.&Ml 

>&BV&§ 

Rasim\ 
Yozg&d 
S. Içöz 

Erzurum 
A. Araşit 
çm&m 

Mazim J ^ r 
Mafi&a 

T.Tw%®$m 
%wm 

Remsi Çiner 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

İstanbul rıhtım, dok ve antrepo Türk anonim 
şirketinin malları ile imtiyaz kaklarının satın 

alınmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — İstanbul rıhtım, dok ve ant
repo Türk anonim şirketinin mallarüe imtiyaz 
haklarının satın alınmasına dair Hükümetle 
şirket arasmda 18 -XII -1934 tarihinde imza 
edilmiş olan bağlı mukavelename' ile dört ili
şiği tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Şirketin satm alma mukave
lenamesinde yazılı ve ödenmemiş kısmı, 
(570 338) türk lirasından ibaret olan obli-
gasyonlardan doğan borçlarını hâmillerine 
karşı Devlet üstüne alır. 

MADDE 3 — Yukanki madde- mucibince 
rıhtım, dok ve antrepoları işletecek olan ida
re, şirketin ötedenberi almakta olduğu resim 
ve ücret ve masrafları yine öylece alacak ve 
işlerini bu günkü usullerle yürütecektir. 

Ancak duyulacak ihtiyaçlara göre bu tesi
satın işletmesine aid usuller ve şartlarla alı
nacak resim ve ücret tarifelerini değiştirmeğe 
Hükümet salahiyetlidir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — işletmenin is
tilzam edeceği bütçe ve kadro, 1934 malî yılı 
için İcra Vekilleri Heyetince yapılır. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Avans olarak 
şirkete verilecek para karşılığı olarak iki yüz 
bin liraya kadar kredi açmağa Maliye vekilliği 
salahiyetlidir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Su kanun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

(S, Sayısı : 90) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

İstanbul rıhtım, dok ve antrepo şirketinden sa
tın ahnan rıhtım ve antrepolarla vasıtaların ve 
imtiyaz haklarının işletme tarzına ve menkul ve 
gayrimenkul mallarının kullanılmasına dair ka

nun 
MADDE 1 — Hükümetle İstanbul rıhtım, ' 

ve antrepo şirketi arasında aiktolünan 
18 -XII •1934 tarihli mukavele mucibince satm 
alınmış olan rıhtım, dok ve antrepolarla birlik
te şirketin imtiyaz mukavele ve şartnameleri ve 
bütün eklerile haiz olduğu haklar ve satm alma 
mukavelesile Hükümete devrettiği bütün işler 
hak ve menfaat ve mallar İstanbul liman işleri 
için kurulan Maliye vekilliğine bağlı 
geçer. 

mı 
Maliye vekilliği, işin gelimine göre bu idle

rin bir kısmını veya hepsini hükmî şahsiyeti ha
iz olmak üzere teşkil edeceği bir müesseseye 
veya. Devlet dairelerinden her hangi birine dev-
retmeğe salahiyetlidir. 

MADDE 2 — Bu kanım neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

(9. âayıst: 90) 
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İSTANBUL RIHTIM, DOK VE ANTREPO TÜRK AFONİM ŞİRKETİ 

MUBAYAA MUKAVELENAMESİ 

Âkit Taraflar : Aşağıda « Hükümet » tesmiye edilen ve Adliye vekili ve izmir mebusu Bay Sa
raçoğlu Şükrü tarafından temsil olunan Türkiye Cümlhuriyeti Hükümeti ile, 

Aışağrda « Şirket » tesmiye edilen ve İstanbul Rrhtım, Dok ve Aıntrepo Türk Anonim Şir
keti idare meclisinin 8 ağustos 1934 tarihli kararile kendisine verilmiş olan salâhiyete binaen hare
ket eden mezkûr idare meclisi murahhas azası M. Michel Gıanonge tarafından temsil olunan is
tanbul Rıhtımı, Dok ve Antrepo Türk Anonim Şirketi arasında atideki hüsusat takarrür eylemiştir: 

Devlete devir ve temlik 

Madde — 1 

Şirket, Galata sahili ile İstanbul sahilinde tesis edilmiş olan rıhtımları, imtiyaz sahasına dahil bu-
lunub üzerine bina inşa edilmiş olan ve olmayan bilcümle gayrimenkul malları ve bunlara merbut 
ve müteallik bilcümle hukuku ve her ne nam ile olursa olsun kendisi tarafından tasarruf edilib 
üzerine bina inşa edilmiş olan veya olmayan bilûmum gayrimenkul mallar ile mukavelenamenin 
26 ncı maddesi mucibince kendi malı olarak malik olduğu yerlere dahil bulunan ve üzerine bina 
inşa edilmiş olan veya olmayan bilûmum gayrimenkul malları, bütün «mobilyasını, gerek şartna
menin 14 ncû maddesile yazılı alât ve edevat ve levazımı ve gerek sair alât ve edevat ve levazımı, 
hulâsa, işbu mukavelenamenin 9 rıcu maddesi mucibince istisna edilmiş olanlardan maada, Türki-
yede malik okluğu bütün hakları, menfaatleri ve gayrimenkul ve menkul malları, Devlete devir ve 
temlik eder ve kendi malı olarak malik olduğu mebhus yerlere dahil gayrimenkul mallara - aşa
ğıdaki 6 ncı maddenin (a) fıkrasında mezkûr ve tahvilât ihracı suretile münakit istikrazı temsil 
eden tahvillerde yazılı şeraite tevfikan - mevzu rehin kayidleri hariç olmak, üzere işbu hakların, 
menfaatlerin ve gayrimenkul ve menkul malların her türlü rehin veya ipotek kaydinden beri oldu
ğunu beyan eyler. 

Şirket, mubayaa tarihine tekaddüm eden zaman da imtiyaz mucibince icra ettiği muamelelerden 
dolayı kendisi tarafından tahsil edilecek meblâğları, antrepo yahud servis yerleri isticarına aid ve 
daha müddeti bitmemiş olan ve 1 numaralı melfuf ta zikredilen kontratları ve kendisine aid gayri-
menikullerin icar mukavelelerini, Devlete devir ve temlik eder. Daha müddeti bitmemiş kontratlar 
o tarihte işletme muamelâtını temin ile mükellef olan Devlet servisine teslim olunacaktır. 

Bu emval ve hukukun kâffesi mubayaa gününde bulunacakları halde devir ve temlik edilecek
tir. Hükümet bunları o günde bulunacakları halde aynen ve bilâ itiraz kabul eder. 

Satın almamn tahakkuk tarihi 

Madde — 2 

Satın alma keyfiyeti 1 ikinci kânun 1935 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 
Mezkûr tarihten itibaren Devlet, şirketin yerine rıhtım ve antrepoların işletilmesini temin eder 

ve badema, eşhası saliseye karşı, bundan ve şirket tarafından teslim olunan emtiadan mütevellid 
mesuliyetleri deruhde eyler. 

Şirket, 1931 den itibaren antrepolara girmiş olan emtianın hepsini 1 kânunusani 1935 tarihinde 
Devlete, makbuzlar mukabilinde teslim etmeğe mecburdur. 

Bu tarihten evvel, işbu teslim muamelesi iki tarafın müşterek ve işe muvafık mesaisile hazırla
nacaktır. 

( S. Sayısı : 90 ) 



Gayrimenkul malların ferağı 

Madde — 3 

Şirket gayrimenkul malların Hükümet namına devir ve ferağı için icrası uhdesine terettüb eden 
muameleyi Hükümetin bu babta kendisine göstereceği zat namına icabı veçhile tanzim edilmiş bir vekâ
letname ita etmekle ifa etmiş olacaktır. 

Bütün ferağ harçları ve damga resimlerile gayrimenkul malların devir ve ferağı muamelesine aid 
masrafların tediyesi Hükümete terettüb edecektir. 

Vesaikin teslimi 

Madde — 4 

Şirket, mevcud bulunan ve işletme muamelâtının devamını temin için Devlete lâzım olan bütün 
vesikaları, tapu senetlerini, plânları, fennî evrakı ve muhasebe evrakını şirket yerine işletme mua
melâtını temin ile mükellef olacak olan Devlet servisinin vereceği makbuzlar (mukabilinde Hükü
mete teslim edecek ve diğer bütün vesikaları kendisi muhafaza eyleyecektir. Şurası da mukarrer
dir ki, gerek Devlet, gerek Şirket muhafaza veya teslim edilen vesikaları mütalea etmek ve icabrn-
da bunların ibrazını istemek hakkını haiz olacaklardır. 

Memurlar 

Madde — 5 

Mubayaadan evvel, Şirket, memurlarının tasfiye muamelesini ahkâmı katmniyeye ve kendi memur
larına müteallik hususî ahkâma tevfikan icra etmeği ve ihtiyat sandığını da tasfiye eylemeği taahhüd 
eder. Mezkûr hususî ahkâm ile ihtiyat sandığı 1 kânunuevvel 1934 tarihinde lâğvedilmiş olacak ve 
şirket bu suretle memurlarına karşı her türlü teahhüdattan beri kalmış bulunacaktır. 

Hükümet, serbestli hareketini muhafaza etmekle beraber, hizmetlerine devam etmek arzu
sunda bulunan Şirket memurlarını mubayaadan sonra da vazifelerinde bırakabilecektir. 

Devletin deruhde edeceği hususat 

Madde — 6 

Yukarıda zikredilen Şirkete aid hakların ve -malların Hükümete devir ve temlik edilmesine 
mukabil: 

Tahvilât ihracı suretile aktedilmiş olan istikraz 
a) Hükümet, Şirketçe tahvilât ihracı suretile aktedilmiş olan istikrazdan dolayı - Bu istikra

zın mevkii tedavülde bulunan tahvilâtının itibarî kıymeti 31 kânunuevvel 1934 tarihinde eskisi gi
bi yine türk lirası ile tediyesi meşrut beş yüz yetmiş bin üç yüz otuz sekiz (570 338) türk lirasına 
beliğ olmaktadır - Şirketin uhdesine terettüb eden veya edebilecek olan bütün vecibeleri badema 
kendisi deruhde eylediğini, ve 1 kânunusani 1935 tarihinden evvel vadesi gelmiş olan kuponların 
tediyesi münhasıran Şirketin uhdesine terettüb etmek üzere, mezkûr istikrazın faiz tediyatının 
ve itfa muamelâtının - Tahvillerde yazılı şartlara ve itfa cetveline tevfikan ve 1 kânunusani 1935 
tarihinden itibaren Şirket yerine ve Şirketin tâbi bulunduğu şeraitin ayni olacak şartlar dahilin
de - icrasını taahhüd eylemek suretile işbu istikrazdan mütevellid borcu kendi üzerine aldığını 
ve bu yeni istikrazdan münbais bütün vecibeler hususunda tahvilât hâmillerine karşı Şirketin 
makamına kaim olduğunu beyan eder. 

Tediyat 
b) Hükümet, 1935 ten itibaren her senenin şubatı iptidasında Paris'te fransız frangı olarak 

tesviye edilmek ve ilk ikisi beşer yüz bin ve üçüncüsü 400 000 franktan ibaret olmak üzere üç 
senevî taksitte Şirkete 1 400 000 (bir milyon dört yüz bin) frank tediye edecektir. 
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Hesablarm tesviyesi 
e) Şirketin imtiyaza dahil veya gayridahil muamelâttan dolayı mubayaadan sonraki zamana 

aid olmak üzere peşinen tahsil etmiş bulunacağı bilûmum mebaliğ Hükümetin alaeağına kayde
dilmek ye Şirketin isticar etmiş olduğu gayrim enkuller için mıtbayaadan_• sonraki zamana aid ola
rak peşinen tesviye etmiş olduğu, kiralar, 

- Şirketin mubayaadan sonaraki zamana aid olarak keza peşinen tediye etmiş olduğu sigorta ücret
leri, vergiler ve tekâlif, 

- Şirketin mubayaa gününden evvel icra ettiği imtiyaz muamelâtına müteferri muhtelif resimler ye
kûnu, Hükümetin borcuna yazılmak suretile tanzim edilecek hesabın arzedeceği bakiyeyi, Hükümet 
1 mart 1935 tarihinde tstanbulda türk lirası olarak Şirkete tesviye edecektir., 

Mezkûr hesab, işbu mukavelenameye müzeyyel 2 numaralı melfuf ta, tahdidi olarak nazara alınan 
ahkâm ve yazılara tevfikan tanzim edilerek 1935 senesi şubatı iptidalarında Şirketçe Hükümete tev
di edilecektir. 

Mubayaa yd taksiti 
d) Hükümet Şirkete 1 kânunusani 1935 tarihinden itibaren kırk sene 2 500 000 (iki milyon beş yü

zer bin) Fransız franklık yıl taksitleri tediye edecektir. Her yıl taksitini temsil etmek üzere Şirket emrine 
muharrer ve merbut nümunej^e tevfikan (3 numaralı melfuf a müracaat) tanzim edilmiş altışar aylık iki 
aded bono verilecektir. Bu suretle mubayaa tarihinde Şirkete verilecek seksen aded bono bedellerinin 
her sene 1 mayı® ve 1 teşrinisani tarihinde fransız frangr olarak Pariste Şirket hesabına Osmanlı ban
kasına tediye edilmesi meşruttur. Mezkûr 80 bononun tediyesi için Ziraat bankası tarafından aval 
verilecektir. 

Hükümet Türk Devletinin haricî alacaklılarının cümlesine tatbik edilmek üzere umumî tedbirler 
ittihaz etmeğe lüzum gördüğü takdirde, Hükümete sırf banka avansı mahiyetinde yapılmış olan avans
ların alacakları hariç kalmak üzere, Şirket hal ve istikbalin diğer haricî alacaklıları arasında en mü
sait muameleye mazhar olandan daha az müsaid bir muameleye tâbi tutulamayacaktır. 

2 500 000 (iki milyon beş yüzer bin) franklık yıl taksitleri, 40 senede itfası muktazi % 7,5 (yedi 
buçuk) faizli 31 580 138,75 franklık bir istikrazın karşılığı addedildiğinden 1 teşrinisani 1943 tari
hinden evvel peşinen itfa edilemezler. 

Bu tarihten ve üç ay evvelinden yapdacak bir umumî ilândan sonra, Hükümet, altı aylık bir bo
nonun hulul etmiş olan her hangi bir vadesinde, o vadenin tesviyesinden sonra, ya mütebaki 
medyun resülmaM melfuf 4 numaralı tablo mucibince (tediye etmeği, veyahud medyun kalan baki
yenin tamamını veya bir kısmını konversyon yapmağı Şirketin intihabına teklif etmekte muhtar, 
ve Şirket te bu iki şıktan birini kabule mecburdur. 

Avcms ' 

Madde — 7 

Mubayaa akabinde şirketçe ihtiyari lâzım/gelecek masarife medar olmak üzere Hükümet şirkete 
1 kâaıunu evvel 1934 tarihinde 200 000 (iki yüz bin) Türk liralık bir avans verecektir. Bu avans 
6 neı maddenin C fıkrası mucibince Devletçe şirkete tesviye edilecek meblâğla mahsub edilecektir. 

İbra 

Madde — 8 

Şirketin zimmeti imtiyaz evrakı mucibince Şirkete tejrettüfo eden bütün borçlardan ibra edilmiştir. 
Şirket gerek tahsil edilmiş resimlere, gerek antrepoları işletme muamelâtına müteallik mesail 

ve hususata aid ve imtiyaz evrakının tatbikındaıı mütevellid kâffei mesuliyetlerden ibra edilmiş
tir. - ' 

Hükümet ve Şirket her ne mahiyette ve neden mütevellid buâuınursa bulunsun Şirketin imtiyaz 
evrakından, nizamnamei dahilisinden veya sair evrakından mütevellid ve mubayaa gününde der-. 
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meyan edilmiş veya edilmemiş bilûmum müddeiyat, metalib ve deaviden gerek hal gerek istikbal 
için mütekabilen feragat ve birbirler/inin zimmetini mütekabilen ibra ederler. 

Hükümet Şirketin zimmetini eıebhus müddeiyat, metalib ve deaviden gerek kendi namma, ya
ni, umumî mülhak veya hususî bütçe ile idare ©dilen bütün devair ve müessesat ve ezcümle Ev
kaf namına ve gerek işbu devair ve müessesata merbut olub ticarî bir maksadla hareket eden mü-
essesat namına ve bunlardan maada İstanbul belediyesi namına dahi ibra eyler ve bütün bu devair 
ve müessesat ile Evkafın ve mezkûr belediyenin bu ibraya ademi muvafakatleri halinde tevellüd 
edecek bütün netayici kendisi deruhde eder. îşbu ibra kezaiik mütekabildir. 

Elyevm derdesti rüyet bulunan davalar için Taraflardan biri taleb ettiği takdirde huikulk usulü 
muhakemeleri kanununun ahkâmı mahsusasına tevfikan feragat muamelesi yapılacaktır. 

Devletin, evkafın ve belediyenin mubayaa gününde tahakkuk ettirilmemiş olan vergilere, rü
suma ve saireye aid mütaldbatı da işbu ibraya dahildir. 

Kasa ve harikalarda bulunan mevcudat 

! Madde —: 9 . 

Şirketin Türkiyede veya ecnebi memleketlerde kendi kasalarında veya bankalarda bulunan 
mevcudatı tamamen kendi mali olarak kalacaktır. 

• ! " ; • ' Damga rüsumu 

! ; Madde — 10 

İşbu mukvelenameye aid damga rüsumu ile diğer bilcümle masarifin, ve şirkete yapılacak tedİ-
yata mukabil verilecek makbuzlara ve işbu mukavelenamenin tatbik ve icrası dolayısile ihdas 
edilecek sair bilcümle evraka aid damga resimle- rinin tesviyesi Hükümete terettüb edecektir. 

; .' VergÜer 

i '. • . Madde — 11 

Altıncı maddenin b ve d fıkraları ahkâmına tevfikan Şirkete tesviye edilecek mebaliğ, tevzi 
edilse de edilmese de, Şirket bu paralar için tamamen tasfiye edilinceye kadar her gûna vergiden 
muaf olacaktır. 

Hakeme müracaat 

Madde — 12 

îşbu mubayaa mukavelenamesinde yıl taksitlerinin tesviyesine aid olan maddelerin tefsiri veya 
tatbiki hakkında Hükümetle Şirket arasında tahaddüs edebilecek her ihtilâf - Tarafeyden birinin 
diğerine tahriren vaki olacak işarının vusulünden itibaren 30 gün zarfında - her biri tarafeynin 
birince tayin edilecek olan iki hakem marifetile halledilecektir. 

Bu hakemler, tayinlerinden itibaren iki ay zarfında ihtilâf hakkında müttefikan karar verecekler 
veya aralarında uyuşamadıkları takdirde bir hakem alelhakem nasbedeceklerdir. Bu hakem alel-
hâkemenin kararı iki Taraf için de muta olacaktır. 

îki taraftan birinin 30 gün zarfmda hakemini tayin etmediği veya hakem alelhakemin intihabı 
hususunda iki hakem ittifak edemedikleri takdirde bu hakem veya hakem alelhakem en süratle ha
reket eden tarafın talebi üzerine isviçre Federal mahkemesi reisi tarafından tayin kılınacaktır. 

Hakem kararı, katî ve derhal vacibülicra olacaktır. 
îki taraftan her biri kendi haieminin masarifini deruhde edecek ye hakem alelhakemin ücretile 

tahkimin istilzam edeceği müşterek masarife yan yarıya iştirak edecektir. 
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Tasdik 

Madde — 13 
İşbu mubayaa mukavelenamesi türkee ve fransızça lisanlarile kaleme alınmış ve iki nüsha olarak 

tanzim edilmiştir. İhtilâf halinde türkçe mıetin muteber olacaktır. 
İşbu mubayaa mukavelenamesi Şirket hissedarları umumî heyetinin tasvibine ve 1 ikinci kanun 

1935 tarihinde meriyet mevkiine girebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzedi-
lecektir. 

& • . • Kalem odaları 

Madde — 14' 

Hükümet Şirketin katı tasfiyesine kadar icra edeceği muamelâtın ifası için elzem olan mefruş ve 
muktazi levazımı havi mahalleri azamî iki sene müddetle, meceanen Şirketin emrine tahsis edecektir. 

öalatada kâin Çinili Rırtım hanının 1 ilâ 8 ve 17 ilâ 21 numaralı odaları bu mahalleri teşkil ede
cektir. 

Ankara, 18 kânunuevvel 1934 
Hükümet namına 

Adliye vekili 
Ş. Saraçoğlu i 
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İstanbul Rıhtım Şirketi) 

Mubayaa mukavelenamesinin. 1 numaralı melfufu ( X nci maddeye müracaat) 

[1] 
Antrepo veya servis yerleri isticarına müteallik olııb mubayaa tarihi olan 1 kânunusani 1935 

tarihinden itibaren Devletçe deruhde edilecek olan müddeti bitmemiş kontratların cedveli 

Binalar 

Kuruçeş
me antre
posu 

Beşiktaş 
antreposu 

Balıkpa-
zar büro
ları 

Kontrat 
müddeti 

1 sene 

2 sene 

1 sene 

Kontratın 
başlangıcı 

1 temmuz 
1934 

18 haziran 
1933 

1 haziran 
1934 

Senevi kira 
T. L. 

12.500 

5-905,90 be
her M2 2,60 
Türk lirası.he-
sabile 

240 

Tediye tarzı 

Her ay berveçhi 
peşin 

Her sene ber
veçhi peşin 

Altı aylık ber
veçhi peşin 

M ü l â h a z a t 

Kânunuevvel 1934 
nihayetine kadar te
diye edilmiştir. 

1 senelik kira ücreti 
verilmiştir. 

Carî altı aylık kira 
bedeli ödenmiştir, 

/ / / Bu icar ve isticar mukavelelerine aid hesabatın ne suretle tesviye edileceği 6 ncı maddenin 
(C) fıkrasında yazılı olduğu veçhile ayrıca tayin edilmiş olduğundan burada Devletin üzerine 
alacağı kontratlar yalnız işarı bir mahiyette gösterilmiştir, % 

( S. Sayısı : 90 ) 



- i i -
Mubayaa mukavelenamesinin II numaralı melfufu 

Mezkûr mukavelenin 6 ncı maddesinin (C) fıkrasının tatbiki - • 

Devlet ile Şirket arasında hesfibhldnn iinyümî tesviyesi 

Şirket hesabları aşağıda yazılı sernamelerde gösterilen maddelere tekabül etmek üzere ayrı kısım
lar olarak tanzim edib cümlesinin yekûnunu yapacaktır.. 

A; - Mubayaadan dolayı tesviyesi Tarafeynin her birine terettüb eden mebaliğ 
B. - Antrepodaki emtiadan alınacak resimlerden dolayı Şirkete tesviyesi İâzımgeİen mebaliğ,-
C - Muamelâtı imtiyaziyeye aid olıib Şirkete tesviyesi iktiza eyleyen mütedahil resimler. 
D. - icmal. 

A. — Mubayaadan doldy% tesviyesi Tarafeynin her birine ieteti&b eden 
, j ' mebaliğ ve muv'û£&ne 

Bu hesab aşağıda gösterilen şartlar dairesinde tanzim edilecektir: 
Şirketçe 1 kânunusani 1935 den sonraki zamana aid olarak peşinen istifa edilmiş olan kiralar 

işletme muamelâtını kolaylaştırmak için iş sahihleri tarafından Şirkete yapılmış olub Şirketin zim
metinde bulunan ve mubayaadan sonra iadesi Hükümete terettüb eden depozitolar, Şirketin borcu
na yazılacaktır. 

Şirketin isticar etmiş olduğu gayrimenkuller için mubayaadan sonraki zamana aid olarak peşi-
* nen tesviye etmiş olduğu kira bedelleri, Şirketin ayni zamana aid olarak peşinen tediye etmiş 

olduğu sigorta ücretleri, vergiler ve resimle-, rıhtımların ve antrepoların işletme muamelâtı he
sabına olarak Şirketçe İstanbul elektrik ve telefon şirketlerine tevdi 'edilmiş olan teminat akçeleri, 
Şirketin alacağına yazılacaktır. 

Bu suretle tanzim edilen (A) hesabinin muvazenesi mezkûr hesabın arzedeeeği bakiyenin tes
viyesi Tarafeynin hangisine terettüb edeceğini gösterecektir. 

11 - Antrepodaki emtiadan alınacak resimlerden dolayı Şirkete tesviyesi lâ&imyelen mebaliğ 

1931 tarihinden evvel antrepoya konmuş emtiadan dolayı Âkit Tarafların birbirinden hiç bir 
nüütalebesi olmadığı cihetle, Devlet Şirkete ancak şirketin .antrepolarına, işbu tarihten sonra kon
muş olüıb mubayaa muıkaveleoarnesinin ikinci maddesinde muayyen şerait dairesinde şirkete 1 kâ
nunusani 1935 tarihinde Devlet memurlarına teslim edilecek emtiaya aid rüsumu tesviye ederek 
işbu rüsumu mebhus emtianın gümrükten ihracı sırasında istifa eyleyecektir. 

31 kânunuevvel 1934 tarihine kadar tanzim edilecek olan bu resimlerin hesabi, Şirketin tari
felerine ve im eri usule tevfikan istifası icab eden 4 resim, yani: ihraç resmi, ardiye resmi, rıhtımda 
tahliye restmi ve antrepo hammaliyesi resmi nazarı itibare almarak tanzim edilecektir. 

Rıhtımda tahliye ve antrepo hammaliyesi resmi olarak tesviyesi İâzımgeİen mebaliğin hesabı 
için aşağıdaki hususat nazarı itibare alınacaktır: 

İstanbul cihetinde emtiayı rıhtıma ihraç için verilecek hammaliye ücretleri müteahhidlerc, 
ancak mal antrepodan çıkarken tediye edildiğinden, Devletin emtia gümrükten çıkarken istifa ede
ceği resimler ile o zaman müteahhidlere tesviyesile mükellef olacağı ücret arasında beher ton emtia 
için tahassül edecek fark, Devletin borcuna yazılacaktır. 

İstanbul cihetindeki antrepolara aid hammiliye işlerine tekabül eden hammaliye ücretleri de 
ancak emtia gümrükten çıkarken tediye edilmektedir. Hammalların emtiayı antrepoya koymak ve 
antrepolardan çıkarmak için yaptıkları işlere mukabil verilen bu ücretlerin yarısı, emtianın an
trepolara ithali, ve diğer yarısı da, emtianın antrepolardan ihracı işlerine aiddir. Binaenaleyh, 
Hükümete zimmet yazılacak mebaliğ cetveli tanzim edilirken elyevm antrepoda bulunan emtia 
için ancak Hükümetin istifa edeceği antrepo hammaliyesi resminin yarısı ile her muamele için tes
viye edeceği hammaliye ücretinin yansı, yani emtianın antrepoya ithali masarifine tekabül eden 
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miktarı arasındaki fark, nazarı itibare alınacaktır. Hammaliye resminin - Emtiayı antrepodaii 
çıkarmak için Devletçe müteahhidlere tediye edilecek olan hammaliye masarifinin nısfına tekabül 
ettiği cihetle - Devlete aid kalması icab eden ikinci nısfı "kal e alınmayacaktır. 

Galata cihetine gelince, Şirket malların antrepoya girmesinde; hammallara, rıhtımda tahli
ye ve antrepolara ithal için bonçlu olduğu yevmiyeler üzerinden bir akont tediye etmiş bulun
duğu cihetle, malların tahliyesine tekabül eden rıhtım hammaliyesinin tamamı, ve, malların an
trepoya girme masarifine tekabül eden antrepo hammaliyesinin nısfı, Devletin Şirkete borcu ola
caktır. Devlet te, tamamını istifa edeceği işbu resimlerden antrepo hammaliyesi resminin yarısı 
ile, malların antrepodan ihracı için hammallara tesviyesi kendisine terettüb eden ücret arasın
daki farktan müstefid olacaktır. 

İşbu (B) faslı için Şirket tarafından ibraz edilen umumî hesab, menhus 4 resmin her bininden 
dolayı tesviyesi lâziffiıgelen nıelbaliğin yekûnu ile bu yekûnların mecmuunu gösıterecetktir. Bu erka-
mı teyid için Şirket dokontlarının mevzuunu teşkil eden bütün kolilerin mufıassal cetvelini ve 
bunlara aid resimlerin hesabını memurini resmiye ye tevdi edecektir. Diğer taraftan muhasebe def
terleri antrepolara aid vesaik mubayaa mukavelenamesinin 4 ncü maddesi mucibince Şirket tara
fından, Hükümete tevdi edileceği cihetle, mebhus erikamın tetkik ve tevsiki için icab eden bütün 
vesikalar Hükümetin yedinde bulunacaktır. 

O - Muamelâtı imtiyaziyeye aid olub Şirke te tesviyesi iktiza eden mütedakil resimler 

Burada mevzubahs olan şey, vaktile ödenmemiş olduğu için elyevm Şirketin matlubu olan ve baş
lıca kısmı rıhtımdan istifade etmemiş olan emtiaya aid bulunan tahmil ve ihraç resimleridir. 

Âkit taraflar bu rüsumun yekûnunu teşkil eden mebaliğe mukabil, Şirkete Devletçe maktuan 
57 000 türk lirası tesviye edilmesi ve bu 57 000 türk lirasının yapılacak hesıaba dercolunması husu
sunda 4sulhân itilâf etmiş olduklarından, on senelik müruru zaman müddetini doldurmamış olan 
zamana aid olub Şirkete ödenmemiş bulunan mebaliği mübeyyin mufassal cetvel nazarı itibare alın
mayacaktır. 

31 kânunuevvel 1934 tarihinde bitecek müddete aid olarak şirkete tesviye edilmesi lâzımıgelib 
Hükümetçe tahsil edilecek olan mütedahil rüsumu, Hükümet dilerse umuru hayriyeye teberru 
edecek ve mezikûr tarihten sonra rıhtım resimleri eski usule tevfikan ve Hükümet hesabına cibayet 
edilecektir. 

D - tcmal 
Yuikarıdaki heşablar yekûnunun icmali, mubayaa mukavelenamesinin altıncı maddesinin (C) fık

rasında gösterildiği veçhile Devlete Şirkete 1 mart 1935 tarihinde tediye edilecek olan mebaliği irae 
edecek ve Şirkete ayni mukavelenin 7 nci maddesi mucibince verilmiş olan avans bu meblâğdan 
tenkil edilecektir. 
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Mubayaa mukavelenamesinin 3 numaralı melfufıi 

( Altıncı maddenin d fıkrasına müracaat 

Mubaydft, yıl taksitlerini temsil edecek 80 bononun numunesi 

Emre muharrer sened 
Türkiye Cumhuriyeti 

Maliye vekâleti 
1 250 000 Fransız frangı 

îşbu emre muharrer senede mukabil bir mayıs bin dokuz yüz otuz beş tarihinde Pariste Osmanlı 
bankasına tesviye halinde bulunan İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Şirketi emrine bir milyon iki yüz 
elli bin fransız frangı tediye edeceğiz. 

îşbu emre muharrer sened Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo 
Şirk€ti arasında kânunuevvel 1934 tarihli mubayaa mukavelenamesi ve bu mukavelenameyi 
tasdik eyleyen kânunu evvel 1934 tarih ve numaralı kanun mucibince tanzim ve ita 
edilmiştir. îşbu bono, mubayaa mukavelesinin tesbit etmiş oMuğu şartlara tâbidir. 

Ankara: 
- * " ~ " Maliye vekili 

Nakit işleri müdürlüğü 

Yukarıdaki bir milyon iki yüz elli bin fransız frangın tediyesini borçlu ile beraber müteselsil 
kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile tekeffül eyleriz 

Türkiye Ziraat bankası 
Ankara 

îki îmza 

(& Sayıst: 90 ) 
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İstanbul rıhtıffl dok ve 

antrepo Türk şirketi 
Mubayaa mukaveiesinm 4 numaralı melfufu 

31.580.138,75 franklık sermaye vadelerin tediyesinden sonra daha tesviyesi iktiza eden 
yıl taksitlerinin toptan mubayaa bedeli 

6 aylığın tediyesinden sonra 
tesviyesi muktazi sermaye 

Vadelerin tariİıi Fransız franği 

ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikirci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 
mayıs 
ikinci 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teş1 in 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

teşrin 

1943 
1944 
1944 
1945 
1945 
1946 
1946 
1947 
1946 
1948 
1948 
1949 
1949 
1950 
1950 
1951 
1951 
1952 
1952 
1953 
1953 
1954 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1959 
1959 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1962 

29-932.259,85 
29-804.719,60 
29.67 2.396,60 
29-535.1 11,45 
29-392.678,15 
29-244.903,60 
29.091-587,50 
28-932.522,05 
28-767-491,65 
28-596-272,60 
28.418-632,80 
28.234.331,55 
28.043-119,00 
27.844-735,95 
27.r)38-913.55 
27-425-372,^0 
27-203-824,30 
26.973-967,70 
26,735.491,50 
26-488-072,45 
26-231-375,15 
25-965-051,70 
25-688-741,15 
25-402-068,95 
25.104-646,55 
24.796.070-80 
24-475.923^45 
24-143-770,60 
23-799-162-
23-441-630,60 
23-070,691,75 
22-685-842,70 
22.286-561,50 
21-872.307,85 
21.442.519,40 
20-996.613,90 
20-533-986,90 
20-054-011,40 
19-556.036,85 

( S . Sayısı : 90 ) 
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Vadelerin tarihi 
mayıs 
ikinci teşrin 
mayıs 
ikinci teşrin 
rnayıs 
ikinci teşrin. 
mayıs 
ikinci teşrin 
mayıs 
ikinci teşrin 
mayıs 
ikinci teşrin 
mayıs 
ikinci teşrin 
mayıs 
ikinci teşrin 
mayıs 
ikinci teşrin 
mayıs 
ikinci teşrin 
mayıs 
ikinci teşrin 
mayıs 
ikinci teşrin 

1963 
1963 
1964 
1964 
1965 
1965 
1966 
1966 
1967 
1967 
1968 
1968 
1969 
1969 
1970 
1970 
1971 
1971 
1972 
1972 
1973 
1973 
1974 
1974 

6 aylığın tediyesinden sonra 
tediyesi muktazi sermaye 

Fransız frangı 
19.039-388,25 
18.503-365,30 
17.947-241,50 
17.370*263,05 
16.771-647,90 
16.150-584,70 
15-506.231,65 
14.837-715,35 
14-144.129-70 
13-424-534,55 
12-677.954,60 
11.903-377,90 
11.099-754,55 
10-265.995,35 
9-400-970,20 
8.503,506,60 
7.572-388,10 
6-606.352,65 
5-604-090,90 
4-564-244,30 
3-486,403,45 
2.366-106,10 
1-204.835,10 

— 

( S. Sayısı : 90 ) 





S. Sayısı: 89 
Matbuat kanununun 51 nci maddesinin tadiline dair olan 
1959 sayılı kanunun I nci maddesini değiştiren kanun lâyi
hası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları (l/ l 175) 

9>XH-1934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Matbuat kanununun 14 mayıs 932 tarih ve 1959 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 51 nci 

maddesinin tadiline dair Dahiliye vehilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-XI-934 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzur
larına sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 
1881 numaralı matbuat kanununda matbuat hürriyetini sui istimal edenleri şiddetle ceza

landırmağa kâfi hükümler mevcııd isede muzır neşriyatı dağıtmadan evvel önlemeğe yaraya
cak hükümler pek noksandır. 

kanunun 52 inci maddesi yalnız âdaba mühafi müstehcen resimleri havi naşriyatı toplat
tırmak hakkını Cumhuriyet müddei umumilerine vermiş ve 51 inci maddesi münhasıran yabancı 
memleketlerde çıkan ve muhteviyatı zararlı olan matbuaların memleketimize sokulmasının ve 
dağıtılmasının meni ve'dağılanların toplattırılması için Hükümete salâhiyet bahşeylemiştir. 

Memleket içinde çıkan ve halkı ceza kanununda yazılı cürümlere teşvik, Türk ceza kanu
nun 1 56 nci maddesinin sarahati dahilinde veya haricinde kendilerine mevdu vezaifin ifasın
dan dolayı Büyük Millet Meclisi azasından, İcra Vekilleri Heyetinden ve resmî heyetlerle 
Devlet memurlarından.bir veya bir kaçı hakkında sui zannı davet edecek surette müieeaviza-
ne yazı ve resimlerle Büyük Millet Meclisinin ve İcra vekilleri Heyetinin ve resmî heyetlerle 
Devlet memurlarının veya bir kısmının şeref ve haysiyetlerini ihlâl, Millî paranın kıymetini 
düşürecek veya dahil ve hariçte bu paraya karşı itimadı sarsabilecek vakaları tasni veya tahrif 
mahiyetindeki naşriyat ile yalan neşriyatı ve neşri memnu olan hususatı ve memleketin umu
mî siyasasına dokunacak yazıları ihtiva eden matbuaların memlekete dağılmadan toplattırıl
ması için Hükümete salâhiyet veren bir kanuna şidetle ihtiyaç vardır. Matbuat kanununun 
28,30,33,34, ve 35 nci maddeleri bu kabîl neşriyat yapanlar hakkında cezalar tayin eylemiş 
ise de bu muzır neşriyatın memlekete dağılmasını ve efkârı umumiyeyi zehirlemesini mene 
matuf tedabiri rrytnia ittihazı için Hükümete bir salâhiyet vermemiştir. 

İşte bu kanun lâyihası bu noksanın ikmali ve muzır neşriyatla memleket havasının muvak
katen olsun zehirlenmemesi için tanzim ve takdim kılınmıştır. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/34/1 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 21 
Esas No, 1/1175 

20 - XII -1934 

Matbuat kanununun 14 mayıs 1932 tarih ve 
1959 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 5 nei mad
desinin tadiline dair Dahiliye vekilliğince ha
zırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 26 -XX - 3934 
te Yüksek Meclise a m kararlaştırılan kanun lâ
yihasının esbabı mucibesile birlikte gönderildi
ğini bildiren Başvekâletin 9 - XII -1934 tarih ve 
6/341.1 sayılı tezkeresi encümenimize verilmiş ol
makla Matbuat umum müdürünün de bulunduğu 
12 - XII -1934 teki toplantımızda okundu ve iş 
hakkında konuşuldu: 

Hükümetçe gösterilen sebebleri kabule değer 
gören encümenimiz lâyihanın aynen kabulünü Ulu 
Heyete arzına karar verilmiştir, 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dahiliye E. Reisi 
Tekirdağ 

C. Uy badın 

Aza 
Amasya 

Is. Hakla Ah) 

Aza 
Samsun 

Züht il Durukan 
Aza 

Sebiıı Karahisar 
Yasfi Raşid Sevig 

Reis V. M. M. Kâtib 
Çanakkale Kütahya 
Şükrü M. Somer 

Aza Aza 
Ordu Zonguldak 

<ned İhsan Tokyöz R. Vardar 

Aza Aza 
Antalya Ordu 

R. Kaplan İsmail Çamaş 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 17 
Esas No. 1/1175 

22 - XII -1934 

Yüksek Başkanlığa 

Matbuat kanununun 51 nei maddesini değiş
tiren kanun lâyihası Başbakanlığın 9 - XII -1934 
tarih ve 6/3411 sayılı tezkeremle Büyük Meclise 
sunuluib Dahiliye encümeninin mazbatası I e bir
likte encümenimize gönderilmiştir. 

Lâyihayi okuduk ve icabını düşündük. 
Lâyiha yaibancı memleketlerde çıkan mat

buaların lüzumunda Türkiyeye girmeleri me-
nolunabileceği ve girenlerin toplattırılaibileceği-
ni ihtiva edeııı 51 nei maddeye memleket dahi
linde çıkan matbuaları da ilâve etmekte ve 
bundan başka bu yasağı bilerek bu kabil matbu
aları Türkiyeye sokan ve dağıtanlardan 300 li
ra olarak alınacak cezanın ilk haddini 50 lira 
olarak tayin etmekte ve bu suretle iki noktada 
değişiklik yapmaktadır. 

Hükümetin esbabı mııcibesinde izah edilen 

sebeblerden dolayı bu* değişikliği yerinde gören 
encümenimiz Dahiliye encümeninin fikrine işti
rak ederek lâyihayi aynen kabul eylemiş ve 
ehemmiyetine binaen acele olarak Genel, heyette 
müzakere olunmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulmasına karar verilmiştir. 
Adliye En. Reisi Bu M. M. 

Çorum 
Münir 
Antalya 
Numan 
Edirne 

Hasan Hayrı 
Kocaeli 

Ragıb Akça 
Tokat 

Nâzım Poroy 

Trabzon 
Raif 

Balıkesir 
Vasfı 

Kayseri 
A. Tevfik Şater 

Konya 
S. Höcek 

Aza 
Antalya 

Haydar 
Çanakkale 

Osman Niyazi 
Kayseri 
8. Azmi 
Muğla 

N. Tuna 

( S. Sayısı : 89 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

25 temmuz 1931 tarih ve 1881 numaralı matbuat 
kanununun 14 mayıs 1932 tarih ve 1959 numa
ralı kanunla tadü edümiş olan (51) nci madde

sini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 25 temmuz 1931 tarih ve 1881 
sayılı matbuat kanununun 14 mayıs 1932 tarih 
ve 1959 numaralı kanunla tadil edilmiş olan (51) 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiyede veya yabancı bir memlekette çıkan 
ve bu kanunun (1) nci maddesinde yazılı olan 
matbuaların dağıtılması ve Türkiyeye sokulma-
sı İcra Vekilleri Heyeti kararile menolunabilir. 

Dağıtılan matbualar İcra Vekilleri Heyetin
den müstacelen karar alınmak üzere Dahiliye ve
kilinin emrile karardan evvel toplattınlabilir. 
Menolunmuş matbuaların memnuiyetini bilerek 
Türkiyeye sokan ve dağıtanlardan 50 liradan 300 
liraya kadar ağır para cezası alınır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

- MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya lora Vekilleri Heyeti memurdur, 

26-XI-1934 

Bs.V. 
İnönü 
Da.V; 
Ş. Kaya 
Mİ V. 

A. ösmen 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Ad.V. 
8. Saraçoğlu 

Ha.V.V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
G, 1. V. 
Ali Bana 

M.M.V, 
Z. Apaydın 

Mal. V. 
Fuad 
Ik. V. 

CelM Boyar 
Zr. V. 
Muhlis 

(S. Sayısı: 89) 
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S.Sayısı: 85 
Memurin kanununa müzeyyel kanun lâyihası ve Memurin 

kanunu muvakkat encümeni mazbatası (l/l 131) 

T. C. 
Başvekâlet 17-XI-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 61318' 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Memurin kanununa eklenmek üzere Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Heyetince 
14-XI-Q34 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

1 — 1050 sayılı muhasebei umumiye kamımın un 30 ncu maddesinin son fıkrasında hükmü bir sene
den fazla zamana şamil maddelerin muvazenei umumiye kanununa dereedilmeyeceği tasrih edildiğin
den, 1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununun 16 neı maddesile tesis edilen esasın daimî ma
hiyette olduğu görülmüş ve bu itibarla mezkûr maddenin 788 sayılı memurin kanununa tezyili muvafık 
olacağı düşünülerek bağlı lâyihanın birinci maddesi hu maksatla tanzim edilmiştir. 

2 — Devlet memurları maaşatmın tevhid ve teadülüne dair olan 1452 saydı kanunun 6 ncı mad
desinin ikinci fıkrasında « vazife ve memuriyetlerine müteallik hususattan dolayı işten el çektirilerek 
maaşları katolunan alelûmum memurlara tahkikat veya muhakeme neticesinde meni muhakeme veya 
beraet kararı verildiği surette katolunan maaşlarının emsali hasılının yarısı verilir » denilmektedir. 

788 sayılı memurin kanununun bazı maddelerinin tadili hakkındaki 1777 numaralı kanunun 3 ncü 
maddesinde ise, vekâlet emrine alman memurlara hizmet müddetlerine göre dördde bir, üçte bir ve 
yarım maaş verileceği yazılıdır. Fakat vazife ve memuriyetlerine müteallik hususattan dolayı işten 
el çektirilen bir memura, hakkında devam etmekte olan tahkikat veya mahkemte henüz neticelenme
den vekâlet emrine alındığı takdirde hizmet müddetine göre maaş verilib verilmeyeceğine dair bu ka
nunda ıbir sarahat yoktur. Şayed bu vaziyette olan memurlara 1777 saydı kanun mucibince maaş ve
rilirse, işten el çektirilmiş memurlar ile işten el çektirildikten sonra vekâlet emrine almanlar 
(vaziyet bu sonuncunun aleyhine daha ağır olduğu halde) maaş noktasından ayrı ayrı ahkâma tabi 
tutulmuş olacaklardır. Şöyle ki ; 

a - îşten el çektirilen memurlar, haklarında ya pil an tahkikatın veya cereyan eden muhakemeni» 
neticesinde mahkûm oldukları takdirde maaş alamayacaklardır. 

b - Ayni vaziyette olan yani eli işten çektirilmiş bulunan diğer bir memura, vekâlet emrine alın
mış olmasından dolayı muhakemesinin neticesini beklemeksizin 1777 saydı kanunda tayin edilen nis-
betler dairesinde maaş verildiği takdirde, muhakeme neticesinde mahkûm olsa dahi almış olduğu ıbu ma
aşlar istirdad edilmeyecektir. * 

Her iki kanunda bu gibi işten el çektirildikten sonra vekâlet emrine almanlar hakkında sarih 
bir hüküm olmaması yüzünden yukarıda arzedilen adaletsizliğe düşmemek için Iba^lı lâyihanın ikinci 
maddesi tanzim edimiştir. ^ 

3 __ Memuriyetlerinin ilgası dolayısile açıkta kalan memurlardan maaşına nıeadil olarak üeretli kad-



_ 2 — 
rolarda teklif olunan vazifeleri kabul etmeyenlerin ve sermayesinin ekseriyeti Devlete aid bir şirket 
veya idareye intihab veyahud Hükümetle her hangi ücretli bir vazifeye intihab veya tayin kılınıb 
eski memuriyet maaşına muadil veyahud fazla bir ücret alanların açık maaşlarının kesileceği 1931 
malî senesi bütçe kanununun 17 ve*18 nci maddelerinde tasrih edilmiş olduğu halde, 1777 sayılı 
kanunun üçüncü maddesi mucibince vekâlet emrine alınan memurların hizmet müddetlerine göre al
makta oldukları vekâlet emri maaşlarının ne gibi ahvalde kesileceğine dair'mezkûr kanunda bir sa
rahat olmadığından, vekâlet emrinde bulunan memurlara verilen maaşların da, açık maaşı alan me
murların bu maaşlarının katını ieab ettiren ahvalde aynen kesilmesini teminen layihanm üçüncü 
maddesi hazırlanmıştır, 

Memurin kanunu muvakkat encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Memurin K. Mu. En. 22 - XII -1934 
Karar No. 3 
Esas No. 1/1131 -

Yüksek Başkanlığa 

788 sayılı memurin kanununa eklenmek için 
[Başbakanlığın 17 - XI -1934 tarih ve 6/3181 
sayılı tezkeresile gönderilen lâyiha encümenimi
ze havale edilmekle Muhasebe umum müdürü 
Bay Meni od Ali bulunduğu halde konuşuldu: 

Lâyihanın birinci maddesi kadro yüzünden 
açıkta kalan veya, bakanlık emrine alınmış olan 
memurlardan otuz sene filî hizmetini doldurmuş 
olanların bağlı bulundukları dairelerce tekaüd 
edilmelerini ve böyle kadro yüzünden açıkta 
kalmış memurlar varken o derece veya onun 
bir derece aşağısında bulunan memuriyetlere 
dışarıdan kimse alınmamasını ve teklif edilen 
böyle bir vazifeyi kabul eylemeyenlere açık ma
aşı verilmekte devam edilemeyeceğini ve kabul 
edenlerin de ilik önce tayin edilmek ve açığa 
çıkarıldığı memuriyeti derecesinden tekaüd ol
mak haMarının mahfuz bulunduğunu göster
mektedir. Daha önce 1933 bütçe kanun ile ko
nulmuş ve Büyük Meclisçe onanmış olan bu hü
kümlerin lâyihada yeniden yazılması, sürekli 
hükümleri (göstermesinden ve ihföyle hükmü bir 
seneden ileri giden müddetlerin bütçe kanunla
rında yer almaması ise 1050 sayılı kanunun 30 
neu maddesile kabul edilmiş bir gereklik olma
sından ileri gelmiştir. 

İkinci madde : Eli işten çektirilen memur
lara, tahkikat ve muhakeme sonunda, meni 
muhakeme veya beraat kararı kazandıkları 
takdirde maaşları (Emsali hasılının nısfı) ve 

vekâlet emrine alınan memurlara da hizmet müd
detlerine göre muhtelif nisbetlerde açık maaş 
verileceği 1452 ve 177? sayılı kanunlar iktiza
sındandır. 

Fakat; eli işten çektirilen bir memur, hak
kındaki tahkikat ve muhakeme sonuna ermeden 
önce, bakanlık emrine alınmış olursa bunlar 
için ne muamele yapılacağına dair açık bir hü
küm yoktur. Bu eksikliği doldurmak için de 
ikinci madde konulmuş ve eli işten çektirilen 
memura, bakanlık emrine alınmış olsa dahi mu
hakemesi sonuna ermeden maaş verilmemesi esa
sı kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddede: Kadro yüzünden açıkta 
kalmış veya bakanlık emrine alınmış olanların 
maaşlarına denk veya daha ziyade ücretle tek
lif edilen bir vazifeyi kabul etmemeleri veya 
sermayesinin en az yarıaı Devletin olan bir mü
essesede veya Devlete, vilâyetlere ve belediye
lere aid bir işte intihab veya tayin snretile ma
aşlarına denk veya ondan ziyade ücret almaları 
halinde bunlara verilmekte olan açık maaşları
nın 'kesileceği' gösterilmektedir. Kadro yüzün
den açıkta kalanların bu gibi hallerde açık ma
aşlarınım kesileceği 1931 bütçe kanununun 17 ve 
18 nci maddelerinde yazılı ise de bakanltk emri
ne alınanlar için böyle bir hüküm bulunmadı
ğından bu gibiler yukarıda sayılan ücretli vazi
felere geçseler bile açık maaşlarını almakta 
idiler. 

(S . Sayısı: 85) 
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Doğru olmayan bu-gidişe engel olmak ve 

fcadro yüzünden (açıkta kalanlar hakkında 1931 
bütçe kanununa konulmuş ve diğer seneler büt
çelerinde de idame edilmiş olan sürekli hükmü 
de buraya almak ve Hükümet teklifinde dahil 
elmayan vilâyetler v« belediyelere aid hizmet-
ler dahi zikredilmek suretile madde yeniden ya
zılmıştır. 

Evedi ve üstün olarak kouuşulub onanması 
için Umumî heyete verilmek dileğile Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Me. Ea. Mu. En. Reisi M. M. 

Çorum Konya 
Kemal Alpsar Ş.S.fföcek 

Kâtib 
Afyon K. Afyon K. Aksaray 

İzzet Ulvi Aykurt Z. Nuri Birgi Yaşar Ozay 
Bursa Elâziz îzmir 

Dr. E.F. Talaş Ahmed Saffet Kâmil Dursun 
îzmir Kocaeli Kocaeli 

H.Aksoy Ragıb Akça Ali 

HÜKÜMETİN TEKDM 

788 sfi/yilt memurin kmmnuna müzeyyel 
f komm lâyihası 

MADDE 1 — Kadro dolayısile açıkta kala
cak veya vekalet emrine alınacak memurlardan 
filen (30) seneyi doldurmuş olanlar dairelerin
ce tekaüde sevkedilir. Kadro dolayısile açıkta 
kalmış memurlar mevcud oldukça bunların de
recelerinde veya bir derece dunundaki münhal 
memuriyetlere hariçten memur alınmaz. Bu 
münhallere ve bulunduğu derecelerin bir derece 
dunundaki münhallere en evvel açıkta kalan 
memurlar yerleştirilir. Derecesi dahilinde veya 
bir derece aşağıdaki vazifeleri kabul etmeyen
lerin açık maaşları kesilir. Kabul edenlerin ken
di derece ve silsilesi dahilindeki ilk münhallere 
tercihan tayin ve açıkta kaldıkları memuriyet 
derece maaşları üzerinden tekaüd edilmek hak
ları mahfuzdur. 

MADDE 2 — Hususî kanunlarla verilen me
zuniyetlere istinaden işten el çektirilen-
lerden 1777 sayılı kanunun üçüncü mad
desi mucibince vekâlet emrine alınanla
ra tahkikat veya muhakeme neticesine kadar 
maaş verilmez. Bunlardan meni muhakeme veya 
beraet karan alanlara işten el çektirildikleri ta
rihten vekâlet emrine alındıkları tarihe kadar 
1452 numaralı teadül kanununun altıncı madde
si mucibince yarım ve vekâlet emrine alındıkları 
tarikten itibaren de 1777 saydı kanunun üçüncü 
maddesindeki esaslar dairesinde maaş verilir. 

MADDE 3 — Kadro dolayısile açıkta kalıb-

MEMURÎN KANUNU MUVAKKAT ENCÜ
MENİNİN D E & ^ ^ 

788 sayılı memurin kanununa ekli kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kadro yönünden açıkta kalan 
veya bakanlık emrine alman memurlardan iş 
başında otuz seneyi doldurmuş olanlar bağlı 
bulundukları dairelerce tekaüd edilirler. Kad
ro yüzünden açıkta kalmış memurlar varken 
bunların derecelerinde veya bir derece aşağı-
smdaki açıklara dışarıdan memur almamaz. 
Bu açık memuriyetlere ilk önce açıkta kalan
lar yerleştirilir. 

Derecesi içinde veya bir derece aşağısın
da verilen memuriyetleri kabul etmeyenlerin 
açık maaşları kesilir. Kabul edenlerin kendi 
derece ve sırası içinde ilk açılacak memuri
yetlere tayinde üstün tutulmak ve açıkta kal
dıkları memuriyet derecesinde tekaüd edilmek 
haklan saklıdır. 

MADDE 2 — Kanunî sebeblerle işten el çek-
tirilenlerden 1777 sayılı kanunun üçüncü 
maddesine göre bakanlık enirine alınanlara 
tahkikat ve muhakeme sonuna değin açık ma
aşı verilmez. 

Bunlardan meni muhakeme veya beraet 
karan alanlara eli işten çektirildiği tarihten 
bakanlık emrine alındığı tarihe değin kesilmiş 
olan maaşlan yanm ve bakanlık emrine alın
dığı tarihten sonraki maaşlan da 1777 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesindeki ölçülere uygun 
olarak verilir. 

MADDE 3 ~ Kadro yönünden açıkta kal-

( S. Sayısı : 85 ) 
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da açık maaşı almakta olan memurların buma-
aşlarının hangi ahvalde kesilmesi lâzımgeleceği 
hakkındaki hükümler; 1777 sayılı kanunun 
üçüncü maddesi mucibince vekâlet emrine alınıp-
da müddeti hizmetlerine göre vekâlet emri maa
şı alan memurlar hakkında da aynen tatbik olu
nur. 

MADDE 4• 
teberdir. 

MADDE 5 

— Bu kanun neşri tarihinden mu 

•— Bu kanunun hükümlerini icra 
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
tsmet 

Da. V. 
Ş. KaAja 

Mİ V. 
MBin 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

14-XI-1934 
Ad. V.' M. M. V. 

Ş. Şaıtycoğlu ' Zekâi 
Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Ecuya Fuad 

Na. V. tk. V, 
Ali 

G. t. V. Zr. V. 
Ali Rmw MuhHs 

mış veya bakanlık emrine alınmış olan memur
lar ücretli kadrolarda maaşlarının dengi veya 
daha çoğile teklif edilen vazifeyi kabul et
mezler, yahud sermayesinin en az yansı 
Devletin olan bir müessesede veya Devlete, 
vilâyetlere ve belediyelere aid ücrtli bir işte 
intihab veya tayin suretüe eski' maaşlarına 
denk veya ondan çok ücretli bir vazife almış 
olurlarsa kendilerine verilmekte olan açık ma
aşları kesilir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmü neşrinden 
başlar. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

*>m<\ 
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S.Say»st:8S 
Niğde mebusu Faikın, belediye kanununun 15 nci maddesi
nin 26 ncı fıkrasına müzeyyel kanun teklifi ve Dahiliye ve 

Adliye encümenleri mazbataları (2/114) 

Büyük-Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1580 numaralı belediye kanununun belediyelerin suları idare etmeleri Hakkındaki 15 nci maddesi 
kaynakların belediye smırları içinde bulunması iti barile tedvin edilmiş olub memlbalarm belediye 
hududları ilerisinde bulunması ihtimalimi derpiş etmediğinden bu yüzden suların idaresi çofcıaüşfeül 
vo bazı ahval de muhal bir mahiyet almıştır. Bir çok kasabaların bağlarını, bahçelerini sulayan 
sular ve çeşme suları, membalarından itibaren, vaktile açıltaış arklarla (cetvel), gelmektedir. B » 
arklar bazan bir veya daha ziyade köylerin sınırları içinden geçmektedir. Mahallerinde eari tea
müle binaen bazan da bu köylerde suları muayyen ve mahdud saatlerde çevirib kendi arazilerini su
lamak hakin vardır. îçme suları yoksa ekseriya vakıflar suyu köyden geçirirken bunlara birer 
ikişer, çeşmelik su ayırdıktan sonra bakiyesini cetvellerle kasabaya indirmişlerdir. Memleketimizin 
bir çok kısmında suların vaziyeti bu merkezdedir. Bu kanun hükümlerinin kasabalar hududile 
mükayyed olması ve suların yolları üzerinde bulunan köylerin suları muayyen zamanlar hari

cinde de çevirib' kasabayı kuraklığa mahkûm etmek ve içme suları üzerinde yeniden çeşme yap
mak çamaşır yıkamak, hayvan veya bahçe sulamak için batak açmak veya yolunu tıkayarak etjrafa ta
şırmak gibi mahsulât ve umumî sıhhat ve ihtiyaç noktasından pek vahini ve çok endişesiz teca
vüzlerine karşı kanunun sakit bulunması belediye idarelerinin bu gibi ahval karşısında idari ve cezaî 
bir karar ittihaz edememelerini intaç ile kanunun asıl hedef ve gayesini heder ettiği ve bilûmum 
kararlarının hüküm ve nüfuz dairesi belde hudud'larile mükayyed olan belediye dairelerinden su
ların idaresine salâh getirecek tedbirler ve kararlar -zuhuruna da imkân bırakmadığı cihetle halkm 
mühim bir ekseriyeti ve memleketin hasılatı pek çok zarar görmektedir. Cetvellerin koy içi ve 
daha yukarı kısımlarının ayıklanmasını ve suyun selâmetile akmasını temin edecek tesisat ve in
şaatın vücude getirilmesi ve bunlarm nezaret altına alınarak muhafazası gibi belediyelerin en esas
lı vazife ve haklarını bile mevzubahs etmemiş olan bu 15 nei madde noksanlarının telâfisine medar 
olmak üzere 26 fıkrasına bir fıkra ilâvesini teklif ve kaleme aldığım; lâyihayı 'bağlı olarak takdim 
ediyorum efendim. 21 - V - 1934 

Niğde. 
Faik 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Dahiliye encümeni 2&~Yî -1934 

Karar No. 68 
Esas No. 2/114 

Yüksek Reisliğe 

1580 sayılı belediye kanununun şehir ve kasa- kaynaklan belediye sınırlan dışında bulunan 
balara aid suların belediye hududları içinde idare suların idaresi hakkında kaydi havi bulunmama-
usullerini gösterir hükümleri ihtiva ettiği halde sından şehir ve kasabalar su ihtiyacının salim, ve 
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muntazam bir surette teinini ımümkün olamadığın
dan tahsile kanuna bu yolda hükümler ilâvesi
ne dair Niğde mebusu Faik tarafından yapı
lan kanun teklifi encümenimize havale buyurul-
muş olmakla teklif sahibinin ve Dahiliye ve Na
fıa vekâletleri mümessillerinin de hazır bulundu
ğu toplantımızda okundu: 

Bir çok şehir ve kasabalara gelen suların kay
naklan belediye sınırları dışında bulunduğu ve 
su yolu üzerindeki köylülerin bağ ve bahçelerini 
sulamak bahanesile ekseriya istihkaklarından faz
la su alarak şehir ve kasabalar halkının hatta iç
me su ihtiyacını bile tazyik eyledikleri anlaşüdığı 
gibi bazı eşhasın suyu telvis edecek hareketlerde 
bulunduğu görülmektedir. 

Belediyelerin bu gibi hallerde ahkâmı umu
miye dairesinde takibatta bulunmaları tabiî ise de 
bir şehir ve kasaba su ihtiyacının ne kadar sürat 
ve intizamla temini zarureti varestei izah oldu-

1580 sayılı belediye kanununun 15 nci mad
desinin 26 nci bendine bir fıkra ilâvesi hafkskm-
da Niğde saylavı Faik Soylunun teklifi ye Da
hiliye encümeninin lâyiha ve esbabı mucibe 
mazbatası teklif sahibi ve Dahiliye vekâleti ma
hallî idareler müdürü hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Türkiyede bilhassa Orta Anadoluda tek ba
şına bir beldenin yahud bir belde ile bir köyün 
ve halklarının müşterek ihtiyaçlarına mahsus 
suların idaresi, iyi tanzim edilmemiş olmasın
dan dolayı eksiksiz ihtilâflar çıkmakta sular, 
kaynakları ve yolları bakımsıalrktan bozul
makta, sıihhat şartlarını kaybetmekte olması 
itibarile teklifin esası pek yerinde ve gerekli 
görülmüştür. 

Sular hakkındaki 831 saydı kanun halkın 
müşterek ihtiyacını mahsus suları belediye teş
kilâtı olan yerlerde belediyelerin, olmayan yer
lerde ihtiyar meclislerinin idaresine bırakmış 

ğundan bu işlerin süratle neticelendirilmesi husu
sunda bazı hususî tedbirler alınması lüzumlu ve 
faydalı görülmüş bulunmakla ilişik kanun teklifi
nin Ulu Heyetin isabetli görüşüne arzma 11 - VI -
1934 tarihinde karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Dahiliye E. Reisi 

Tekirdağ 
Cemil 
Aza 

Çorum 
/. Kemal 

Aza 
Rize 

Esad 
Aza 
Malatya 
Vasıf 

M M . 
Çanakkale 
Şükrü 

Aza 
Giresun 
Münir 
Aza 

Adana 
Ali Münif 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

Kâtib 

Aza 
Bursa 

Emin Fikri 
Aza 

Trabzon 
Fotin 

ve esaslı bir çok hükümler de koymuş olduğu 
halde bir belde ile bir veya bir kaç köyü alâka
dar edeni suların idare yordamları, gerekli mas
raflarının ne yolda bulunabileceği, suyun kay
nağı belediyenin veya köyün sınırı haricinde 
ise suyu, yolunu, kaynağını korumak için sala
hiyetli makamın kim olabileceği ve salâhiyet 
derecesi ve alınacak tedbirlerin müeyyedelevi 
hakkmda hükümler konımamış olduğu görülmüş 
olmakla lâyihanın bu noksanlara mümkün mer
tebe karşılanarak sular hakkındaki 831 sayılı 
kanuna eklenmesi muvafık görülmüştür. 

Birinci madde belediyenin idaresine bırakı
lan sular üzerindeki belediyenin, ikinci maddede 
köye aid sularda köy ihtiyar meclisinin salâhi
yet ve iktidarının kaynağa kadar gideceğini 
göstermek için yazılmıştır. 

Şehir ve kasabalarla köylerin ortak suları
nın ortaklama idaresi her zaman bir ihtilâf ze
mini olabileceği düşünülerek taksim edilmesi 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M.--
Adliye encümeni ; 22 - XIJ -1934 
Karar No. 18 

Esas No. 2/'114 
Yüksek Reisliğe 
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esası konmuştur. Taksim mecburiyeti ayrılan 
paylardan istifade şartına bağlıdır. Filhakika 
bir belde ile iki köyün ortak sularının üçe ay
rılması halinde belde için istifade mümkün 
olub da köyler için istifade edilemeyecek hale 
gelmesi muhtemeldir. Bu takdirde o su taksim 
edilmeyecektir. Ancak iki köy paylarjnı taa-
müllerine göre idare etmek üzere beldenin su
yunu ayırmak kabilse ihtilâf zeminini daralta
cağı açıkta olduğundan buna da mâni olunma
yacaktır. 

Tüm hisseler ayrılamadığı veya bir iki his
se yine ortak kaldığı takdirde teamüllerine gö
re de idarede bir zorluk ve anlaşamamazlık 
yoksa öylece ve eskisi gibi yürüyüb gidecektir. 
Eski teamülün yürümesi bu günün ihtiyaçları
na, "anlayışlarına uygun gelmiyorsa alâkalılar 
belediye kanunu hükümlerine göre bir birlik 
kurarak bu birliğin elile idare edecklerdir. Be
lediye kanununun hükümleri dairesinde, ittifak 
ile birlik kurulamadığı takdirde en büyük ida
re âmiri müdahale edecek, birlik kurduracak, 
su idaresine bir düzen verdirecektir. Üçüncü 
ve dördüncü maddeler bu maksadları temin için 
yazılmıştır. 

Beşinci maddede teamül, taksimi yapacak 
heyetin kuruluş yordamı ve kararlarına itiraz 
bozulma yolu ve yalnız intifa payı olarak idare 
heyetince tesbit olunacak mikdara razi olma
yanların mahkemeye de gidebileceği ve fakat 
katî bir hüküm alıb getirinceye kadar idare 
heyetinin itiraz üzerine vereceği veya itiraz 
olunmayan kararların hükmü yürütüleceği gös
terilmiştir. 

Altıncı maddede müşterek suların ihtiyacı
nı karşılayacak masrafların tevzi ve tahsili yol
lan ab açık yazılmış, yedinci maddede kaynak
ların korunması için hükümler konmuştur. 

Bu lâyiha ile belediyelere sırurı dışındaki kay
nağa kadar bakma, temizleme, koruma gibi yu

muşlar verildiği, salâhiyetler tanındığı için ted
bir ve karar almak mevkiinde bulunmaktadırlar. 
Alacakları tedbir ve kararlara aykırı hareket eden
ler haıkkındâ bir ceza vermek salâhiyetini tanı
mak zaruridir. Aksi halde hiç amelî faide olma
yacaktır. Bunun için belediyenin alabileceği ted
birlere muhalefet edildiği takdirde ceza olmaya
caktır. Bunun için belediyenin atobileeeği tedbir
lere' muhalefet edildiği takdirde ceza verebilecek
leri gösterilerek kaza salâhiyetlerinin hududu tev
si edilmiş ve birlikle idare olunan sularda bu ce
zayı vermek salâhiyeti birliğe de tanınmıştır. 

Bir şehir, kasaba veya köye giden su, diğer- bir 
koy içinden geçmekte ise bu suyu köyün dışına 
almak veya üzerini kapatmak igibi pislikten korun
ması için hükümler konması konuşulmuş ise de 
bu maksadı köy kanunu ve diğer kanunlar ve bu 
eş temin etmekte olduğu anlaşılarak yeni bir mad
de yazılması gerekli bulunmamıştır. 

Bu esaslara göre yeniden yazılan lâyiha elin 
acele bir ihtiyacını önleyeceğinden müstaeelen mü
zakere edilmesini teklif ederiz. 

Meclisin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunuldu. 
Adliye E, Reisi Bu. M. M. Kâtib 

Çorum Kayseri Trabzon 
Münir 8. Azmi Raif . 
Aza Aza Aza 

Antalya Antalya Balıkesir 
Haydar Numan Vasfi 

Aza Aza Aza 
Çanakkale Edirne Erzincan 

Osman Niyazi Hasan Hayri Abdülhak Fırat 
Aza Aza Aza 

Kayseri Kocaeli Konya 
A. Tevfik Şatır Ragıb Akça Sırrı Höcek 

Aza Aza 
Muğla Tokad 
N, Tuna Nâzım Poroy ] 
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NİĞDE MEBUSU FAİKIN TEKLİFİ 

1580 numaralı belediye kanununun15 nci mad
desinin 26nci fıkrasına bir fıkra ilâvesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE — Şehir ve kasaba sularının mem-
bftlan dışında bulunduğu takdirde membadan 
belediye sınırına kadar ölen mesafe dahilindeki 
mahallerde ve köylerde teamüle halel gelmemek 
üzere belediyeler icab eden muhafaza ve idare 
tedbirlerini almağa ve lüzumunda belediye ahkâ
mı Gesaifrekanwuau tatbika mezun ve memur-
4&r. * 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ 

1580 numaralı belediye kanununun'15 nci mad 
desinin 26 nci bendini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1580 numaralı belediye kanu
nunun 15 nci maddesinin 26 nci bendi aşağıdaki 
şeklide değiştirilmiştir; 

«Belediye hududu dahilindeki müşterek 
bağ, bahçe, tarla ve bostanların müşterek su 
kanaiiarııu temizlettirmek, bozulan yallarım ta
mir ve bu husustaki masrafları aıaKadariardan 
tahsil etmek; 

Bahçe, tarla, bostanların ve umumi yerlerin 
su Diruuntdierıni kurutmak ve jsuru&üutrmak, 
umunu ve hususi havuzu&rrn, suiaainı şartıaıa 
uygun surette vakit vakuıt değiştirtmek ve'taze
letmek; 

Belediye, gielen suların kaynaİfclarr belediye 
âmiri dışınaa bulunduğu takdirde aşağıda 
yazın huKumler daıresmae hareKet olunur: 

A) Suyun başından belediye sınırına kadar 
olan mesaha dalıuındeki alakalı köy ve çiftlik
lerle sair alakalı kimselerin tteamluien, istifade 
edegelmekte oldukları su miktarı; «belediye en-
cümenlerile köy ihtiyar meciislierinin ve giftlaik 
sah&merinân iutihab edecekleri birer murahhas 
ve sair alakalılaıdan mürekkeb bir komisyon ta
rafından tesbit olunur. Bu komisyonun verece
ği karar alâkalılara tebliğ olunduğu gibi bele
diyelere ve köy odalarına talik olunarak ilân 
olunur. 

Bu kararlarla tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün iğinde mahalli idare heyetine itiraz oluna
bilir. İtiraz vukuunda bizzat en büyük mülkiye 
âmirinin; riyasetinde idare heyetinden iki aza 
mahalline g iderekt i tetkik eder. Bu heyetin. 
raporu üzerine idare heyeti bir hafta dıginde bu 
hususta k^urar vermeğe mecburdur. 

İtiraz vaki olmazsa komisyonun kaaran vali 
veya kaymakamın tasdikile tamamlanır. 

B) Teamülün tesbit ve tasdikmdan son
ra su başından belediye sınırına kadar olan su 
yollarının lüzumunda onarılması ve temizlen
mesi ve suiyun sıhhî vasıf ve vaziyetlerinin temi
ni için muktazi mıasraflara belediye üe alâka
lılar muayyen su hisseleri niabetinde iştirak 
ederler. Bedenen çalışmak isteyen alâkalıların 
bedenî mesaileri iştirak hisselerine mahsub 
olunur. 

:(-S. Sayısı : 88) 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRÎŞİ i 

368 sayılı sular kanununa eklenen 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bir belde veya belde nalla
nın müşterek ihtiyacına mahsus suların kay
naklan belediye smm dışında bulıihaa bile 
su yollarının ve kaynaklarının bakımı, ona
rılması, temizlenmesi, ve suyun silikat sart-
larına uygun bir halde bulundurulması beledi- I 
yelere aiddir. 

MADDE 2 — Bir köy veya köy balkmın 
müşterek ihtiyacına mahsus suların kaynak
lan kendi sınırı dışmda ise yukarzki maddede 
yazılı yumuşları köy ihtiyar meclisi yapar. 

MADDE 3 — Şehir ve feusahalarda köyle-
rin ortak sularındaki intifa payları mevcud 
belgelere ve taamüllere göre tesbit olunur. 
Faylardan başlı basma istifade edilebilirse 
hisseler ayrılır. Edilemezse tesbit olunub ka-
tileşen taamüllerine göre ortaklama idare olu-
BUT. „ 

MADDE 4 — Ortaklama idare olunacak su
lan, alâkalı olan şehir ve kasabalarla köyler 
belediye kanunu hükümlerine göre tesis ede
cekleri bir birlik marifetile de idare edebilirler. 

Anlaşamamazlık yüzünden teamüllere göre 
veya birlik yapılarak idaresi yoluna konulma
yan ortak sular, en büyük idare âmirinin ka
ran ve ekseriyetin reyi ile kurulacak bir bir
lik tarafından idare olunur. Birliğin ekseri
yetle verdiği kararlara uymak bütün alâkah-
lar için mecburidir. 

MADDE 5 — Bu kanunda gösterilen tesbit 
ve ayırma işleri belediye encümenleri, ihtiyar 
meclisleri ve muayyen hisseli hakikî ve hükmî 
şahıslar tarafından seçilecek birer aza ve be
lediye reisinin reisliği altında toplana
cak bir komisyon tarafmdan yapnhr. Ko
misyona aza seçmekten kaçınanlar namı
na mahallin en büyük idare âmiri ta
rafından birisi gönderilir. Komisyonlann 
ekseriyetle verecekleri karar muteber olub bele
diyeye ve köy odalanna asılmak suretüe ilân 
ve alakalılara tebliğ olunur. Tebliğden on beş •[ 
gün içinde alâkalılar bu kararlara karşı idare 
heyetine yazılı itirazda bulunabilirler. îdare | 

,(S. Sayısı 
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I O) Alâkalılar belediyenin tesbit edeceği 

miasîlaf mitetarma yedi gün içimde mahallî ida
re heyeti nezdinde itiraz edebilirler. 

D) FevakJâde aihvalde belediye evvelemirde 
lâzımgelen tedbirleri alır ve icatb eden masrafı 
yapar. 

İşbu masraf bilâhare alâkalılara (B) fıkra
sı muolbiııoe ,tevzi olunur. 

E) Belediye; bu gibi suların tahribden ko
runması, i,yi muhafaza ve idaresi ve sıhhî bir 
hailde bulunması hususlarımda icab eden tedbir
leri alır. 

Bu bapta belediyelerin aldıkları tedbirlere 
ve ittihaz eyledikleri kararlara riayet etmeyen-

I ler hakkında umuru belediyeye müteallik ahkâ
mı cezaiyeye dan* kamun hükümleri tatjbik plu-

I nur. 
P) Masrafa iştirak hisselerini vermeyenler 

haMtanda taihsili emval kanunu hükümleri dai
resinde hareket edilir. 

MADDİ! 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — l$u kanunun hükümlerini icra
ya tora Vekilleri Heyeti memurdur. 

.(8.-aayıa-i'.;88) 



heyetleri bu itirazları her işten Önce tetkik ve " 
hallederler. Bu kararlarla, gününde itiraz olun
mayan ve idare âmiri tarafından da tasdik olun
muş bulunan kararlar katidir. Bu suretle tes-
bit olunan intifa payma razi olmayanlar mah
kemeye müracaat edebilirler. Şu kadar ki mah
kemeden aksine katî bir karar alınıncaya kadar 
komisyonun kararları tatbik olunur. 

MADDE 6 — Taamül tesbit olunarak kati-
leştirildikten sonra su başmdan belediye smı-
rma kadar olan müşterek su yollarının bakımı, } 
onarılması, temizlenmesi ve suyun sıhhat şart
larına uygun bir halde bulundurulması için ge
rekli olan masraflar belediye ile hisselilere pay
lan nisbetinde tevzi ve tahsil olunarak sarfe-
dilir. 

Fevkalâde hallerde belediye önce gerekli 
olan tedbirleri alır ve masrafları yapar ve alâ
kalılardan hisselerini ister. 

Bedenen çalışmak isteyen alâkalıların mesai
leri iştirak hisselerine sayılır. 

Alâkalılar belediyenin, varsa birliğin tesbit 
edeceği masraf miktarına tebliğinden yedi gün 
içinde o yerin idare heyetine yazılı itirazda bu
lunabilir. idare heyetinin vereceği kararlar 
katidir. 

HADDE 7 — tçme sulan kaynaklarında za
rar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde 
tarla açmak ve hayvan bırakmak ve sulamak be
lediye veya ihtiyar meclisleri tarafından yasak 
edilebilir. 

MADDE 8 — Kaynağı belediye sınırı dışın
da bulunan sulann kaynak ve yollannm bakımı, 
korunması, srhhat şartlarına uygun bir halde 
bulundurulması ve idaresi için belediyenin ala
cakları tedbir ve kararlara ve yedinci madde 
hükümlerine göre yasaklarına aykın hareket 
edenler hakkında belediye ceza vermek salâhi
yetini, belediye smınna bağlı olmaksızın kayna
ğa kadar gider. Birlik kurulmuş ise bu salâhi
yeti birlik kullanır. 

MADDE 9 — Masraf ve iştirak paylarını 
vermeyenler hakkında tahsili emval kanunu hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri gününden 
muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini 
yürütmeğe Başvekil, Dahiliye ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekilleri memurdur. | 

(S. Sa^ı^^T) 





S. Sayısı: 86 
tıirkîye Cümfrurtyetrle Sovyet Sosyalist cumhuriyet
leri ittihadı arasında açılan 8 milyon dolarlık kredi 
muamelesine dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası ( I 1194) 

r.c. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/3553 B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri arasında açılan sekiz mîlyoti 
dolarlık kredi muamelesine müteallik hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 20-XII-934 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesil e birlikte yüksek huzurla
rına sunulmuştur . 

Başvekil 
A InonÛ 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
encümeni 

Karar Na 66 
Esas # 0 . î/1194 

22-XIX-1934 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında açdan 8 mil
yon dolarlık kredi muamelesine dair olub Başve
kâletin 22 - XII -1934 tarih ve 6/3553 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
encümenimize verilmüş olmakla Hariciye müste
şarı Numan bulunduğu halde okundu ve konu
şuldu. 

Bu lâyihanın esasını; Türkiye Cumhuriyeti 
ile Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında im
za ve kahul olunan 21 - XII -1934 tarihli protokol 
mucibince açılan 8 milyon dolarlık krediyi ma
mul eşya mubayaasında da kullanabilmek için 
salâhiyet verilmesi talebi teşkil etmektedir. Ger
çi bu kredinin sanayi işlerinde kullanılacağına 
dair mukavelenin birinci maddesinde sarahat var

sa da lüzumu halinde bu kredinin mamul eşya, 
mubayaasında dahi ıkullanılabilmesi için Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetinin muvafakati istihsal edil
miş olduğu alınan izahattan anlaşıldığına göre 
bu kredinin bazı^daire belediyeler için lüzumu 
İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak bir 
kısım mamul eşyanın mubayaasında dahi istima
linde mâni kalmadığı gibi memleketin diğer 
mühim ihtiyaçlarını karşılayacağı şübhesiz olan 
bu iş için Hükümete mezuniyet vermekte bir 
mahzur tasavvur etmek de varid olamaz. Bu su
retle alınacak eşyanın bedellerine aid teahhüt-
namelerin Maliye vekili tarafından imza edilme
sine dair olan hüküm ile mubayaa edilecek eşya 
hamgi .belediye için mubayaa edilmiş ise bede
linin o belediye tarafından ödenmesini temin 
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.çin alâkadar olan belediyenin bütçesine tahsisat 
konması hususunun lâyihada tebarüz ettirilmesi 
lüzumlu görülmüş ve teklif olunan kanun lâyihası 
bu esaslara göre düzeltilmiştir. 

Müstacelen ve tereihan müzakere dileğile Umu
mî heyetin tasvibine arzedilnuek üzere Yüksek Re
isliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıd 

M. Ş. Özkan M. Unsal îhsan 

HÜKtHMETtN TEKLİFİ 

Türkİyie Cürnhuriy etile Sovyet Sosyalist ŞûraİMr 
Cumhuriyetleri IttİJıiadı marnında, açılan sekiz 
milyon dolarlık {kredi mnjUtfmelesine müteallik 

kamtim lâytyb/ası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
imza ve kabul olunan 21 ikinci kânun 1934 ta
rihli protokol mucibince açılan sekiz milyon do
larlık kredi mukabilinde sınaî tesisler yahud 
daire ve belediyeler için iktiza eden makina ve-
sair malzeme veya mamul eşya ve mevad alına
bilir. Bunların nisbet ve miktarlarile aid oldu
ğu müesseseler ve daire ve belediyeler îcra Ve
killeri Heyetince tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 2 — Birinci ımadde mucibince alı
nacak makina veya sair malzeme ve mamul eş
ya ve mevad için ayni maddede zikrolunan pro
tokolün yedinci maddesine tevfikan verilecek 
taahhüdnameler Hükümet namına Maliye vekili 
tarafmdan imza edilir ve ihtiva ettiği paralar 
makina ve mamul eşya ve mevad hangi mües
sese, daire ve belediyeye maledilmişse onun he
sabından veya bütçesinden ödenir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

(S. Sa; 

Kâtib 
Balıkesir 

Enver 
Edirne 
Kaltokrdn 
tstanbul 
Sadettin 
Kırklareli 
S. Ödül 
Sivas 

Basım 

Bursa 
Dr. G. Kagramah 

Erzurum 
A. Araştı 

İzmir 
Kâzım inanç 

Manisa 
T. Türkoğlu 
Kırklareli 

M. Nahid Kerven 

Çorum 
Mustafa 
Giresun 

Kâzım Akay 
Kayseri 

A. Hilmi 
Mardin 

E. Erten 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı tara
fından Türkiye Cumhuriyetine açılan 8 milyon 
dolarlık krediye müteallik protokolün tasdiki 
hakkındaki 2434 numaralı kanuna eklenen kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 24 - V -1934 tarih ve 2434 nu
maralı kanımla tasdik edilmiş olan protokolün, 
birinci maddesi mucibince açılmış olan 8 milyon 
dolarlık krediyi îcra VeMUıeri Heyetlince resmi 
dairelere ve belediyelere lüzumu /kararlaştırıla
cak mamul eşya mubayaasında dahi kullanıl
ması için Hükumıete salâhiyet veril|mişıtir. 

Bu suretle alrnaeaik eşyanın bedellerinle aiıd 
taahhüdn&melıer Maliye vekili tarafından imza 
edilir. Alman eşya her hangi bdr belediye içini 
almımış ise o belediyece bunun bedeli bütçesine 
konularak maliyeye ödenjr. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri ibarihinden mu
teberdir. 

[ : 86) 



- 3 
MADDE 4 — Bu kanunun icrasma îcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
20 -XII-1934 

Rs.V. Ad, V. 
î. înönü Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. 
Ş. Eaya Dr. T. Rüştü Af as 

Mf. V. Na. V. 
A.B.Özmen Ali Çetmkaya 
S. İ M . V. G.î. V. 

D. Refik Saydam Rana Tarhan 

M. M. V 
Z. Apaydın 

Mal. V. 
Fuad Ağrah 

İk. V. 
Celâl Bwyar 

Zr. V. 
Mulılis Erkmen 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma (tora Ve
killeri Heyeti memurdur. 

( & Sayısı : 86 ) 





S, Sayısı: 104 
İstanbul şehri ile civarındaki ağaçların korunması hakkında 
kanun lâyihası ve Ziraat, Dahiliye ve Adliye encümenleri 

mazbatalar! (1/847) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 25-11-1934 
Sayı 6/445 

Büyük Mület Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul şehri ve civarındaki ağaçların korunması için Ziraat vekilliğince hazırlanan ve 
.İcra Vekilleri Heyetinin 21-11-934 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kantin 
lâyihası ile esbabı mucibe mazbatası ve Gümrük ve İnhisarlar vekilliğinin bu husustaki 
mutaleanamesi suretleri Vüksek huzurlarına arz olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mupibe lâyihası 

Çıplak ve boş toprakların ağaçlandırılmasında ki faideler bedahat mertebesinden olduğu halde 
bizatihi bir emek sarf edilmemesi sebebinden ve amme menfaatine yardımları düşünülmemek yü
zünden tevarüs tariki ile veya satın alma yolile kazanılmış memleket İçerisindeki ziynet korulukla
rının veyahudda binalar müştemilâtı bahçeler ağaçlıklarının, sahiblerine getireceği ufak bir menfaat 
mukabilinde kesilib çıkarılmakta olması dikkate çok şayan ve müdahaleyi ieab eden acrklı bir hal 
almıştır. Ormanlık mefhumuna girebilen her toplu ağaçlık üzerinde, ensali hazıra ve atiyenin ha
yat ve temeddün hakkma raei yüksek bir hissesi vardır. Bu esasa mübtenidir ki, ferdin ancak ha
sis emellerine maruz kalan asırların mahsul ve yadigârı ve İstanbul şehrinin ziyneti ağaçlıkların 
tahribden korunması zaruridir. Diğer taraftan bu ağaçlıklar muhiti ikliminin tebdilinde de başlıca 
âmil ve müessirdirler. Binaenaleyh îstanbul şehrinin mesire mahallerinde, heyelana maruz dere 
kenarlarında, mezarlıklarında ve boğazm taraf eynindekî emlâk ve ikoruluklardaki bu ağaçlıklar 
üzerinde yapılacak her nevi katiyat, ıslahat ve imalâtm fennî bir murakabeye tevdii hâdisatm 
tevlîd ettiği zaruretlerden bulunduğundan ilişik kanun lâyihası arz ve takdim kılınmıştır efendim. 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği hukuk müşavirliğinin 10İH/142 sayılı ve 80-1-1934 
tarihli tezkere» sureti* 

Ziraat vekilliğine 

14 - X - 1934 tarih ve 1454 sayılı yazmıza^karşılıktır: 
İstanbul şehri etraf ve civtırîndaki ağaçları muhafaza hakkında vekilliğinizee hazırlanan kanun 

lâyihası ve esbabı mucibesi gözden geçirildi. 
Lâyihanın ihtiva ettiği hükümler esas itıbarile vekilliğimîzce de muvafık görülmekte ise de; 
a) Bahçelerin tarhı için yeri değiştirilecek ağaçların bu tmaksatla sökülmesi, 
b) Kurumuş ağaçların yerinden çıkarılması veya kesilmesi, 
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e) Oldukça dar olan^ budama mevsiminde, mutad budamaların yapılması, 

gibi zarurî ıslahat tedbirlerini de murakabesiz yapmağa imkân bırakmamak suretile tasarruf 
hürriyetini fazla takyid etmesi ve bütün bu ameliyeler için, İstanbul gibi büyük ve bahçeleri çok 
bir yerde ien memurunu zamanında getirmek ve izin almak güç olması itibarile, lâyihada bazı 
tadilât yapılması zarurî olacağı mütaleasmda bulunduğumu arzederim efendim. 

Gümrük ve inhisarlar vekili? 
Ali Bana 

Ziraat enoümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Ziraat encümeni 

Karar No. 5 
Esas No. 1/847 

18^m -İ934< 

Yüksek Reisliğe 

Bir memleketin iktisadî, sıhhî, içtimaîj bediî 
varlığı ve suların toplanmasile ibaşlıea bağlanto 
sı olan ağaç ve ağaçkndırm&nm ehen^iyeti o 
kadar kendiliğinden malûm bir hakikattir ki, 
bunu uzun uzadrya yazanağa hacet yoktur. Hal
buki İstanbul ve bunun gibi bir çok vilâyetleri
mize güzellik veren, havasmrn yazm serin, kı-
şm mülayim kalmasına ve toprakların kaymama-, 
sma yardrmı olan ve çok büyük* emeklerle ve 
uzun zamanlar neticesinde meydana gelen bu 
ağaçlar gerek şabusların ve gerek müesseselerin 
tasarrufunda bulunsun çok hasis faydalanma he
sabına bunlarm sönüb gitmesine meydan verme
mek kadar tabiî bir şey olamaz. 

Bu gibi ağaç ve ağaçlıkları korumak üzere 

Hükümetçe İstanbul hakkmda teklif edilen bu 
kanun lâyihası, eneümenimizee diğer vilâyet
lere de teşmili suretile ve maddelerde yapılan 
değişikliklerle, kabul edilmiştir. 

Havaleleri veçhile Dahiliye encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Ziraat E. Reisi 

İzmir 
M. Rahmi 

Aza, 
İstanbul 
Mithat 
Aza 

Eskişehir 
Cafer 

M. M. 
Aksaray 

Yaşar 
Aza 

Çorum 
Nabi 
Aza 
Sinob 

Hulusi 

Kâtib 

Aza 
Adana 

ö. Resul 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M* 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 40 
-MsmN<hî/M7 

İstanbul şehri ve civarındaki ağaçların kö*r 
runması için Ziraat vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 21-H-1934 toplantı
sında Yüksek Meclise arzr k&rarlaştrfılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibe lâyihası ile birlikte 
gönderildiğini bildiren Başvekâletin 25 şubat 

2Î-IV-1934 

1934^ tarih ve 6/445 sayılı tezkeresi encümeni
mize de havale buyurulmuş olmakla Ziraat ve
kili Beyefendinin hazır bulunduğu 9 - IV -1934 
tarihindeki toplantımızda Ziraat encümeninin 
bu husustaki mazbatası ile birlikte okundu ve 
mesele müzakere olundu* 

( S ^ S ^ S T T 104} 



Kanun hükümlerinin memleketin lüzum görü
len taraflarında tatbik olunmasını terviç eden 
Ziraat encümeninin fikrine ve mezkûr encüme
nin esbabı mucibesine iştirak eden encümenimiz 
lâyihasmm esas itibarile kabulünü muvafık gör
müştür. 

Ağaç ve ağaçlıkları yetiştirmekle ve bittabi 
mevcud olanları muhafaza ile birinci derecede 
belediyeler mükellef bulunduğundan bu alâka
yı tebarüz ettirmek için kanun unvanı ona göre 
yapılmıştır. 

Altı ay hapis cezasının başlangıç olarak ka
bulü bilhassa memurlar için istilzam edeceği 
akibet itibarile ağır görüldüğünden ceza başlan
gıcının iki ay olması tensib edilmiştir. 

Tadüen tanzim olunan kanun lâyihasının 
Ulu Heyetin iyi görüşüne arzına karar verilmek
le Yüksek EeMiğe takdim olunur. 
Da. En. Reisi M. M. Aza 

Tekirdağ Çanakkale Trabzon 
Cemü ' Şükrü Faiin 
Aza Aza Aza 

Giresun Malatya Ordu 
A. Münir V<mf îsmaü 

Aza Aza Aza 
Zonguldak Kütahya Çorum 

Bifat Memed î. Kemal 
Aza Aza Aza 
Ordu Afyon K. Adana 

Ahmedîhsan UzefTJlvi AUMünif 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 
Sarar No. 19 

EmsNo. i/841 
Yüksek Başkanlığa 

23 - XII -1934 

Başbakanlığın 25 - XI -1934 tarih ve 6/445 
sayılı tezkeresile Büyük Meclise sunulub Ziraat 
ve Dahiliye encümenlerinin mazbatalarile birlik
te encümenimize gönderilen İstanbul şehri ile ci
varındaki ağaçların korunması hakkındaki kanun 
lâyihasını Ziraat bakanı Bay Mullis hazn* ol
duğu halde okuduk ve icabını konuştuk. 

Kimin mülkiyetinde olursa olsun şehir ve ka
sabalardaki ağaç ve ağaçlıkların kesilmesini ve 
sökülmesini praat bakanlığının murakabesi 
altma koyan bu lâyiha gerek Hükümetin ve 
gerekse Ziraat ve Dahiliye encümenlerinin esba
bı mucibe mazbatalarında izah olunduğu üzere 
o yerlerde sıhhatin, güzelliğin, suların ve top
rakların korunması için böyle bir tedbire müra
caat zarurî olduğu ve hukuk (bakımından dahi 
menfaati umumiyetin korunması için hususî hak 
ve salâhiyetlerin tahdidi demek olub hukukî kai
delere de uygun bulunduğu görülmüş ve esa
sı itibarile kabul olunmuştur. 

Konuşma sırasında bazı arkadaşlar meri ka
nunlardan 1528 sayılı yabani ağaçların aşılan
ması hakkındaki kanunun 23 ncü maddesi bu 
maksadı temin etmekte olduğunu ileri sürdü

ler. Bu maddede « Ağaç kesenler yahud sÖken-
ler ve yaralayanlar yahud ağacm kabuklarını 
soyanlar 3?ürk ceza kanununun 516 ncı madde
sinin 6 ncı ûkraama göre eezalandırılrr » 4en-
mektedir. Ceza kanununun 6 ncı fıkrasında üç 
ayda üç seneye kadar hapis vardır. 

Bundan başka bir şevval 1286 tarihli orman 
nizamnamesinin babı sanisinin ikinci f aslma mü-
zeyyel kanunun birinci maddesinde* ruhsatsız ağaç 
kesenler hakkında ağacm müsaderesi cezayı 
nakdî ve tazminattan başka bir haftaya kadar 
hapis cezası verileceği yazılıdır. 

Bu hükümlerin taallûk eylediği hâdiselerle, 
buniann şümul derecelerini düşündük. 

Filhakika 1528 sayılı kanunun 23 ncü mad
desi o «kanunun diğer maddelerinden ayn olarak 
mütalea edildikte böyle bir neticeye varmak müm- • 
küm olursa da bu maddeyi yabani ağaçların aşı
lanması hakkında muhtelif hükümler taşıyan ka
nunun diğer maddelerile birlikte mütalea zarurî 
olub bu takdirde ımaddenra hükmü alelitlak ve 
herkimin- mülkiyetinde olursa olsun bütün ağaç
lara şamil "olamayacağı ancak kanunundiğer 
maddelerinde bahsedilen meyven^a^açlarla-mevye 

(S . Sayısı: 104) 
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aşılamağa müsaid ve gerek ormanlarda ve ge
rekse Devlete aid mıntakalarda mevcud ağaçlara 
aid bulunduğu ve orman nizamnamesinin ve 
onun zeyli olan kanunun hükmünce de ormanlar
da mevcud bilûmum ağaçlara aid olduğu netice
sine varılmış, ve binaenaleyh bu lâyiha ile te
min edilmek istenilen işler mezkûr kanunların hiç 
birisi ile temin edilmemiş olduğu anlaşıldı. 

Bundan sonra maddeler üzerinde konuştuk. 
Hükümetçe yalnız İstanbul şehri ve civarı için 

teklif edilen lâyiha' hükmünü lüzum görülecek 
diğer şehir ve kasabalara da teşmil eden Ziraat 
ve Dahiliye encümenlerinin noktai nazarından isa
bet görerek aynen kabul ettik. 

Ancak şehir ve kasaba civarmda olub halk 
için mesire sayılabilen yerleri ayırmak doğru ol
mayacağım düşünerek birinci maddeye bunu te
min edecek bir kayid ilâve ettik. 

İkinci maddenin ifade ettiği mana şudur: 
Hangi şehir ve kasabaları bu kanun hükmü

ne bağlayacağını Ziraat bakanı tayin edecek, 
ondan sonra mahallî belediye encümenile orman 
veya ziraat memurları o şehir veya kasabalarda 
muhafazaları lüzumlu ağaçalnn bulunduğu mm-
takayı tahdid edecek, bundan sonra da Ziraat 
bakanlığınca ilân olunacak, bu maksadı ifade eder 
şekilde maddeyi yeniden yazdık. 

Encümenimiz lâyihaya 3 ncü madde olarak 
bir hüküm ekledi Bu hüküm mezarlıklardaki 
ağaçların da bu kanun hükmüne bağlı tutulma
sıdır. Filhakika mezarlıklardaki ağaçlama ko

runması hem güzellik ve hem de sıhhat nokta
sından lüzumlu bir şey olub bu ağaçların da is
tenildiği gibi kesilmesine mâni olmak lâzımdır. 
Metruk olan mezarlıklardaki ağaçların da bu hük
me bağlı olub olmadığını düşündük. Bir mezarlık 
terkedilerek artık oraya ölü defnine izin veril
miyorsa ve başka bir mezarlık tesis olunmuş 
bulunuyorsa metruk mezarlıklardaki ağaçların 
artık bu hükümden hariç kalacağı ve maddenin 
yazılışındaki umumî mezarlıklar tabirinden bu
nun vazihan anlaşılacağı tabiî görülmüş ve mad
deye ayrıca bir kayid ilâvesi fazla sayılmıştır. 

Kanuna aykın hareket edenlerin cezası em
sali hallere göre adil olacak miktarda tesbit edi
lerek dördüncü maddeye yazılmıştır. 

Encümence bu değişikliklerle onaylanan lâ
yiha ehemmiyetine binaen acele olarak Genel 
heyette müzakere olunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Adliye E. Reisi Bu M. M. Aza 

Çorum Trabzon Antalya 
Münir Eaif Numan 

Aza Aza Aza 
Antalya Balıkesir Çanakkale 
Haydar Vasfi Osman Niyazi 

Aza Aza Aza 
Kayseri Kayseri Kocaeli 

A. Tevfik Şatır 8. Azmi Ragib Akça 
Aza, Aza 
Konya Muğla 

Sim Höcek N. Tuna 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul şehir ve etraf ve civarındaki 
ağaçlıkları muhafaza hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — İstanbul şehri ile etraf ve ci
varmda tayin olunacak mıntakalarda mülkiyeti 
eşhasa aid olanlar da dahil olmak üzere orman
lar ve korular ve ğaçlıklar ve bahçeler ve saire-
deki ağaçların kesilmesine, budanmasına, sö
külmesine ancak orman fen memurlarının ra-
porile müsaade edilebilir. 

Bu mmtakalar, orman müdürünün de dahil 
olacağı vilâyet daimî encümeni kararile tayin ve 
tahdid ve Ziraat vekâletince tasdik edildikten 
sonra ilân olunur. 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Şehir ve kasaba ağaç ve ağaçhkların koruma 
kanunu 

MADDE 1 — Mülkiyeti her kime aid olursa 
olsun şehir ve kasabalarda ihtiyaç görülen ma
hallerin sıhhatinin, gözelliğinin ve sularının ve 
toprak kaymalarının korunmasını temin eden 
dağınık veya toplu ağaçlık yerlerden ağaç sök
mek, kesmek, budamak nevi ve cinslerini değiş
tirmek ikinci maddedeye göre Ziraat vekâleti
nin yazılı iznine bağlıdır. 

( & Sayısı: 104) 



DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 
Belediye stmrları dahilinde ağaç ve ağaçlık

tan loruma kanunu 

MADDE 1 — Mülkiyeti her kime aid olur
sa olsun, belediye sınırlan dahilinde, Ziraat ve
kâletinin ilân edeceği mahallerin sıhhatinin, gü
zelliğinin ve sulannra ve toprak kaymalarının 
korumasını temin eden dağınık veya toplu ağaç
lık yerlerde ağaç sökmek, kesmek, ağacm yaşa
ma ve inkişafına mâni olacak budama yapmak ve 
nevi ve cinslerini değiştirmek Ziraat vekâletinin 
yazılı iznine bağlıdır. 

(S. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 
Şehir ve kasabalardaki ağaçlan koruma 

kanunu 

MADDE 1 — Ziraat bakanlığı sıhhatin, gü
zelliğin ve suların korunması ve toprak kayma
larının önüne geçilmesi için mülkiyeti her kime 
aid olursa olsun lüzum göreceği belediye smırlan 
içinde veya bu sınırlar dışında olubda halkın mesi
resi sayüabilen yerlerdeki toplu veyadağınık ağaç
ların sökülmesini, ağaçların yaşama ve inkişafı
na mâni olacak budamaların yapılmasını, nevi 
ve cinslerinin değiştirilmesini kendi iznine bağlı 
tutabilir. ' 
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MADDE 2 — Yukarıdaki madde hükümleri

ne muhalefet edenler üç aydan iki seneye ka
dar hapis ve iki yüz liraya kadar -ağır para ee-
zasile cezalandırılırlar. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına Ziraat, Adliye, Dahiliye vekiUeri me
murdur. 

Bş.V, 
İsmet 
Da.V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Hikmet 
S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha.V. 

Dr. T. Rüştü 
Na. V. 

Ali 
G. î. V. 

Ali Rana 

21 - H - 1934 
M. M. V. 
Zekâi 
Mal. V. 

Fuad 
îk. V. 

M. Celâl 
Zr.Y. 

Muhlis 

MADDE 2 — Ziraat vekâletinin iznine bağ
lanacak bu mahal ve mmtakalar orman müdü
rünün, bulunmadığı takdirde ziraat müdür ve
ya memurunun da dahil olacağı vilâyet ve bele
diye daimî encümenlerile birlikte lüzumu karar
laştırılarak tayin ve tahdid ve Ziraat vekâletin
ce tasdik edildikten sonra ilân olunur. 

MADDE 3 — Bu kanuna aykırı hareket 
edenlerle ağaçlan bile bile kurutan veya kurut
mağa yeltenenler altı aydan iki seneye kadar 
hapis ve 200 liraya kadar ağır para cezasile ce
zalandırılırlar. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunu yürütmeğe Ziraat, 
Adliye, Dahiliye vekilleri memurdur. 

(S. SaptoYÜtt) 



— 7 
MADDE 2 — Ziraat vekâletinin tasdikma ve 

iznine bağlanacak bu mıntaka ve mahaller; or
man müdürü, bulunmadığı takdirde ziraat mü
dürü veya memuru ile birlikte belediye encü
menlerince kararlaştırılarak tayin ve tahdid 
ve Ziraat vekâletince tasdik edildikten sonra ilân 
olunur. 

MADDE 3 — Bu kanuna aykm hareket eden
lerle ağaçlan bile bile kurutanlar iki aydan İM 
seneye kadar hapis veya beş yüz liraya kadar pa
ra cezasile veya her ikisi ile birlikte cezalandırı
lırlar. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunu yürütmeğe Ziraat, 
Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince Ziraat 
bakanlığının lüzum gördüğü yerlerdeki ağaçlık
lar mahallî orman müdürü, bulunmayan yerler
de ziraat müdür veya memuru ile birlikte bele
diye encümenince kararlaştırılarak tayin ve tah
did olunduktan sonra Ziraat bakanlığınca ilân 
olunur. . 

MADDE 3 — Şehir ve kasabalardaki umumî 
mezarlıklarda bulunan ağaçlar evvelden tayin 
ve ilâna lüzum olmaksızın bu kanun hükümleri
ne bağlıdır. 

MADDE 4 — Bu kanun hükmüne aykm ha
reket edenlerle bu yerlerdeki ağaçlan bile bile 
kurutanlar bir aydan iki seneye kadar hapis ve 
ya elli liradan beş yüz liraya kadar cezayi nak-
tî veya her ikisile birlikte cezalandırılır. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümleri neşrinden 
itibaren başlar. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini Ziraat, 
Adliye ve Dahiliye vekilleri yerine getirir. 

>MM« 

(S. Sayısı: 104) 





S. Sayısı:92 
Fosta kanununun 53 uncu. maddesinin değiştirilmesine da 

İr kanun layîhasr ve Naf/a encümeni mazbatasr(I/U88) 

r. c. 
Başvekâlet J5-X/-1Ç34 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/3433 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
. 376 sayılı posta kanununun 53 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Nafıa vekilliğince 

hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6/XTI/934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesiie birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 
376 numaralı ve 29 teşrinisani 1339 tarihli posta kanununun 53 ncü maddesinde (vapur 

sahiblerile işbu kanunun neşrinden sonra teşekkül eyleyecek olan demiryolları şirketleri ve va
pur kumpanyaları posta idaresinin naklile mükellef olduğu mevad ve eşyayı ve bunlara refa
kat eden posta memurlarını meccanen nakle mecbur ve tesellüm eyleyecekleri müraselâtın zi
ya ı halinde posta idaresinin mürsillere tediye eylediği tazminatın tesviyesile mükelleftirler.) 
denilmekte olduğuna ve bu itibarla vapur ve şimendifer kumpanyalarına tahmil edilmekte 
olan mükellefiyetten vazii kanunun kastettiği gaye posta eşyasının tam bir ihtimamla naklini 
temiuden ibaret bulunduğuna rağmen bazı kumpanyaların ya kanundan evvel teşekküllerinden 
bahisle postaları ücretsiz nakilden imtina eylemekte veyahut kanunun tatbikında posta naklinin 
selâmet ve serbesti ile iş görebilmesi için diğer memleketlere a id vapurlarda olduğu gibi hu
susî posta mahalleri bulunmadığı için buna mukabil verdikleri kamaralardan, maddede sara
hat olmadığından bahisle, ücret istemekte bulunduklarından maddenin tavzihan tadiline lüzum 
hasıl olmuşlur. Ayni zamanda bazen iskeleler arasında işleyen motörlerle yalnız mektub pos
tasının teatisi, halkın muhaberatını temin ve kaçakçılığı men için, elzem olduğundan az mik
tarda olan mezkûr mektub postası için de maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Nafıa encümeni mazbatası 

Nafıa encümeni r 23-Xlf-lQ34 
Karar No. 10 

Esas No> 1/1/88 
Yüksek Başkanlığa 

376 Sayılı posta kanununun 53 ncü mad- ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yük-
desinin değiştirilmesi hakkında Nafıa vekilliğin- sek Başkanlıktan encümenimize gönderilmiş 



a — 
olan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazba
tası Posta, telgraf, telefon umum müdürü bu
lunduğu halde okunup görüşüldü, 

Esbabı mucibe mazbatasında da yazıldığı 
gibi teklif olunan madde ile eski madde ara
sında hükümce bir fark yoktur.'' Yalnız yeni 
madde postayı meccanen nakledecek şirketleri, 
posta memurlarına ve posta eşyasına verilecek 
yerleri ve posta nakleden vasıtaların posta me
muru bulunmadığı haldeki mesuliyetini çok 
açık göstermektedir. 

Kanunun birinci maddesinin son fıkrası 
motörlere meccanen mektup taşımak mükelle

fiyetini yüklemektedir. Encümenimiz bunu 
onay bulmayarak çıkarmış ve buna göre yazı
lan yeni maddeyi Umumî Heyetin onayına 
öneltilmek üzere yüksek katınıza sunulmuştur. 
Na. E. Reisi 

Samsun 
Etem 
Aza 

Antalya 
Raslh 
Aza 

Afyon 
Cemal Akçın 

M. M. 
Erzincan 

A. Samik 
Aza 
İçel 

Hakkı 

Kâtip 
Manisa 
Osman 

Aza 
Kars 

Baha Belirğen 
-

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
376 numaralı ve 26 teşrinisani 1339 tarihli 
posta kanununun 53 ncü maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun lâyihası 

376 sayılı posta kanununun 53 ncü mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

MADDE l — Şimdiye kadar teşekkül et
miş ve bundan sonra da teşekkül edecek olan 
demiryolları ve vapur idare ve şirket *kumpan-
yalarile vapur sahibleri posta idaresinin nakli-
le mükellef olduğu mevad ve eşyayı ve ica
bında bunlara refakat eden memurlarını mec
canen nakle ve posta memurlarının serbestçe 
muamele yapabilecekleri ve kıymetli ve kıy
metsiz bütün postayı muhafaza edebilecekleri 
ve ayni zamanda da yatabilecekleri ikinci mev
ki ayarında ihtiyaca göre bir furgon bölmesi 
veya vagon ve yine ayni ayarda mahfuz ve 
muntazam bir kamarayı ücretsiz olarak tahsi
se mecburdur. 

Memur tefrik edilmediği zamanlarda mez
kûr mevad ve eşyanın bu vasıtalar sahib veya 
mesul memurları tesellüm ve nakledeceklerin
den zıya ve hasar halinde posta idaresinin sa

hiplerine tediye eyleyeceği tazminatı nakil va
sıtaları idare, şirket, kumpanya veya sahibleri 
tesviye ile mükelleftirler. 

Lüzum görüldüğünde motor sahibleri de 
yalnız mektup postasını meccanen almak ve 
nakletmekle mükellef ve zıya veya hasar ha
linde yukarıdaki fıkra dairesinde tazminat ver
meğe mecburdurlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icra
ya Nafıa vekili memurdur. 

6-XII-ig34 
Bş. V. 

/. İnönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

B. Özmen 
S. İ. M. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali Çetin Kaya 
G. İ. V. 

Dr. Refik Saydam Rana Tarkan 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

Ma. V. 
Fnad Ağralı 

İk. V. 

Zr. V. 
Muhlis Erkmet 

* • » -*4-
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S.:Sayısı :,97 
Türkiye - Yunanistan arasında 30 ilk teşrin 1930 tarihinde 
imzalanan ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedesine mü-
zeyyel itilâfın kabul ve tasdikına dair kanun lâyihası ve Ha

riciye ve Iktısad encümenleri mazbataları (1/1165) 

3-XII-1Q34 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye ve Yunan Hükümetleri arasında aktedüen vesaikten 2294 sayılı kanunun i nci 
maddesine göre muvakkaten meriyete konulmuş olan ikamet ve ticaret ve seyrisefain mua
hedesine eklenen itilâfın kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 2-XlI-i934 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 

Yunanlılarla ticarî münasebetlerimiz umumî surette Büyük Millet Meclisince musaddak 30 ilk 
teşrin 1930 tarihli ticaret ve seyrisefain mukavelenamesile tanzim edilmiştir. Şu kadar M iktisa
dî buhran bu mukaveleyi iki taraf mübadelelerini tedvire kifayet etmeyecek bir bale getirmiştir. 
Buhranın tazyikile her memleketin ihracatını ithalâtile tevzin etmek kaygusuna düşdüğü malûmdur. 

Biz ötedenberi Yunanistana bir hayli açık verdirecek tarzda mal sevketmekte idik. Parasını 
ve ökonomisini kurmak mecburiyetinde olan mezkûr Devlet nihayet emsaline kıyasen umuma 
karşı takyidi bazı tedbir almak ıstırarında bulunmuştur. îşbu tedbirler bizim ticaretimizi de müte
essir etmekten hali kalmamıştır. Bilmukabil bizce ayni mahiyette olmak üzere müttehaz beynelmi
lel tedbirler Yunan ithalâtını güçleştirmeğe başlamıştır. Bunun üzerine iki taraf mübadelelerini 
hemen diğer her yabancı ülkelerle olduğu gibi karşılıklı imtiyazlarla kısa vadeli itilâflara bağ-
layıb tahsil etmek yolunu tutmuştur. Günün ihtiyaçlarına ve iktisadî müşkülün seyrine göre ikide 
bir tadil ve tecdid edilen bu muvakkat itilâflar bu gün dahi vaziyeti idare edegelmektedir. Ge
çenlerde memleketimize gelmiş olan Yunan heyeti murahhasasile İM taraf mübadelelerini takasa 
tâbi tutacak ve lehimize yüzde kırk, elli nisbetinde bir ticaret blânçosu vücude getirecek tarzda 
muhtelif tedbirlerden mürebkeb yeniden bir uzlaşma akteeülmiştir. Bu babda sebkeden müzake
reler esnasında Yunan mahsulleri bizimkilerle eş olmak itibarile memleketimize mal sokmak hu
susunda maruz kaldıkları müşkülâtı heyeti mur ah hasaları yeniden tebarüz ettirmiştir. 

Halbuki aktolunan uzlaşma teadül esasına bağlandığından ve bu suretle Yunanistana eşya ithal 
etmemiz ancak onlardan bir miktar eşya almağa vabeste bulunduğuna göre ithalâtlarını kolaylaş
tırmak maksadile munzam bir takım tesviye tarzları aranmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere bazı Yunan emtiasına karşı tarife tenzilleri bahşetmek ciheti derpiş 
edilmiştir. Bu sebeble 30 ilk teşrin 1930 tarihli ticarî mukaveleye zeylen imza olunan bir itilâfta 
bu tenziller tesbit kılınmıştır. Şimdiye kadar aktettiğimiz mukavelelerde doğrudan doğruya mu-

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6j 3341 



ayyen ve düşük bir resim vazından ziyade tarife üzerinden yüzde şu kadar hesabile tenzilât temin 
etmek mutad olduğuna göre Yunanlılara karşı da bu kaideden ayrılmak münasib görülmemiştir. 
Böylece bir ihtiyaç zuhurunda asıl tarife mikdarlannı yükseltmek ve yüzdeli tenzilâtı da diledi
ğimiz seviyeye çıkarmak mümıkün olaeaîktır. Bahse mevzu itilâfta tenzilât üş, dört kalem eşyaya 
inihisar ettirilmiştir. Bunlar ne o derece korunması icalb eden millî mahsulât, ne de başka memle
ketlerden ithali kolay emtia sırasına dahil olmadığına göre Yunanlılara dahilî menfaatlerimizi ha
leldar etmeyecekbir kolaylık gösterilmiş demek tir. 

Hükümet bu müzeyyel itilâfın kabul ve tasdikini Büyük Millet Meclisinden istirham eder. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni 20- XII - Î9S4 

Karar No. 8 
Esas No. İ/1İ65 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Yunanistan arasında 30 - X -1930 sek Başkanlığa takdimini kararlaştırmıştır. 
tarihinde imzalanan ikamet ve ticaret ve seyrü
sefer muahedesine ek itilâfın kabul ve tasdikı-
na dair olan kanun lâyihası encümenimizde ko
nuşuldu. 

Bu itilâfın Yunanistan ile aramızdaki dost
luk münasebetleri bakımından f aideli ve lüzum
lu olduğuna kanaat getiren encümenimiz lâyi
hayı olduğu gibi tasvib etmiş ve havalesi muci
bince îktrsad encümenine verilmek üzere Yük-

Ha. En. Jteişi 
Erzincan 

Saffet Ziya 
Aza 

Kocaeli 
/. Süreyya 

Âza 
îzmir 
Halil 

Aza 
Elâziz 

F. Aykn 

M. M. N. 
Diyarbekir 

Z. M* Alsan 
Aza 

Manisa 
Hikmet 

Aza 
Bolu 

Hasan Cemil 

Kâtib 
Diyanbekir 

Z. M, Alsan 
Aza, 

istanbul 
Salâh Cimcoz 

Aza 
Trabzon 

Hamdi Ülküme? 

tktısad encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
enenmeni 

Karar No. 20 
Esas No. l/tim 

Yüksek Reisliğe 

23'XÎI-W4 

Türkiye ile Yunanistan arasında 30 - X - 1930 de meriyete girmek üzere 10 - XI -1934 tarihin-
tarihinde imzalanan ikamet ve ticaret ve seyrü
sefer muahedesine ek itilâf m kabul ve tasdikı-
na dair olan kanun lâyihası encümenimizde ko
nuşuldu. 

Müzeyyel itilâfname 15-XII-1934 tarihin

de Ankarada imza edilmiş ve 3 - XII -1934 tari^ 
hinde Büyük Meclise arzolunmuştur. 

2294 numaralı kanunun verdiği salâhiyete 
binaen imza olunan ve meriyete konan müzeyyel 
itilâfnamenin kanunun tayin ettiği müddet zar-
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fmdş Bftyük Meelişe arşe4ilditi ve bu itibarla 
kanun hükmünün muhafaza edildiği görülmüş
tür. 

Lâyihaya ekli mueib sebeblerde izah olundu
ğu veçhile işbu itilâfm Yunanlılara dahilî 
menfaatlerimizi haleldar etmeyecek bir kolay
lık göstermiş olacağı anlaşılmakla e>k itilâfın 
kabulü muvafık görülmüştür. 

Umumî Heyetin y#teV onayına sunulur. 

îk. En. Reisi 
Edirne 
Şakir 

İstanbul 
Y. Ya^m 

M. M. Aza, 
Ş. K. Bursa 

îsmaü Dr. Ferİd Talay 

Bursa 
Aza 

İstanbul 
Aza 

lşjs(şefıir 
E. Sazak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye - Yunanistan atasında 30 ük teşrin 1960 
tarihinde imzalanan ikamtet ve ticamt ve seyrise-
fatn mmhedesine müzeyyelitilâfın kabul ve tas-

dikına mütedair kanun 

, MADDE 1 — Türkiye ile Yunanistan ara
sında 10 son teşrin J.934 tarihinde Ankarada 
imza edilen müzeyyel itilâfname kabul ve tas
dik krlmnuşle*. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Ve-

. jsMgŞ l ^ e t i ^eııiMüyur. 2 ,* ?CJI - $34 

î. İmim 
•ftkY..' 

Ş. Kaya 

A. B. özmen 
S . İ 1 . Y . 

Ad.y . 
$. Mofeçûğlu 

3|a .V.¥, 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali Afyon 

Gkİ.V. 

Z, Apaydın 
Mal V 

Fuad Ağralt 
îk. Y. 

Celâl İtayar 
Zr. V. 

t>, Refik Saydam Mana Tarkan Muhlis Brkmen 



— 4 — 
30 BİRİNCİ NEŞRİN 1930 TARİHÎNDE ANKARADA İMZALANAN TÜRKİYE İLE YUNA
NİSTAN ARASINDAKİ İKAMET, TİCARET VE SEYRİSEFAİN MUAHEDESİNE MÜ

ZEYYEL İTİLÂF 

Bir taraftan 
Yunanistan Reisicumhuru Hazretleri 

Diğer taraftan 
Türkiye Reisicumhuru Hazretleri 

İki memleket arasındaki emtia mübadelâtmı mümkün mertebe inkişaf ettirmek arzusile müte
hassis olduklarından, 30 birinci teşrin 1930 tarihinde Ankarada imzalanan Türkiye ve Yunanistan 
arasındaki ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedesile konsolide edilmiş olan Türk tarifesinde bazı 
tadilât icrasını kararlaştırmışlar ve 

Yunanistan Reisicumhuru 
Millîîktısad Nazın Müsyü Jorj Pesmazoğlu'yu 

Yunanistanm Türkiyedeki Fevkalâde murahhas ve orta elçisi Müsyü C. M. Sakellaropoulo'yu 

Türkiye ReMcümhuru •• * . 
îktısad vekili Mahmud Celâl Beyefendiyi • 
Hariciye vekâleti Kâtibi umumisi, Büyük elçi Menemenli Numan Beyefendiyi" 

Sal&hiyettar murahhasları olarak tayin etmişlerdir. 
Usulü dairesinde salâhiyettar olan mumaileyhim âtideki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Maddö — 1 
30 birinci teşrin 1930 da Ankarada imzalanan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikamet, ticaret 

ve seyrisefain muahedesine bağü (B) listesi âtideki tadilât ile ipka edilmiştir: 
Türk tarifesi ^ 31-V-1934 tarihli ka- Bahşedilen 

,No. Emtianm cinsi nunla tesbit edilen tarif e tenzilât yüzdesi 

Ex 179 
231 

277 b 
277 h 
754 y 
754 k 
754 1 

Mandalina, ağaç kavunu 
Terebentin yağı (Nebatî neft, 
esansı dahil) 
Sakız 
Kolofan 
Asid nitrik 
Asid kloridrik, sülfürik 
Asid klorikrik, sülfürik 

Madde — 2 

30.— 

22,50 
40.— 
4.— 
9,75 

30.— 
3,75 

% 35 

% 60 
% 30 
% 45 
% 50 
% 50 
% 50 

Tasdik edilib musaddak nüshaları Atmada teati edilecek olan işbu müzeyyel itilâf, 30 birinci teş
rin 1930 da Ankarada imzalanan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikamet, ticaret ve seyrisefain mu
ahedesinin bir cüzü mütemmimidir. 

İşbu müzeyyel itilâf 15 birinci kânun 1934 ten itibaren muvakkaten tatbik edilecektir. 
10 ikinci teşrin 1934 te Ankarada iki nüsha olarak tanzim ©dilmiştirt 

«.««y.———<8İftî̂ ^ f̂lBfc»*'" rı ••4,**i-
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S. Sayısı: 98 
Balya - Karaaydın madenlerine hariçten getirilecek gazolin 
maddesi için prim verilmesine ve Iktısad vekâleti bütçesi
ne tahsisat konulmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe en

cümeni mazbatası (l/l 197) 

22*1 11934. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Balya - Karaaydın madenlerine hariçten getirilecek gazoil maddesi için prim verilmesine 

ve buna karşılik olarak İktısad bakanlığı bütçesine munzam tahsisat ilâvesine dair Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22-XII-i934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesüe birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
I, inönü 

Balya - Karaaydm madenleri ihtiyacı için hariçten getirilecek gazoil maddesi için prim 
verilmesine ve buna karşılık olarak tktısad hakanlığı bütçesine munzam tahsisat 

ilâvesine dair kanunun mueib sebebleri lâyihası 

Kurşun ve çinko fiatlannda, 1930 senesinden beri cihan piyasasında baş gösteren düşüklük, Bal
ya - Karaaydın madenlerinin işletilmesi hususunu çok güçleştirmiş ve bu sıkıntılı vaziyetin devamı 
nihayet madeni, Hükümet yardımı olmaksızın işlemeğe^ devam edemeyecek bir hale sokmuştur. Bu 
madenin faaliyetinin durmasının civar halkın geçinmesi üzerine ve dış ticaretimize fena tesir yapa
cağını düşünen Hükümetimiz istihsalât ve patlayıcı maddeler primi vermek ve nisibî resmi asgarî 
hadde indirmek gibi tedbirler ile bu vaziyete mâni olmuş ve bu mey anda Balya - Karaaydın ma
denlerinde kullanılmak üzere hariçten getirilecek gazoil maddesinin gümrükten ve muamele vergi
sinden muaf tutulması hakkında Meclise bir kanun lâyihası sunmuş ve bu lâyiha Büyük Millet Mecli
since tasvib buyurularak 14 - XII - 1934 tarihinde 1895 numara ile üç sene müddetle meri olmak 
üzere kanunlaştırclmıştı. 

îşbu kanunun, tatbikına başlanıldığı zamandan beri kurşun ve gümüş piyasalarında lehte bir te
beddül olmamış, bilâkis fiatlar günden güne düşmekte devam etmiştir. 

Meriyet müddeti 21 - X I I - 1934 tarihinde hitam bulacak olan bu kanun hükmünün bir müddet 
daha temdidi suretile muafiyetin ilgasından ise memlekete sokacağı gazoillerin gümrük ve mua
mele vergilerinin kendisine prim olarak iadesi ve bunun için alınacak resim ve ver
gilerin bir taraftan varidat bütçesinde açılacak hususî bir fasla irad kaydi ve bu para
larla karşılanmak üzere îktısad bakanlığı bütçesinin 689 neu faslına 155 000 liranm munzam tahsi
sat olarak ilâvesi münasib görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

r. c. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3557 
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Bütge encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 70 
Esas No. 1/1197 

23 - XII. 1934 

Yüksek Reisliğe 

Balya - Karaaydm madenlerine hariçten ge
tirilecek gazöyil maddesi için prim verilmesine 
ve buna karşılık olarak Iktısad vekâleti .bütçe
sine munzam tahsisat ilâvesine dair oluıb Baş
vekâletin 22-XII -1934 tarih ve 6/3557 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası encümenimize verilmiş olmakla Maliye 
vekili Fuad Ağralı hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu. 

Bir (kaç senedenberi kurşun piyasasında baş 
gösteren düşüklük Balya - Karaaydın maden
lerinin işletilmesi hususunu haylıea güçleştir
miş ve bu sıkıntılı vaziyet karşısında Hüküme
tin yardımı olmaksızın faaliyetinin devamına 
imkân kalmamış olduğu göz önüne alınarak 
Yüksek Meclisçe kabul edilen 21 -XI I -1931 
tarih ve 1895 sayılı kanunla hu madenlerde kul-
lauılmaik üzere hariçten getirilen gazöyil mad
desi gümrükten ve muamele vergisinden üç se
ne müddetle muaf tutulmuş idi. Bu kanunla ta
yin edilen müddet 21 - XII -1934 tarihinde bit
miş ise de bu güne kadar kurşun ve gümüş pi
yasasında lehe bir değişiklik olmadığı gibi fi-
atler günden güne düşmekte olduğundan bu 
madenlerin çalışabilmelerine imkân verilmek 
üzere bunların memlekete sokacağı gazöyillerîn 

gümrük ve muamele vergilerinin kendilerine 
prim olaralk iadesi, bunun için de Iktısad vekâ
leti ıbütçesinin 689 ncu faslına 155 bin liranın 
munzam tahsisat olarak ilâvesi istenmektedir. 

Ancak bu madenlere prim verilmesi muva
fık oluib olmaytcağı ve o zamanki zaruretlerin 
devam edib etmediği tetkika muhtaç bir keyfi
yet olduğu cihetle şimdilik prim ve munzam 
tahsisat verilmesi şeklinden vaz geçilerek 3 se
nedenberi devam etmekte olan 21 - XII -1931 
tarihli ve 1895 sayılı kanun hükmünün 1934 malî 
senesi nihayetine kadar uzatılması encümen i-
mizce muvafık görülmüş ve kanun lâyihası bu 
esasa göre düzeltilmiştir. 

Müstacelen müzakere edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis 
Burdur 

Reis V. 
İsparta 

M. Ş. Özkan M. Unsal 

Bursa 
Dr. 0. Kagraman 

Giresun 
Kâzım Akay 

Kırklareli 
M. Nahid 

Corum 
Mustafa 

Kayseri 
H. Hilmi 

Tokat 
S. Genca 

M. M. 
Bayazıd 

İhsan 
Erzurum 

A. Ak yürek 

Kırklareli 
Ş. Ödül 

i 

( S. Sayısı : 98 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Balya - Kamaydın madenlerinde kullanılmak 
üzere hariçten getirilecek gazoil maddesi için 
prim verilmesine ve buna karşılık olarak İktısad 
bakanlığı bütçesine munzam tahsisat ilâvesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Balya - Karaaydın madenlerin
de kullanılmak üzere bu madenleri işleten mües
sesenin hariçten (kesafeti + 15. c derecesinde 
0,830 — 0,900 arasında bulunmak ve lüzuciyeti 
50 c. derecesinde 1,10 — 1,80 Engler arasında ol
mak üzere) getireceği gazoil için verilecek prim 
karşılığı olarak 1934 senesi îktısad bakanlığı 
bütçesinin 689 ncu faslına 155 000 lira munzam 
tahsisat konulmuştur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ihti
yaç nisbetinde memlekete sokulacak gazoilin ma
dende sarfedildiğ-ini mübeyyin vilâyetçe musad-
dak vesika üzerine alınmış olan gümrük resmi 
ve muamele vergisi prim olarak iade olunur. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye, îktısad, Gümrük ve inhisarlar ve Ma
liye bakanları memurdur. 

22 -XII -1934 
Bş. V. Ad. V. 

İsmet İnönü Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Araş 

Mf. V. Na. V. 
A. B. özmen Ali Çetinkaya 
S. I. M. V. G f. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarkan 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

Mal. V. 
Fuad Ağralı 

îk. V. 
Celâl Bay ar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Balya - Karaaydın şirketi namına dışarıdan ge
tirilecek gazöylin gümrük resminden ve mua
mele vergisinden muafiyetine dair olan 
31 - XII -1931 tarih ve 1895 sayılı kanun hük^ 
münün 1934 malî yılı sonuna kadar uzatılması 

hakkında kanun 

MADDE 1 — Balya - Karaaydın şirketi namı
na dışarıdan getirilecek gazöylin 3 sene müd
detle gümrük resminden ve muamele vergisinden 
muafiyetine dair olan 21 - XII -1931 tarih ve 1895 
sayılı kanunun hükmü 1934 malî yılı sonuna ka
dar uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Gümrük ve inhisarlar, Îktısad ve Maliye ve
killeri memurdur. 

*>m*u 
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S. Sayısı: 100 
Gazi Mustafa Kemal köprüsünün inşasına dair olan kanuna 
ek kanun lâyihası ve Dahiliye, Iktısad ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/1182) 

r/c. 
Başvekâlet 16-XII-I934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı 6/3443 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gazi Mustafa Kemal köprüsünün yapılmasına dair olan 1223 sayılı kanuna ek olarak 
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13-X1I- 934 de Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. inönü 

Esbabı mucibe 

İstanbulun en göze çarpan yerinde ve her gün binlerce kişinin üstünden geçtiği Karaköy 
köprüsündeki iskeleler çürük ve şehrin güzelliğini bozacak derecede çirkin oldukları göz 
önünde tutularak yeniden yaptırılmalarına gerekli görülecek paranın yarısının Gazi kökrüsü 
için tahsis edilen paradan harcanılması düşünülmüştür* 

Bu kanun lâyihası bu sebeplerden ötürü yazıldı. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encümeni 20 -XII -1934 

Karar No. 23 
Esas No. İ/İ182 

Yüksek Başkanlığa 

1223 sayılı kanuna ek olarak Dahiliye vekil
liği tarafından hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 13-XII-1934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe-
si ile birlikte sunulduğunu bildiren Başvekâletin 
16-XII-1934 tarih ve 6/3443 sayılı tezkeresi 
encümenimize verilmiş bulunmakla Dahiliye 
ve îktısad vekillerinin de bulunduğu 19-XII-1934 
teki toplantımızda okundu ve iş konuşuldu. 

İstanbulun en göze çarpan yerinde bulunan 
ve her gün üstünden binlerce kişi geçmekte olan 

Karaköy köprüsündeki iskelelerden bu günkü 
ihtiyacı hiç karşılamayan Kadıköy ve Haydar
paşa yolcularına ayrılan iskele olduğu kuşku gö
türmeyen bir gerçekliktir. 

Yurtdaşlarm kolaylıkla vapurlara girib çık
masını düzeltmek Akay işletme idaresine oldu
ğu kadar İstanbul belediyesine de düşen bir borc-
dur. 

Bu düşünce ile kanun lâyihası onaya değer 
görülmüştür. İstanbul belediyesinin yaptığı bu 
yardıma karşı bazı çıkan olması da haklı gö-



2 -
riildügünd^n iskeleler üstünde yapılacak kira 
yerleri gelirlerinin belediyeye aid bulunması onay
landığından yapılan ufak tefek değişiklerle ka
nun lâyihasının Ulu Kurultaya sunulması yolun
da söz kesilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dahiliye E. Reisi Reis V. M. M. 

Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale 
G. Uyhadın F. öztrak Şükrü 

Aza 
Kütahya 
M. Somer 

Aza 
Malatya 
Muttalib 

Aza 
Ordu 

îsmaü Çamaş 

Aza 
Ordu 

Ahmed İhsan Tohgöz 
Aza 

Zonguldak 
R. Vardar 

Aza 
Amasya 

İs. Hakkı 

Aza, 
Ş. Karahisar 
Vasfı Sevig 

Aza 
Samsun 

Zühtü Durukan 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Îktısad encümeni 

Karar No. 18 
Esas No. 1/1182 

Yüksek Reisliğe 

22-XII-1934 

1223 sayılı kanuna ek olarak Dahiliye vekâ
letince hazırlanan ve Büyük Meclise sunulmak
la Dahiliye, îktısad ve Bütçe encümenlerine ha
vale buyurulan kanun lâyihası esbabı muciıbesi 
ve Dahiliye encümeni mazbatası ile birlikte 
okundu ve görüşüldü: Kanun lâyihasının esası 
Karaköy köprüsü başındaki Haydarpaşa - Kadıköy 
iskelelerinin yeniden bu günkü ihtiyaca uy
gun bir şekilde yapılmasını temin olub 
Akay idaresince yapılacak masrafa istanbul 
belediyesinin de 1223 sayılı kanun ile toplanan 
paradan azamî yüz yirmi beş bin liralık mak
tan ile iştirake mezuniyetini ihtiva etmektedir. 

Bu esas encümeniraizce de doğru görülmüş ve 
Dahiliye encümenince hazırlanan lâyiha şekli ol
duğu gibi onaylanmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
îktısad E. Reisi M. M. Kâtib Aza 

Edirne 
Şakir 

Aza 
Bursa 

Rüştü E gel 
Aza 

istanbul 
C. TopçuJbas'i 

Ş. Karahisar 
İsmail 

Aza 
öümüşane 

İstanbul 
H. Vasıf 
Aza 

Bursa 
Edib S. Tör D. U. Ferid Talay 

Aza Aza 
Eskişehir istanbul 

\ E. Sazak Y. Yazıcı 

Aza 
izmir 

M. Sadettin 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 69 

Esas No. 1/1182 

Bütçe encümeni mazbatası 

23-XII-1934 

Yüksek Reisliğe 

1223 sayılı kanuna ek olarak hazırlanıb Baş
vekâletin 6-XII-1934 tarih ve 6/3443 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Dahiliye ve îktısad encümenlerinin 
mazbatalarile birlikte encümenimize verilmiş 

olmakla Îktısad vekâleti Deniz ticareti müste-
şan Sadullah hazır olduğu halde okundu ve 
görüşüldü. 

Haydarpaşa - Kadıköy iskelesinin yeniden 
ve bu günkü ihtiyaca uygun Ibir şekilde yapıl-

( S. Sayısı : 100 ) 



masını temin için Akay idaresince ihtiyar 
olunacak masrafa yüz yirmi beş bin lirayı geç
memek üzere İstanbul (belediyesinin de yardım 
etmesi için izin istenmektedir. [ 

Teklifin esası Dahiliye ve îktısad [encümen
lerince kabul edilmiş ve ileri sürülen jmucib se-
ıbebler eneümenimizce de varid görülmüş oldu
ğundan Dahiliye encümeninin anıkladığı kanun 
lâyihasının olduğu gibi kabulü onaylanmıştır. 

Müstacelen müzakere edilmesi dilejğile Yük

sek Reisliğe, sunuldu. 
Reis R. V. 

Burdur İsparta 
M. Ş. Özkan M. Unsal 

Çorum 
Mustafa 
Gir-esun 

Kâzım Akay 
Tokat 

S, Genca 

Bursa 
Dr. G. Kagraman 

Kayseri 
Hilmi 

Kırklareli 
Ş. ödül 

M. M. 
Bayazıd 

İhsan 
Erzurum 

A. Akyürek 
Kırklareli 
M. Nahid 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ " 

1223 sayılı Gazi Mustafa Kemal köprüsünün 
inşasına dair kanuna ek kamın lâyihası 

MADDE 1 — Karaköy köprüsünde Akay iş
letme idaresince kurulacak iskelelere harca
nacak paranın yansı Gazi köprüsünün yapı1 

masma tahsis edilen paradan İstanbul umumî 
meclisince usulüne göre aynin*. 

MADDE 2 — Bu iskelelerin şehrin ve köp
rünün güzelliğine uydurulması projelerinin iha
le ye kabulü İstanbul belediyesince yapılır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü neşrinden 
baslar, 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini İc
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 - X n - 1934 
Bş. V. 

t. inönü 
Da.V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

A.B. özmen 
' S. İ M . V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya . 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1. V. 
Dr. Refik Saydam Rana Tarkan 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

Mal. V. 
Fuad Ağralı 

Ik. V. 
Celâl Bayar 

ZT.V. 
Muhlis Erkmen 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DE&tgTİRlŞÎ 

18 nisan 1928 tarih ve 1223 sayılı kanuna 
ek kanun 

MADDE 1 — Kadıköy ve Haydarpaşa yol-
culan için <* A. K. A. Y.» işletme idaresince 
Karaköy köprüsüne bitişik olarak kurulacak 
iskeleler masrafının yarısı 18 nisan 1928 tarih 
ye 1223 sayılı kanuna göre toplanan paradan 
tesviye edilmek üzere İstanbul belediyesi tara
fından yerilir. 

Ancak bu para yüz yirmi beş bin lirayı ge
çemez. 

MADDE 2 — İskelelerin sağlamlığı ve köp
rüye uygunluğu bakımından projeler İstanbul 
belediyesince tetkik ye tasdik olunur. 

MADDE 3 — İskeleler üstünde yapılacak 
kira yerlerinin bakımı «A. K. A. Y.» işletme 
idaresine ye gelirleri İstanbul belediyesine aid-
dir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmü neşri tari
hinden başlar. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

»•-<< . « < . . 
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S. Sayısı: 106 
MHlî musiki ve temsil akademisi teşkilâtı hakkındaki kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları ( l / l 196) 

T. C. 
Başvekâlet " 

Kararlar müdürlüğü 20-X//- 1034 
Sayı: 6İ3549 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî musikî ve temsil akademisi teşkilâtı hakkındaki 2541 W*h kanunun bezi maddele
rinin değiştirilmesine dair Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
20-XII 934 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucîbesile birlikte 
Yül&ek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
i. İnönü 

îeab ettirensebebler 

Ulusal musikî yurumu işinde 'büyük yükümü olan Biyaseti Cümhnr Filârmonik orkestrası bu 
günkü yapılışı ile bu işi gereği gibi yapacak kertede güçlü değildir. Gerek usta kadrosu gerek çalgı 
çeşitleri çok eskidir. Batı ellerinin orta kertede bir musiki parçasını bile bu orkestranın thakkile çal
masına imkân yoktur. Devletin en büyük musiki takımı olan bu biricik orkestranın şimdiki yapılı
şı ile kalması doğru görülemez; 

Kendisinden beklenen Terimi alabilmek için kadrosunun genişletilmesi, çalgı eksiklerinin tümlen-
mesi gerektir. v 

îşte bu kanun lâyihası bu amaca kavuşmak için yapılmıştır. Birinci madde ile teklif edilen yeni 
A cetveli 124 kişiliktir ki Bu batı ellerinde bu çeşid orkestraların orta derece kadrolarına göredir. 
Bu kanunla hemen-tatbiki istenilen 88 kişilik kadro ise bir .senfonik orkestrannı asgarî kadrosudur. 

Gene o maddedeki 15 215 liralık maaş farkı yeni teklif ile kadroya eklenen türlü derece maaşlı 
36 yeni muallimlikten doğan artmadır. Orkestra için dışarı memleketlerden getirilecek çalgılar 
için 16 000 liraya; orkestranın çok muhtaç olduğu yabancı mütehassıslar için 15 000 liraya; ve orkes
tra ustalarına 1602 ve 2021 numaralı kanunlardaki hükümlere göre verilen resmî kılıkları için de 
3 000 liraya ihtiyaç vardır. îkinci madde bunu göstermededir. 

Orkestraya alınacak ustalarm vasıfları 2541 numaralı; kanunun 14 ncü »maddesinde a, b, e fıkraları 
ile tayin edilmiş ise de öğrenme ve yetişme yolları pek ayn ve çeşitli olan bu meslek için bu şartlar 
içinde namzed bulmak güç olduğu tecrübe ile anlaşılmış, olduğundan tayin şartlarının genişletil
mesi gerekli görülmüş, bir taraftan ücretle usta almmasr da zarurî görüldüğünden bu cihetler 
üçüncü maddeler ile hükme bağlanmıştır. -



— 2— 
Maarif encümeni mazbatası 

T.B.MM. 
Maarif encümeni 
Karar No. 8 

•Karar No, 1/1196 

22*3:11-1934 

xm»tâ 
Millî musiki ve temsil akademisi teşkilat fca- kanunun bazı maddeleri değiştirilerek sunul-

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi için 
Kültür bakanlığınca amklanıb Başbakanlığın 20 
ilk kânun 1934 tarihli ve 6/3549 sayılı tezkeresile 
Büyük Meclise gönderilen kanun taslağı Kültür 
bakanının önünde konuşuldu. 

Kaun taslağının amklanmasmı icab ettiren 

muştur. 
Maarif E. Reisi M. M. 

Erzurum Afyon K. 
Nafi Kansu H. Çerel 

Aza Aza 
Ordu tzmir 

Kâtib Aza 
Sinob ürfa 

K. Ülger 
Aza 

Çankırı 
seıbebler encümenimizce de <toğru ^örmlm4îş ve H, 3?ralman ffamdi Aksoy Talât Onay 

Bütçe encümeni mazbatası 

Bütçe encümeni 
Karar No. 71 
Esas No. 1/1196 

23-XII-1934 

YüksekReisKfe 

Millî musiki ve temsil akademisi t e^ lâ t ı hak
kındaki 2541 sayilı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olub Başvekâletin 20 - XII -
1934 tarih ve 6/3549 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Maarif encüme
ninin mazbatasile birlikte encümenimize yesömiş 
olmakla Maarif vekili Abidin özmen bulunduğu 
halde okundu ve konuşuldu. 

Alınan izahata göre ^Riyaseti €ümhur Filâr
monik orkestrasının ulusalmusiki kurumu işin
de üzerine aldîğı vazifeleri ifa eâeeek kudrette ol
madığı anlaşılmıştır. Bu orkestradan beklenen 
verimi alabilmek için. muallim kadrosunun geniş
letilmesine ihtiyaç vardır ve bahusus burada ye
tiştirilecek muallimler memleketin diğlr şeMr ve 
kasabalarına göndermek y&bvbsuretle ulusalmu-
siMnin yayanını temin etmek de mümkün ölaeağı-
na nazaran teklif kabule değerjğ&rulmüftür. 

Bu aebebledir ki, Maarif eî^meninmifeabul 

ettiği kanun lâyihasını esas itibârile encümeni
miz onay bulmuştur. Ancak münakaleye taalluk 
eden maddenin ıbü lâyihadan çıkarılarak aynca ve 
diğer münakaleler arasında Umumî heyete* sunul
ması muvafık görülmüş ve lâyiha ona göre değiş
tirilmiştir. 

Müstacelen müzakere edilmek üzere Umumî he
yetin tasvibine konulması dileğile Yüksek Riya
sete sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M.'Ş. Özkan 
Bursa 

Dr. G.Kdhran 
Giresun 

KâstmAkay 
Tokad 

S, İZenca 

ReisV. M. M. Kâtib 
İsparta Bayazıd Balıkesir 
M.Vnsal İhsan 

Çorum Erzurum 
Mustafa A.Aky&rek 
Kayseri Kırklareli 

A. "Hilmi M. NaMd Ktrven 
Kırklareli 
Ş.ÖMl 

(S. Sayısı : 106) 
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HÜKÛHETİN TEKLİFİ 

Millî musiki ve temsil akademisinin, teşkilâtı 
hakkında 2541 sayılı kanunun bazı maddeleri

nin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî musiki ve temsil akade
misinin teşkilâtı hakkında 2541 sayılı kanu
nun muvakkat maddesine merbut A ve B işaret
li cetvellerdeki memuriyet ve muallimlikler bu 
kanuna bağlı (A) ve (B) işaretli cetvellerde 
gösterildiği gibi değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — Bazı dairelerin 1934 malî yık 
bütçelerinin ilişik (1) numaralı cetvelde yazık 
fasıl ve maddelerinden 39 000 lira tenzil edile
rek bundan 36 000 lirası Maarif bakanlığı büt
çesinin (2) numaralı cetvelde yazılı fasıl ve 
maddelerine nakledilmiş ve 3 000 lirası da 582 
nci fasılda melbusat âdı ile yeniden açılacak 
4 ncü maddeye fevkalâde tahsisat olarak kon
muştur. 

MADDE 3 — 2541 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesinin A, B, C, fıkralarında gösterilen ev
saf ve şeraitte namzet bulunmadığı takdirde 
Maarif bakanlığınca tayin olunacak bir ihtisas 
komisyonu tarafından yapılacak imtihan netice
sinde musikideki iktidar ve ehliyeti anlaşılan
lar, orkestra kadrosuna namzet muallim tayin 
olunabilirler. 

MADDE 4 — Kadrodaki maaşların emsalle-
rile birlikte tutarı yekununu geçmemek şartüe 
orkestraya aylık ücretle de muallim tayin oluna
bilir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maarif ve Maliye bakanları memurdur. 

20 . . İ Ü - 1934 
Bş. V. Ad.V. M. M. V. 

1. İnönü Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş.Kaya FuadAğratı 
MİT. Na.V. îk.V. 

A.B*Ömen Celâl Bayat 
S.Î.M.V. G.Î.V. Zr.V. 

Bana Tarkan Muhlis Etkmen 

(S. Say 

4 -
MAAEÎF ENCMENÎNÎN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Millî musiki ve temsil akademisinin teşkilât ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 

muhtelif bütçelerden nakiller yapılması için 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî musiki ve temsil akade
misinin teşkilâtı hakkındaki 2541 sayılı kanu
nun 13 ncü maddesine bağlı (A) cetveli yerine 
bu kanuna bağlı (A) cetveli geçmiştir. 

MADDE 2 — Olduğu gibi onaylanmıştır. 

MADDE 3 — 2541 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesindeki vasıflar ve şartlara malik namzed 
muallim bulunmadığı takdirde Maarif bakanlı
ğınca tayin olunacak bir ihtisas komisyonu ta
rafından yapılacak imtihan sonunda musikide
ki iktidar ve ehliyeti anlaşılanlar orkestra kad
rosuna ücretli muallim tayin olunabilirler. 

MADDE 4 — Olduğu gibi onaylanmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden başlar. 

MADDE 6 — Maliye, Maarif bakanları bu 
kanunun dediklerini yerine getirir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Mülî musiki ve temsil akademisinin teşkilât ka
nununun bası maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî musiki ve temsil akade
misinin teşkilâtı hakkındaki 2541 sayılı kanu
nun 13 neü maddesine bağlı (A) işaretli cetvel
deki memuriyet ve muallimlikler bu kanuna 
bağlı (A) cetvelinde gösterildiği gibi değiştiril
miştir. 

MADDE 2 — 2541 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesindeki vasıflar ve şartlara malik namzed 
muallim bulunmadığı takdirde Maarif vekilli
ğince tayin olunacak bir ihtisas komisyonu ta
rafından yapılacak imtihan sonunda musikideki 
iktidar ve ehliyeti anlaşılanlar orkestra kadro
suna ücretli muallim tayin olunabilirler. 

MADDE 3 — Kadrodaki maaşların emsalle-
rile birlikte tutan yekununu geçmemek şartile 
orkestraya aylık ücretle de muallim tayin olu
nabilir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden başlar. 

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

.(& Sayıp t 106) 



Hükûmetin teklifine bağlı (A) CetveH 

Riyaseti Cumhur filârmonik orkestra heyeti kadrosu 

Derece Memuriyetim nevi 

5 Şef [1] 
7 Muallim 
8 » 
Ö » 

10 > 
11 » 
12 * 
1 3 • • • , * • ' 

14 » 
15 » 
14 Kâtib 
16 Alât ve kütüpane memuru 

A&fe 

1 
2 
5 
7 

20 
80 
25 
İ0 7 
12 
10ı-
1 
1 

Maaş 

80 
55 
45 
40 
85 
80 
25 
22 
20 
17*5 
20 
16 

124 

Hükümetin teklifine ba|ör(B) 0etw«U 

Riyaseti Cumhur filârmonik orkestra heyetim 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

7 
8 

10 
11 
13 
14 
15 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
2 
2 
7 
2 
9 
4 

55 
45 
85 
30 
22 
20 
17,5 

27 

[1] Muvakkat tazminah hariç olmak üzere emsali hâsıh ücret ola -
fak ta verüir, 

(S. Sayı» i &$> 
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Hükümetin teklifine bağlı (1) numaralı cetvel 

F. M. Muhassasatm neyi Lira 

1 500 
2 000 
500 

4 000 

500 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
225 1 Memurlar maaşı 

241 1 Ücret 

245 2 Açık maaşı 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR BAKANLIĞI 
264 1 îcar bedeli 

270 4 Gümrük idaresine aid olanlarla tahtı muhafazasında bulunan ve kaçak 
olarak derdest olunub gümrük idarelerine sevk ve teslim olunan ve bilû
mum eşya ve emvalin nakliye ve bendiyesi ve kaçak olarak yakalanan hay
vanların siaşeJ ıfeakım ve (koruma masrafları 500 

290 1 îcar bedeli 

^94 1 Mubayaa 

DAHİLÎYE BAKANLIĞI 
319 2 Teshin 

HARİCÎYE BAKANLIĞI 
453 Hakem mahkeme ve heyetlerile uilapâa komisyonları 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET BAKANLIĞI 
498 2 Numune hastaneleri 

ADLİYE BAKANLIĞI 
528 Süvari mübaşirlerine maktuan ayda 4 lira 45 kuruş ihesabile verilecek yem 

bedeli „ 

529 4 Mahkemelerin diğer bilûmum masrafla n 

MAARİF BAKANLIĞI 
598 1 1932 senesi düyunu karşığı 

NAFIA BAKANLIĞI 
640 2 Demiryollar inşaatına muktazi her türlü malzeme .... îlâh.. 

İKTISAD BAKANLIĞI 
676 3 Defatir ve evrakı matbua 

694 1 Şamandıranların imal, tesis, tamir, idare ve idame masarifi umumiyesi 

2 Limanların temizleme, tarama ve mayn imhası ve ilâh... 
ZİRAAT BAKANLIĞI 

712 Memurlar maaşı 

500 
500 

2 000 

2 000 

2 000 

2 000 

1 500 
1 500 
3000 

8 000 

5 000 

500 
500 

2 000 

6 000 



F. M. 
.— 8 — 

Muhassasatın nevi 

MİLLÎ MÜDAFAA BAKANLİĞİ 
781 1 Ecza ve mjalzemei tıbbiye 

UMUMÎ YEKÛN 

Lira 

3 000 

F. M. 

542 

563 

581 

584 

Hükümetin teklif ine bağlı (2) numaralı cetvel 
Muhassasatın nevi 

Memurlar maaşı 

Ecnebi mütehassıs ve muallimler. Ücret ve harcırahları 

Mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat, hayvan yem bedeli, ben
zin ve tatil aylarında yemek ücreti, kamp masrafı 

Muvazenei umumiyeye dahil bilûmum meslek, ticaret ve kız sanat mektebleri 
ve enstitülerin ve Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası tesisatı, nakil vası
taları mubayaası ve tamirat bedelleri ve meslekî kitablar telif ve tercüme ve 
tabı masrafı 

YEKÛN 

Lira 

10 000 

10 000 

3 000 

13 000 

36 000 

Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı (A) Cetveli 

Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası heyeti kadrosu 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
14 
16 

Şef [1] 
Muallim 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Kâtib 
Alât ve kütüpane memuru 

1 
2 
5 
7 

20 
,30 
25 
10 
12 
10 

1 
1 

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

124 

[1] Muvakkat tazminatı hariç olmak üzere emsali hâsılı ücret ola 
rak ta verileoüir. 
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S. Say »sı: 106 
Türkiye Cumhuriyette Amerika birleşik Devletleri arasmda 
25 birinci teşrin 1934 tarihinde imza olunan ve her iki Dev
let vatandaşları mütekabil njetaHbifiin tesviyesine müte
dair itilâf namenin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hari

ciye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1164) 

r. c. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 20 - X// - 1934 
Sayı: 6/3339 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik devletleri arasında 25 birinci teşrin 1934 
tarihinde imza olunan mütekabil metalibin tesviyesine dair olan itilâfnamenin tasdiki hakkında 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2-XII-Q34 toplantısında yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına 
sunulmuştur. 

Başvekil 
L İnönü 

Esbabı mucibe 

Umumî savaşın bitiminde sakıt Osmanlı imparatorluğunun tasfiyesinden çıkan işleri halletmek 
ve Hükümetimizle diğer Hükümetler arasında asıntıda kalan pürüzlü davaları dostça bir düzene 
bağlamak ve böylece ıbütün Devletler ile münasebetlerini iyi niyetle ve samimiyetle idare etmek 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti siyasetinin ana çizgilerinden (birini teşkil etmektedir. 

24 birinci kânun 1923 tarihinde İstanbul murahhası Adnan Bey ile Amiral Bristol arasmda teati 
edilen notalarda, Amerika ile Lozanda yaptığımız muahedenin iki tarafça tasdikından altı ay son
ra, Amerika vatandaşlarının Türkiye Hükümetinden ve Türk vatandaşlarının Amerika Hükümetin
den vaki olacak ve umumî harbden doğan zarar ve ziyan taleplerinin tesviyesi için bir komisyon 
teşkili kararlaştırılmış ve dalha sonra 17 şubat 1927 tarihinde yine Amiral Bristol ile teati edilen 
notalarda şayed Lozan muahedesi tasdik edilmezse, 24 birinci kânun 1923 tarihli notalar hükümle
rinin akti düşünülmekte bulunan Türkiye - Amerika ticaret ve ikamet mukaveleleri tasdiknamele-
auıpf'Aam ^Tjara -eıuos Au rjrc uapuısı^a^ ııraıı girmesi kalbul edilmişti. İşbu mukavele tasdikna

meleri teati edildiğinden bu gibi taleblerin tetkiki ile uğraşacak olan komisyon 15 ağustos 1933 ta
rihinde kurulmuş ve müzakerelere Muhtelit mübadele komisyonundaki Türk murahhas heyeti me
mur edilmişti. 

îlk toplantısını 15 ağustos 1933 te yapan komisyon, Amerika murahhas heyetince verilen Ameri
ka vatandaşlarının taleblerine aid 898 dosyayı tetkik etmiş, bunlardan 573 talebin hukukî esaslara 
müstenid olmadığına ve 325 talebin de tetkika değer bulunduğuna karar vermiştir. 

tik gözden geçirme neticesinde, tetkika değeri olduklarına karar verilen bu taleblerin yekûnu
nun 16 buçuk milyon dolara vardığı anlaşılmıştır. Fakat 24 birinci kânun 1923 tarihinde teati 
edilen mektubların, taleblerin en geç 15 ağustos 1934 tarihine değin komisyona tevdiini icab etti-



ren hükmüne rağmen, o güne kadar hiç bir vatan daşımrztn bu yolda bir talebi olmamıştır. 
Müzakere ve tetkikler neticesinde, bu yekûn yerine toptan bir para verilmesinin dostça, çabuk 

ve tasarruflu bir düzen olacağı; böylece: Tki Hükümet arasında asıntıda kalan tek pürüzlü işin 
tamamile düzeltilmiş bulunacağı; dosyaların birer birer tetkiki aylarca ve hatta yıllarca.uzayabi-
leceği ve neticede yine uzlaşılamayan talebler için hakeme gitmenin de ayrıca para ve vakit kaybe
dilmesini muciıb olacağı, bundan başka bu kadar uzun münakaşaların iki memleket münasebatr üze
rinde fena tesirler yapmaktan hli kalmayacağı düşünülerek Amerika murahhası ile bu yolda bir 
anlaşmanın imza edilmesi muvafık görülmüştür. 

Ayni düşünceler ile hareket eden Amerika Hükümeti de bu hal tarzını tercih edeceğini anlatmış 
ve yekûnu elli milyon dolara baliğ olduğu önceden iddia edilen bütün talebler mukabilinde beş 
milyon dolar kabul edeceğini bildirmişti. Bu yekûnu çok mübalâğalı gören Hükümetimiz beş, altı 
yüz bin dolar karşılık teklifinde bulunmuştu. Yukarıda izah edildiği veçhile, tetkika değer ta-
leblerin elli milyon dolar değil, altı buçuk milyon dolar olduğunu kabul eden Amerika Hükümeti, 
önceden iki buçuk milyon dolara muvafakat edeceğini bildirmiş ve müzakereler neticesinde 
1 300 000 dolarlık bir toptan para tesviyesine, bunun taksitle tediyesine ve faizsiz olmasına mu
vafakat eylemiştir. Tarafımızdan beş, altı yüz bin dolar teklif edildiği 15 - XT -1933 tarihinden 
sonra doların uğradığı düşüklük te itibar nazarına alınırsa neticede ilk teklifimize yapmış oldu
ğumuz zammın pek mühim olmadığı görülür. 

Bu gün tasviblerinc arzedilen ve 25 teşrinievvel 1934 tarihinde Amerika murahhası ile imza olu
nan anlaşmaya güre, 1 haziran 1936 dan başlıyarak yılda 100 000 dolar olmak üzere, faizsiz, on üç 
senede Cumhuriyet Hükümeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine 1 300 000 dolar 
ödenerek 24 birinci kânun 1923 tarihli anlaşmaya dahil bütün borçlardan Hükümetimiz ibra edilmiş 
olacaktır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

20 - XII - 1934 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Aemcrika Birleşik-
Devletleri arasında 25 birinci teşrin 1934 tarihin
de imza olunub mütekabil metalibin tesviyesine 
dair olan itilâf namenin tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihası encümenimizde konuşuldu: 

Hükümetin esbabı mucibesindeki mütalealara 
iştirak eden encümenimiz bu lâyihayi olduğu gi
bi tasvib etmiş ve Yüksek Heyete sunulmak üzere 

T. B. M. M. 
Hariciye, encümeni 

Karar No. 9 
Esas No. 1/1164 

Saygrn Başkanlığa takdim etmiştir. 
Hariciye E. Reisi M. M. Na. KAtib 
Erzincan Diyarbekir Diyarbekir 

Saffet Ziya Z. M. Alsan Z. M. Alsan 
Aza Aıza Aza 

Trabzon İstanbul Manisa 
Hamdı Ülkümen Salâh Cimcoz Hikmet 

Aza Aza A az 
tzmir Kocaeli Bolu Elâziz 
Halil t. Süreyya Hasan Cemil F. A. Ayku 

( S. Sayısı : J05 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 72 

Esas No. 1/1164 

23 -XII -1934 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika birleşik 
devletleri arasında 25 - XII -1934 tarihinde imza 
olunan karşılıklı metalibin tesviyesine dair olan 
itilâfnamenin tasdikma dair olub Başvekâletin 
3 -XII-1934 tarih ve 6/3339 sayılı tezkeresi! e 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Harici
ye encümeninin mazbatasile encümenimize veril
miş olmakla Hariciye müsteşarı Numan Rifat bu
lunduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Hükümetin mucib sebeblerinde ileri sürülen 
ve Hariciye eneümenicne iştirak edilen mütalea 
eneümenimizce de varı d görülerek kanun lâyihası 

olduğu gibi kabul edilmiştir. 
Müstacelen ve tercihan müzakere edilmesi di-

leğile Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Reis 
Burdur 

M.Ş.Özkan 
Bursa 

İr. G, Kahran 
Giresun 

Kâzım Okay 
Tokad 

S. Genca 

ReisY. 
İsparta 
M. Unsal 

Çorum 
Mustafa 
Kayseri 

A. Hilmi 
Kırklareli 

... Ş. ödül 

M. M. Kâti'b 
Bayazıd Balıkesir 

İhsan 
Erzurum 

A. Akyürek 
Kırklareli ' 

M. Nahid Kerven 

t 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasmda 25 birinci teş
rin 1934 tarihinde imza olunan ve her iki Dev
let vatandaşları mütekabil metalibinin tesviye
sine mütedair bulunan itilâfname kabul ve tas
dik olunmuştur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye, 

ve Maliye bakanları memurdur. 

BşvV. 
/. İnönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. Y. 

A. B. özmen 
S. î. M. V. 

2 - XII- 1934 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. t. Y. 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

Mal. Y. 
Fuad Ağralı 

îk. Y. 
Celâl Bay ar 

Zr. Y. 
Dr. Befik Saydam Rana Tarlıan Muhlis Erkmen 

(S. Sayısı; .105) 



SU^ET 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri.ka Birleşik Devletleri Hükümeti, 24 kânunuevvel 
1923 tarikimde notalar teatisi suretile akteyledikleri ve 17 şubat 1927 tarihinde notalar teatisi ne
ticesinde hâsıl olan itilâf ile teyid ettikleri anlaşmada dahil olan talehieri dostane, çabuk ve ta
sarruflu surette halletmek arzusu ile işbu itilâf na meyi akte karar vermişler ve bu «maksatla: 

Türikiye Cumhuriyeti Reisi Hazretleri 
İzmir mebusu ve Türkiye Cumhuriyeti Hariciye vekili Dr. Tevîik Rüşdü Beyefendiyi, 

Amerika Birleşik Devletleri Reisi Hazretleri 
Fred Kenelm Nielsen'i . . • . 

Murahhas tayin etmişlerdir. 
Bu mur&hhaslar salâhiyetna'melermi yekdiğere tebliğ ile usul ve kaidesine muvafık bfularak ati

deki hükümleri kararia^tırraıslardır: 

; '••",'•: M a d d e — - 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşip Devletleri Hükümetine^ 24 kânunuevvel 1923 
tarihli anlaşmada dahil olan Amerika tebaaları tateblerinin tamamen tesviyesini tazammun etmek 
özere faizsiz olarak 1 800 O00 dolar (bir milyon üç yüz Mn dolar) Amerika Birleşik Devletleri do
lan verecektir. Bu meblâğ, her senelik taksiti 100 000 (yüz hin dolar) olmak üzere on üç sene
de ödenecektir. îlk taksit işbu itilâfnameriin Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdikmdan sonra 
1 haziran 1936 tarihinde tediye olunacaktır. 

Madde — H 

Her ila Hükümet yukarıda zikredilen meblâğın tediyesi suretile Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin kendisine karşı dermeyan edilen yukarıda mezkûr taleSblere aid bütün borçlardan ibra edil
miş olacağını ve kezâlik 24 kânunuevvel J923 anlaşmasına dahil fbütün taleblerin de katı surette 
hâlledilmiş ad ve telâkki edileceğini kararlaştırmışlardır. 

Madde — m 

îşfeuitilifname Türkiye Büyük Millet-Meclisi tarafından tasdik edilmek şartile imzasından iti
baren meriyete girecepctir. 

Ankarada yirmi (beş teşrinievvel'bin dokuz ym otuz dört tarihinde her ikisi de ayni kıymeti haiz 
olmak üzere türkçe ve ingilizce iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Dr. T. Rüşdü Fred, K. Nielsen 

( S . Sayısı : 105 ) 



SwSayısı:107 
Ja ndarma umum kumandanlığı l934 y ılı bütçesi nete 42 000 
liralık münakale yapılması hakkı n<fa f/i 195, Emniyet işleri 
umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesine 20 000 liralık tahsisat 
konulmasına dair l/l 198 ve Düyunu umumiye 1934 yılı büt
çesinde 6 000 liralık münakale yapılması hakkında I 1200 

Jandarma umum kumandanlığı 1934 yüı bütçesinde 42 000 liralık münakale yapılması ha
kkında kanun lâyihası (1/1195) 

; t.e. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü : . : - . ' 20'XI/-1P34 
Sayı: 3551 

BüyiikMület Meclîsi Yüksek Beisliğine 

jandarma Umum kumandanlığı 1934 malî yılı bütçesinde yeniden bir fasıl açılmasına-ve 
fasıllar arasında münakale yapılmasına dair Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 20-XII-934 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibefsile 
birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
7. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihas; 

1 - - 1933 senesinde te&minden ziyade: temditlilikiçin yapılan müracaatler; karakolların temdidli 
efrada olan ihtiyacına binam; Jandarma umum kuıtMiuslanhgpLca kabul edilmiş ve fakat mezkûr 
malî sene nihayetlerine doğru Jandarma umum kumandaaîfğniatı 1934 bütçesinin maaş faslına konu
lan tahsisat temdidlilerin kabulü yüzünden ihtiyaca kâfi gelmeyeceği bilmuvazene anlaşılarak Meclisi 
Âliye maaş faslma bir miktar münakale yapılması içiıt utanan tıMf dana evvelce maaş faslmdan: 
tekaüd ikramiyesi faslına münakale yapılmış olması dolay sile? kanı men mümkün alamayacağı karan 
ve bu suretle açık kalacak maaş i§in 1934 senesi bütçesinin düyun tertibinden tesviyesi cihetine gi
dileceği vadi almmrştı. Senem Mtçesinin tertibi mahtsiMundîV karşılığı olmayan ve bu yüzden 
1934 senesi borç faslmdan şimdiye kadar ödenmesi kabil olmayanzabıtan ve neferlerin istihkakla-
rmtn verilebilmesi için karşdığı olmayan bu borcun 1 eşviyesi için ve yine 1933ı senesi bütçesindeki 
tertibde karşılığı olmayan ve kânununa tevfikan v eıilmesi lâznngelen yarak ve şehidlere yirmi sene 
hizmet ederek terhis edilen jandarmalara verilmesi kanuvı içjvbı olan efead ikramiyesi için 1934 se
nesibütçesinde yeniden açılacak bir fada bir miktartahsisat konuloıasDia* 

2 *—- 1934 senesi Jandarma umum kumandanlığı bütçesinin tertibi m4ihHusularnıa4onulan tahsisatın 
bitmesine veya kâfi gelmemesine binaen: r 

A -.396 ncı naktî tazminat faslma, 
B - Vilâyetler evinde Jandarma umum kumandatüığma taltsis olunan dairenin mefruşatının ta

mamlanmasına karşılık olmak üzere 397 nci faslm birinci merkez mefruşat maddesine, 



- 2 — 
C;- Münakaşa işleminde; 19Ş4 malî senesinden itibaren neşredilen kazanç istihlâk ve saire gibi 

kanunların ieabatı olarak bîr eok malzeme fiatlerinin yükselmesinden dolayı tahminî fiatlerde görü
len farklar dolayısile münakaşa ilânlarının tekerrürü gibi zaruretler yüzünden gazete ilân ücretlerine 
fazla tahsisat sarfından ve yine sarî hastahklara karşı gelmek üzere mutad tekinde sefradŞathiya
tına her zamankinden fazla sarfiyat yapdmamndan dolayı 403 noü vilâyet müteferrikasına, 

D - Sıhhî ve idarî sebebler dolayısile Mersin mektebinin îçeline nakli zaruretine binaen îçelinde 
jandarma emrine verilmiş olan Hf&ftmet kona^am tamir.ve ^işletilmesine ve yine görülen ihtdyaea 
binaen Gazi istasyonunda yemden bir jandarma karakolu yapılmasına mebni 414 ncü inşaat ve tami
rat fasslma, - / " 

E - Askerî sıhMy©' 'heyeti rapja*8e üeretli mücessemlerde tedavi edilen ve sene nihayetine; kadar. 
edilecek okn jandarma zabitanmın tedavi muaflarına karşılık olmak üzere 417 nci ücretli tedavi 
masrafı faslına (J934 senesinihayetine kadar Jandarma umum kumandanlığı bütçesinden tasarruf 
edilebileceği anlaşılan fasıl ve maddelerden) bir kısım nakline zaruret görüldüğünü arzeder işbu esbabı 
mucibe lâyihası tanzim ve takdim kılındı. 

J. U. K Ferik Dahiliye vekili 
Kâzım Ş.Raya 

Kanun lâyihası 

MADDE 1— Jandarma U. kumandanlığı 1934 senesi bütçesinin ilişik cetvelde yabalı tml ve 
maddeleri arasında 42 000 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Mezkûr kumandaaüıkhütçeşinİB 409 neu faslının birinci iaşe bedeli maddesinden 
27 000 lira düşülerek (Tahsisatsız geçen sene düyunu) adile yeniden açılan 426 nci fasla fevkalâ
de tahsisat olarak konulmuftar. 

MADDE 3 — Bu kanunneşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yapmağa MâHye bakanı memurdur. 

20-XH-18S4 
Bş. V. 

î.îndfm 
Mî. V. 

A.özmen 

F. M. 

tm ı 
4m 3 

mi 
sw 
3Ş7 1 
403 
414 
417 

425 1 

Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. 
.• • Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın #. Kaya Ş. Kaya 

Na. V. tk. V. S.Î .M.V. " G . t V . 
Celâl Boyar RanaTarhan 

Mttttakate cetveli 

Mal. V. 
Fmd AğraU 

Zr. V. 
Muhlis Erhmen 

Muhâasasşftn nevi Düşülen Eklenen 
İaşe badeli 21 
Zabltan hayvanatından jmaada büûowwjı hayvanatın 
miiytabiye, naİ ve mıh m«faay*a bedeli ve nallama 
masrafı 11 
Levattm ve teçhizatı harbiye ve fenniye ıo 
MvmAûmt Ummmsâ 
Meftttşat 
¥iliyat müteferrikası 
İnşaat ve tamirat ve biım ntöba^m ve masrafları 
Memleket daWl ve l«jfiein^e üere#i müessejatı̂  sıhhi
yede tedavi etth'ötceklerin masftft 
1932 senesi düyunu karşılığı 

000 

000 
00© 

500 
18 000 
3 000 

16 500 

1 000 
3 000 

Yekûn 42 000 42 000 
107) 



Emniyet işleri umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesine 20 000 liralık tahsisat konulmasına 
dair kanun lâyihası (1/1198) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Düyunu umumiye Bütçesinden Emniyet Umum MudürlüJ;ü bütçesine 20 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hasırlanan, ve İ^aVeJdUeri heyetince 22^X11-934 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
L inönü 

Mucib sebebler lâyihası 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 1934 malî yılı bütçesinin 382 nci istihbarat masrafı faslına 
J^onulan tahsisat tamamen sarfedilmiş olduğundan bu fasla 20 000 liranın ilâvesine ihtiyaç vardır. 
Yukarıda yazılı tahsisatın temini için Düyunu umumiye ıbütçesinin 212 nci, 1722 numaralı kanun 
mucibince kibrit istikrazı faiz ve itfa mürettebatı faslından tasarruf olunan 10 000 lira ile Dahi
liye vekâleti hütçesinin 345 nci mebus seçimi faslmdan da sarf edilmeyeceği anlaşılan 10 000 lira
nın bu fasıllardan tenzil edilerek 382 nci fasla ilâve edilmesi yugun görülerek ilişik kanun lâyi
hası hazırlanmıştır. 

Emniyet umum müdürlüğü bütçesinde 20 000 Mralik münakale yapüması hakkında kamın 
lâyihan 

MADDE 1 — 1934 malî yılı Düyunu umumiye ıbüteesinsLa*212 nei 1722 numaralı kanun mucibin
ce kibrit istikrazı faiz ve itfa tertibatı faslmdan (10 000) ve Dahiliye vekâleti bütçesinin nci 
mebus seçimi faslmdan (10 000) ki ceman (20 000) lira tenzil edilerek Emniyet işleri umum müdür
lüğü bütçesinin 382 nci istihbarat masraf faslma nakledilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kaaıunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

22 -XII -1934 
Bş.V. Ad.V. M . M V . Da.V. Ha. V. Mal. V. 

1. İnönü Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın Ş. Kaya Br.T.B.Arm Fuad Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

A. özmen A. Çetinkaya Celâl Boyar Dr. B. Saydam Bana Tarkan Muhlis ErJcmen 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 3561 

(S . Sayım: 107) 
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Jbüyunu umumiye 1034 yılı bütgesinde 6 000 liralık münakale yapılması hakköi-

da kunun lâyihası (1/1200) 

23 -X/ / -1934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1934 malî yılı düyunu umumiye bütçesinde 6 000 liralık münakale yapılması hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22-XII-1934 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

Alman sanayi konsorsiyomu ile poliçelerin tecili hakkında aktedilen mukavelenameye yapıştı
rılması icab eden damga pulu bedelile sah* notur masrafı i<;,in altı bin liraya lüzum hâsıl olmuş ve 
bu paranın Düyunu umumiye bütçesinin kambiyo farki olarak tasarrufu mümkün görülen 212 nci 
faslından tenzil edilerek mezkûr bütçede (Tecil edilecek 'bonoların masrafı) adile yeniden açıla
cak bir fasla nakledilerek mezkûr masrafların İm tertibden yapılması zarurî görülmüş olmakla bü 
maksadı teminen ilişik kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Düyunu umumiy ebütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî; yılı Düyunu umumiye (bütçesinin 212 nci ( 1722 numaralı kanun muci
bince kibrit istikrazı faiz ve itfa mürettebatı ) faslından 6 000 lira tenzil edilerek ayni bütçenin 
sonunda (Tecil edileeek bonoların masrafı) adile yeniden açılacak 221 nci fasla fevkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

MADDE 2 -—Bu kanun neşri tarihinden mııteıberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye bakanı memurdur. 

22-XII-1934 
Bş. v! Ad. V. M, M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 

î. înönü Ş, Saraçoğlu Z. Apaydın Dr. T. B. Araş Fuad Ağralı 
M İ V . Na:V. îk. V. S . t k V . G. t V. Zr.V. 

A.özmen Ali Çetin Kaya Celâl Bay ar Berna Tarkan Muhlis E rkmen 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3567 

(S . Sayısı: 107 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 73 
Esas No. î/1188, 
1198, 1200 

23 - XII -1934 

Yüksek Eeisliğe 

1934 malî yılı muvazene kanununa bağlı ba
zı daire bütçelerinde münakale yapılmasına dair 
olub muhtelif tarihlerde encümenimize havale 

* edilen 3 adet kanun lâyihası Maliye ve Maarif 
vekilleri ile alâkadar memurlar hazır oldukları 
halde ayrı ayrı okundu ve konuşuldu. 

Alman izahat sonunda lâyihaların zarurî ih
tiyaçları kapatmak üzere teklif edildikleri encü-
menimizee anlaşıldığından teklif veçhile onay
lanmıştır. 

Encümenimizi sık sık meşgul eden münakale 
lâyihaları arasında ( . . . . . yılı tahsisatız borç
lan), (senesi içinde ödenmeyen borçlar) gibi tek
liflere de tesadüf edilmektedir. Mücbir ve gayri-
melihıız hâdiselerden doğan bu gibi borçların 
(bütçelerin tanzim ve tetkiki esnasında, yani ev
velden derpiş edilmesine imkân kalmasa bile hiç 
olmazsa senesi içinde teklif edilmeleri çok yerin
de bir temennidir. Şimdiye kadar alâkadarlara 
tavsiye edilmiş olan bu isteği bu mazbatamızda 
da işaret etmekle tekit etmiş bulunuyoruz. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü bütçesine 

münakale suretile istenilen 20 bin liralık tahsisat 
krrk bir saydı mazbatamıza ilişik münakale cet
veline geçmiş olduğundan arzedilen bu cetvele 
tekrar alınmamıştır. 

Millî musiki ve temsil akademisi teşkilâtı hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 1/1196 sayılı kanun lâyihası arasına 
konmuş olan münakale cetveli mezkûr lâyiha ara
sından çıkarılarak taallûku itibarile bu mazbata
mıza ilişik cetvel içine alınmıştır. 

Lâyihaların hepsi birleştirilmek suretile yeni
den hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin 
tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 
Bursa 

Dr. G.Kahran 
Giresun 

Kâzım Akay 

ReisV. 
İsparta 
M. Unsal 

Çorum 
Mustafa 

Kayseri 
A. Hilmi M. 

Kırklareli 
ş. ödül 

M. M. 
Bayazıd 

îhsan 
Erzurum 

A, Akyürek 
Kırklareli 

Nahid Kerven 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçelerde bazı değişiklikler yapılmasına ve bazı 

bütçelere fevkalâde tahsisat verilmesine dair 
kanun 

MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muvaze
nesine giren bütçelerin (1) sayılı cetvelde yazılı 
fasıllarından 114 000 lira indirilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince indi
rilen paralardan 78 000 lirası (2) sayılı cetvelde 
gösterilen tertiblere ilâve edilmiş ve 36 000 li
rası da (3) sayılı cetvelde gösterilen daire büt

çelerinde yeniden açılan fasıllara fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt-
rütmeğe Maliye vekili memurdur. 

(S. Sayan: 107) 



CETVEL ti} 

F. M. Muhassasatm nevi Lira 

DUTUNU UMUMÎYE 

212 1722 numaralı kanun mucibince kibrit istikrazı fak ve itfa mürettebatı 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

225 Memurlar maaşı 

241 1 Ücret 

245 2 Açık maaşı 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

264 1 icar bedeli 

270 4 Gümrük idaresine aid olanlarla tahtı muhafazasında bulunan ve kaçak 
olarak derdest olunub gümrük idarelerine sevk ve teslim olunan bilûmum eş
ya ve emvalin nakliye ve bendiyesi ve kaçak olarak yakalanan hayvanların 
iaşe, bakım ve koruma masrafları 500 

290 1 İcar bedeli 

294 1 Mubayaa 

6 000 

1 500 
2 000 
500 

500 

319 2 Teshin 

409 1 iaşe bedeli 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

410 3 Zabitan hayvanatından maada bilûmum hayvanatın muyfeabiye, nal ve mıh 
mubayaa bedeli ve nallama masrafı 

411 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

453 Hakem mahkeme ve heyetlerile uzlaşma komisyonları 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂIMTİ 

498 2 Numune hastaneleri 

500 
500 

2 000 

48 000 

11 000 
10 000 

2 000 

2 000 

(S. Sayısı; 107) 
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P. M. Muhassasatm nevi Lira 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

528 Süvari mübaşirlerine maktuan ayda dört lira 45 kuruş hesabile verilecek 
yem bedeli 1 500 

529 4 Mahkemelerin diğer bilûmum masrafları 1 500 

MAARİF VEKÂLETİ 

5m 1 1932 senesi düyunu karadığı 8 000 

NAFIA VEKÂLETİ 

640 2 Demiryolları inşaatma muktazi her türlü malzeme, muharrik ve müteharrik 
edevat il© alât ve eşyanın nakil ücretleri 5 (KH) 

İKTISAD VEKÂLETİ 

676 3 Defatir ve evrakı matbua .500 
i 

694 Liman ve sahil hizmetleri 
1 Şamandıraların imal, tesis, tamir, idare ve idame masarifi umumiyesi 500 
2 Limanların temizleme, tarama ve maym imihası ve buna aid vesaitin muba

yaa, tamir, işletme ve idare masarifi umumiyesi 1 000 

Fasıl yekûnu 1 500 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

712 Memurlar maaşı 6 000 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KARA KISMI ) 

781 1 Ecza ve malzemei tıbbiye 3 000 

YEKÛN 114 000 

CETVEL [2] 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

396 * Muvakkat tazminat 500 

397 1 Mefruşat 18 000 

403 Vilâyat müteferrikası 3 000 

414 înşaat ve tamirat ve (bina mubayaa ve masrafları 16 500 

(S . Sayısı: 107 ) 



F. M. 

417 
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Muhassasatm nevi 

Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhiyede tedavi ettirilecek
lerin masrafı 

425 1 1932 senesi düyunu karşılığı 

MAARİF VEKÂLETİ 

542 Memurlar maaşı 

563 Ecnebi mütehassıs ve muallimler ücret ve harcırahları 

581 1 Mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat, mualeeat, hayvan yem bedeli, benzin 
ve tatil aylarmda yemek ücreti, kamp masrafı 

584 1 Muvazenei umumiyeye dahil bilûmum meslek, ticaret ve kız sanat nıekteb-
leri ve enstitüleri ve Reisicumhur filârmonik orkestrası tesisatı, naMl va
sıtaları mubayaası ve tamirat bedeli ve meslekî kitablar telif ve tercüme 
ve tabı masrafı 

YEKÛN 

Lira 

1 000 

3 000 

10 000 

10 000 

3 000 

13 000 

78 000 

CETVEL [3] 

DUTUNU UMUMİYE 

221 Bonoların tecilinden doğan masraflar ^ F ' • 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

426 Temdidli efradın 1933 yılı karşılıksız maaşları 

MAARİF VEKÂLETİ 

582 4 Melbnsat. 

YEKÛN 

6 000 

27 000 

3 000 

36 000 

t>m<i 
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S.Sayısı:101 
Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk ve ye
mektik dağıtılması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, Ma

liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (l/l 181) * 

TC: 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü i /5-X//-/g34 
Sayı 6f3437 * 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reislisine 

Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere* ödüncç tohumluk veya yemeklik dağıtılması hakkında 
hazırlanan ve İcra ve Vekilleri Heyetinin î5-XII-Q34 toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiîe birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. Acele 
kay dile müzakeresini dilerim. 

Başvekil 
/. İnönü 

Kanunun niçdnleri 

Yusdttmuza geniş mikyasta muhacir akını başlamıştır. Gelen muhacirlerin büytükjbir (bölüğü 
hemen hemen hepsi yemekliğe ve tohumluğa muhtaç bir halde buİTmma&tadrrlar. 

Yurdumuzun tabiî tefkilâtı icabı muhtelif kısanları sik sık kuraklığa maruz kaldığı gibi 
muhtelif yerlerde de dolu, kar, seylâb ve emsali afetlere maruz kalmaktadır. 

Gerek gelen bu yeni yurdd aşlara ve gerek ku raklık ve afet gören yerli çiftçilere yardım yap-
maik bir zaruret halini almıştır. 

Bunun için (2056) numaralı buğdayı koruma 'kanunu hükümlerine göre «İde edilmekte olan 
paradan bir milyon liralık ıbir kısmı ayrılarak bu yardımı temin etmek gerekmektedir. 

Bu yardımın yapma şekli daha ziyade bir ticaret ve banka muamelesi şekli »Huğundan mev-
cud maliye usullerile icrasında büyük zorluklar ve hatta imkânsızlıklar görülmüş ve bunun için 
bu işin Ziraat bankası vasıtasile ve usul ve teamüle göre yapılması lüzumlu sayılmıştır. 

Geçen yıllarda ikuraJklıktan ve mevsimin ekime müsaade vermemesi yüzünden çok sıkıntıda ka
lan Ankara, Konya ve Kars ve Bayazıd vilâyetlerine (4 659 000) kilo tohumluk dağıtılmıştı. Bu 
işin de bu kanunla açılan hesaba konulması lüzumlu görülmektedir. 

Bu esaslara göre hazırlanan altı maddelik kanun projesi iKşiMir. Hazirandânberi yurdumuza 
yirmi bini artık muhacir gelmiş okıb kamusu yemeklik ve toJhumluk beklemekte olduklarından 
ve ekim mevsimi de geçme'k üzere bulunduğundan bu kanunun müstaceliyetle çıkarılması bir zaru
ret halindedir. 
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Ziraat encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
Ziraatencümeni 
Karar No. 6 

Esas Noi İ/1181 

20-XII-1934 

Yüksek Başkanlığa 

Muhacirlere ve mühtae çiftçilere ödüne to
humluk, yemeklik buğday dağıtılmasına dair olub 
Başvekâletin 15 birinci kânun 1934 tarih ve 
6/3437 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
ve encümenimize gönderilen kanun lâyihası oku-
nub konuşuldu : 

Kanunun niçinlerini gösterir* Hükümet lâyi
hasında da anlatıldığı gibi yurdumuza akm ha
linde gelmekte olan muhacirlerin çoğu yemeklik 
ve tohumluğa mühtae bulunmaktadırlar. 

Memleketin bir kısım yerlerinde ara sıra baş 
gösteren kuraklık ile dolu ve su baömaşı gibi 
âfetler karşısında da yardımda bulunmak (gerek
mektedir. 

Bu ihtiyacı karşılamak üzere buğdayı koru
ma kanununun hükümlerine göre alınmakta 
olan buğdaylardan bir milyon liralık kadarının 
bu uğurda dağıtılması ve bu yardımın daha ko
laylıklayapılabilmesi için Ziraat bankasına gör
dürülmesi encümence onay bulunmuştur. 

Ancak buğdayı alacakların çuval tedariki 

zorluğu karşısında bunları vaktinde alrb ekeme-
yecekleri düşünülerek bunun da buğday gibi 
ödüne verilmesi zarurî görülmüş ve geçen yıl
larda kuraklıktan çok sıkıntıda kalanlara da
ğıtılan dört milyon altı yüz elli dokuz bin kilo 
tohumluğun da bu kanunla açılan hesaba konul
ması ve mevsimin geçmekte olmasından bu lâyi 
hanın Genel heyetten acele çıkarılması dileğile 
Maliye ve Bütçe encümenlerine verilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Ziraat E. Reisi 

izmir 
M. R.- Köken 

Aza 
İstanbul 

Mithat Kuzay 
Aza 

N. Yilitün 

Aza 
Cafer 

M. M. 
Aksaray 
Taşar Ozay 

Aza 
Kastamonu 
H. Toklen 

Aza 
Erzurum 

Nafiz Dumlu 
Aza « 

İsmail 

Kâtib 
/. AJcsalman 

Aza 
Denizli 

E. As. Tokatlı 
Aza, 

Kocaeli 
AU Dikmen 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 36 

Esas No. 1/1181 

23-XII-1934 

Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk, yemeklik buğday dağıtılmasına dair 
olub Başvekâletin 15 birinci kânun 1934 tarih 
ve 6/3437 sayılı tezkeresile Meclise gönderilen 
kanun lâyihası Ziraat encümeni mazbatasile 
birlikte encümenimize verilmekle Maliye müs
teşarı ye Nüfus umum müdürü hazır oldukları 
halde görüşüldü: 

Ziraat bankasınca Hükümet namına alınmak
ta olan buğdaylardan muhacirlere ve kuraklık, 

Yüksek Başkanlığa 

sel, dolu gibi afetlere uğrayan çiftçilere bir 
milyon liralık kadar izahirenin ödünç olarak da
ğıtılması idarî ve iktisadî zaruretlere uygun 
görülmüş ve Ziraat encümeninin tadiline aynen 
iştirak edilmiştir. 

Ancak iskân tahsisatından muhacirlere mec-
canen verilecek olan eşyanm kendi hususî hüküm
lerine tâbi olacağı şüphesiz (bulunduğundan lâ
yihada ayrıca tasrih edilmemiştir. 

(S. Sayısı: 101) 



Yüksek Başkanlığa sunular. Aza Aza Aza 
Maliye En. R. M. M. Kâtib Konya Kastamonu Diyarbekir 
öumüşane İsparta Aydın T. Üzer Refik Zvlfü 

-H. F. Ataç Kemal Ünal Adnan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. ' 
Bütçe encümeni 23-XII-1934 

Karar No. 14 
Esas No. 1/1181 h 

, Yüksek Reisliğe 

Muhacirlere ve mühtac çiftçilere ödüne to
humluk, yemeklik buğday dağıtılmasına dair 
olub Başvekâletin 15 - XI -1934 tarih ve 6/3437 
sayılı tezkeremle Meclise sunulan kanun lâyiha
sı, Ziraat ve Maliye encümenlerinin mazbatalari-
le birlikte encümenimize verilmiş olmakla okun
du ve konuşuldu: 

Hükümetin esbabı mucibesinde bahsolunan 
hususat encümenimizce de varid görülmüş oldu
ğundan Ziraat ve Maliye encümenlerinin fikrine 
iştirak edilmiş ve hazırlanan kanun lâyihası ol
duğu gibi onaylanmıştır. 

Müstacelen müzakere edilmesi dileğile Yük-

HtîKtiMETÎN TEKLÎFÎ 

Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç tohum* 
luk ve yemeldik dağıtılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2056 numaralı kanunla Hükü
met namma Ziraat bankasınca satm almıb alım 
merkezlerindeki depolarda mevcud buğdayların 
malolduğu fiatla veya aynen muhacirlere ve 
kuraklık gören veya dolu, sel gibi âfetlere uğ
rayan çiftçilere mal oluğu fiatla veya aynen tah
sil olunmak üzere Vekiller Heyeti kararile bir 
milyon liralık buğdayın zincirleme borçlanma 
yolu ile bir sene vade ile tohumluk ve yemek
lik verilir. O yıl ürünü çiftçinin borcunu öde
meyecek kadar az olursa Vekiller Heyeti karari
le tahsili tecil olunur. 

(S . Sa: 

sek Reisliğe sunuldu. 
Reis 

Burdur 
Jfc.jŞf. Özkan 

Kâtib 
Balıkesir 

Enver Dr. 
Edirne 

F. JSattakran 
Kırklareli 

M. Nahid Kerven 
Tokad 

S. Genca 
Yozgad 
S.îçöz 

Reis V. 
İsparta 
M. Unsal 

Bursa 
Galib Kagraman 

Erzurum 
A. ArasU 

Sivas 
R. Basara 
Kırklareli 
Ş. ödül 

M. M. 
Bayazıd 
Thsan 

Çorum 
Mustafa 
Giresun 

Kâzım Akay 
Sivas 

Remzi Çiner 
Mardin 

R. Erten 

ZÎRAAT ENtttJMENÎNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Muhacirlere ve myhtac çiftçilere ödüne tohum
luk ve yemeklik akıtılması hakkında kanun 

MADDE 1 — 2056 numaralı kanunla Hükü
met namma Ziraat bankasınca satm almıb alan 
merkezlerindeki depolarda bulunan buğdaylar
dan muhacirlere ve kuraldık gören veya dolu, 
sel gibi âfetlere uğrayan çiftçilere mal olduğu 
fiatle veya aynen tahsil olunmak üzere Vekiller 
Heyeti kararile bir milyon liralık kadan zincir
leme borçlanma yolile ve iki yıl vade ile tohum
luk ve yemeklik olarak verilir. O yüm ürünü 
çiftçinin borcunu ödemeyecek kadar az olursa 
Vekiller Heyeti kararile bu borç geri bırakıla
bilir. 

r î l ö l ) 
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MADDE 2 — önceden hu yolda verilen to

humluklarla hu bir milyon lira hesabına geçi
rilir ve tahsilleri bu kanuna göre yapılır. 

MADDE 3 — Bu tohumlukların alım, dağı
tım ve tahsil edilişi Ziraat bankası vasıtasile 
ve usulü teamüle göre yapılır. Verilemeyen bu 
borçlar tahsili emval kanununa göre mahallî 
mal memurlukları marifetile yapılır. 

HADDE 4 — Bu kanunun tatbikına aid mu-
amelelerdeki evrak ve senedlere pui yapıştırıl, 
maz ve hare alınmaz. Noterler bedava ve borç
lanma sendlerini tasdik ederler. 

MADDE 5 — Bu kanunun yürütülmesine 
Dahiliye, Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Bş. V. 
1. tnönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

A. B. özmen 
S. İ M . V. 

15-
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. t. V. 

XII - 1034 
M. M. V. 

Z. Apaydın 
Mal. V. 

Fuad Ağralı 
îk. V. 

Zr. V. 
Dr. Refik Saydam Rana Parkan Muhlis Erkmen 

MADDE 2 — Geçen yıllarda bu yolda verilen 
tohumluklar da bu bir milyon lira hesaba geçiri
lir ve tahsilleri bu kanuna göre yapılır. 

MADDE 3 — Birinci maddeye göre verilen 
buğdaylardan tahsil edilenleri tekrar muhacirle
re, kuraklık ve âfet gören çiftçilere dağıtıla
bilir. 

MADDE 4 — Çuval masrafı birinci madde
deki bir milyon liralık ödüne para içinden ayrıl
mak üzere bu buğdaylar çuvalla verilir ve Ziraat 
bankasınca kendi usulile dağıtılır ve tahsil edi
lir. Bankaca tahsil edilemeyen borçlan tahsili 
emval kanununa göre mahallî malmemurlan 
toplarlar. 

MADDE 5 — Bu kanunun tatbikına aid rau-
amelelerdeki evrak ve senetlere pul yapıştırılmaz 
ve hare alınmaz. Noterler bedava bu borçlan
ma senetlerini tasdik ederler. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden baş
lar. 

MADDE 7 — Bu kanunu Dahiliye, Maliye 
ve Ziraat vekilleri yürütür. 

^—* 
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S. Sayısı: 102 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresi te
kaüd sandığı kanununun 8 nci maddesinin tefsiri hakkında 

Başvekâlet tezkeresi ve Nafıa ve Maliye encümenleri 
mazbataları (3/532) 

T C 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayt t 6İ42İ O 

2454 sayılı Devlet Demiryolları ve limanları-işletme umumî idaresi'" memurları tekaüt 
sandığı kanununun sekizinci maddesinin tefsiri hakkında Nafıa vekilliğinden yazılan 14-X1-Q34 
tarih ve 1677 sayılı tazkere sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile bitirilmesine ve sonunun.bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim 
efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Nafıa vekilliğinin 1677 sayıl i ve 14 - XI - 934 tarihli tezkeresi suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

2454 numaralı Devlet demiryolları ve limanları işletme uımumî idaresi memurları tekaüd san
dığı kanununun 8 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları arasındaki tezad itibarile bu fıkraların 
vekâletimize*. imaline imkân görülememiştir. 

Bu maddenin 2 nci frkrasmda şu hüküm vardır. 
« Ancak tasarruf sandığında iştirak hissesi olufeda bu kanunun 7 nci maddesinde yazılı teşki

lât veya tevhid ve teadül kanunu ile sicilli mahsusuna alınması ica'b etmediğinden tekaüd sandığı 
dışmda bırakılan memur ve müstahdemler ile 1 haziran 1931 tarih ve 1818 numaralı kanunla Na
fıa; vekâletine rabdolunub elyevm müstahdem bulunan ve mezkûr tarihe kadar tasarruf sandığı 
aidatını taımamile vermiş olan inşaat memurlarının evvelce tasarruf sandığına vermiş olduğu işti
rak hisseleri ve bu hisselerin temin eylediği faiz ve temettü ile bu hisselerin mütenazırı ve Devlet 
yardımlarından bunlara isabet edecek mikdarı (Bu mikdarlara faiz ve temettü hesab olunmaksı
zın) iade edilerek tekaüd sandığından hesabları kesilir». 

Bu hükme göre bilhassa 1818 numaralı kanunla Devlet demiryolları idaresile alâkalan kesilib 
doğrudan doğruya Nafıa vekâleti kadrosuna giren ve elyevm müstahdem bulunan inşaat memurları 
1818 numaralı kanunun tarihi olan (1 haziran 1931) e kadar tasarruf sandığı aidatını tamamik 
vermişlerse iştirak hisselerini bunların faiz ve temettülerini ve bu hisselerin mütenazırı Devle' 
yardımlarını almağa hak kazanacaklardır. 

Ayni maddenin üçüncü fıkrası şöyledir: 
« Yukarıdaki fıkralarda yazılı memurlardan tasarruf sandığı aidatını bu kanunun meriyet: 

tarihine kadar kısmen vermiş olanlarla yardım akçesini kısmen veya tamamen veriıbde bu kamı 
nun meriyetinde işletme veya inşaat idarelerinde halen memur olmayanlardan tekaüd sandığı d* 

17-\I-)Q34 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 



şında kalanlara dahi yalnız tasarruf sandığına şimdiye kadar vermiş oldukları yardım akçesi 
talimatnamesindeiki faizle iberâber iade edilerek tekaüd sandığı ile alâkalan kesilir». 

Evvelki fıkra hükmünce faiz ve temettü ile iştirak hisselerini ve Devletin mütenazır yardımı
na hak kazanmak için 1 haziran 1931 tarihine kadar aidatlarını vermiş olan inşaat memurlarının 
bu fıkra hükmüne göre Devletin mütenazır yardımından istifade edebilmeleri için bu kanunun 
meriyete girdiği 1 haziran 1934 tarihine kadar aidatı tamamen vermiş olmaları - icab ediyor. 
Çünkü fıkradaki: 

« Aidatını İm kanunun meriyeti tarihine ( yani « 1 haziran 1934 » e kadar kısman ver
miş olanlar ) Devletin mütenazır yardanlarından istifade edemeyeceklerdir. 1 haziran 1931 tarihine 
kadar aidatını tamamen veribde sonradan vermeyenler üçüncü fıkranın « 1 haziran 1934 tarihine 
kadar» kaydine nazaran bizzarurc, aidatını kıgtmen vermiş telâkki edileceklerdir. 

Şu maruzatımıza nazaran bu memurların mütenazır Devlet yardımlarından istifade edebilmesi 
için maddenin iki fıkrasında biri 1 haziran 1931 e, diğeri 1 haziran 1934 e kadar tamamen tediye 
kaydini koyan birbirile gayrikabili telif iki hüküm vardır.• Bidayeten Devlet demiryolları kadrosu
na dahil olan inşaat idaresinin 1 haziran 1931 tarih ve 1818 numaralı kanunun ahkâmı âmiresi ne
ticesi olarak ihtiyarlarında olmadığı halde nafıa kanununa' giren inşaat memurlarının Devlet de
miryolları ile ve onun tasarruf sandığı ile alâkalarının 1 haziran 1931 tarihinde kesilmiş olmasını 
ve ayni hizmeti nafra kadrosunda görmüş olmalarına binaen o tarihe kadar aidatlarını tamamen 
vermiş oldukları takdirde Devletin mütenazır yardımlarından istifadeye 'haklan olduğunu teslim 
etmek ve bu maddenin ilk fıkrası hükmünü kasbul etmek daha makul ve mülayim görülmektedir. 

Ancak bu iki ftkranm hükümlerini telif imkânı görülememiş olduğundan keyfiyetin Büyük 
Millet Meclisinin tefsirine arzedilmesine y^ıks«k müsaadelerini istirham eylerim efendim. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
N af m encümeni 
Karâr No. 8 • 

Esas No. 3/532 
Yüksek Başkanlığa 

2454 numaralı Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umum idaresi memurları tekaüd san
dığı kanununun 8 nci maddesinin tefsiri hakkın
da Nafıa vekilliğinden verililb Başvekaletten 
Yüksek Reisliğe gönderilen ve encümenimize ha
vale buyuruîan tezkere Nafıa vekili Bay Ali Çe
tin Kaya bulunduğu halde okunufc konuşuldu: 

Tezkerede 2454 numaralı kanunun 8 nci mad
desinin 2 hei ve 3 nci fıkraları arasında tezad gö
rüldüğünden bunun tefsiri isteniliyor. 8 nci mad
denin 2 nci fıkrasında (Tasarruf sandığına işti
rak hissesi olulbda bu kanunun yedinci (madde
sinde yazılı teşkilât veya tevhid ve teadül ka* 
ntmile sicilli maıhsusuna alınması ieab etmedipn-
den tekaüd sandığı dışında bırakılan memur ve 
müstaihdemler ile 1 haziran 1931 tarih ve 1818 nu
maralı kanunla Nafra vekâletine rabtolımân ve 

elyevm müstahdemi bulunan ve mezkûr tarihe ka
dar tasarruf sandığı aidatını tanmmile vermiş olan 
inşaat memurlarının evvelce tasarruf sandığına 
vermiş olduğu iştirak hisseleri ve bu ıhis-

ıselerin temin eylediği faiz ve temettü ile 
bühisselerin mütenazırı Devlet yardımların
dan bunlara isabet edecek miktarı « Bu 
miktarlara faiz ve temettü hesa'b olunmaksızın » 
den ayrılanlar nafakında umumî bir hüküm ko
nulmuştur. 

Yukarıki fıkra 1931, tarihine kadar aidatını 
tamamen vermiş ve 2454 numaralı kanunun neş
rinde müstaihdean ibulunmuş olan inşaat memur
larının tasarrul sandtğındâki hisseleri için ya
pılacak muameleyi gösteriyorsa da sandık aida
tını kısmen vermiş olanlarla sandık aidatını kıs
men veya tamamen veribde kanunun neşri tari-

(S. Sayısı: 102). 
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hinde işletme veya inşaat idarelerinde memur 
bulunmayanlar hakkında bir hüküm göstermedi
ğinden üçüncü fıkrada bunlara yapılacak mu
ameleyi göstermek için konulmuştur; yani san
dık aidatını kısmen verenler veyahud kısmen 
veya tamamen veribde 2404 numaralı kanunun 
neşrinde işletme veya inşaat idarelerinde me-
mur bulunmayanlar yalnız tasarruf sandığına 
vermiş olanları yardım akçası faizi ile beraber 
alacaklar, Hükümetin verdiği yardım akçasını 
alamayacaklardır. Üçüncü fıkradan maksad böy
le iken mezkûr fıkranın içine (Bu kanunun me
riyeti de) kelimesi konulması iki fıkra arasında 
tezad bulunduğu fikrini hâsıl etmiştir. Halbuki 
asıl madde 1 haziran 1931 tarih ve 1818 numa
ralı kanunla işletmeden ayrılan memurlar hak
kında yapılacak muameleye müteallik olımak-
al (bu kanun) dan murad (2454) numaralı değil 
(1818) numaralı kanundur. Bu kanun kelime
sini (1818) numaralı kanun olduğu tefsiri ile id
dia olunan tezad hallolunur ise de inşaat idare
sinin işletmeden ayrılrb Nafıa vekâletine bağlan
dığı zaman işletme idaresinden inşaat idaresine 
geçirilib onlarla beraber Nafıa vekâletine bağ

lanan ve Nafıa vekâletinin diğer işlerinde kul
lanılan memurlar vardır. 

1 haziran 1931 tarihine kadar tasarruf san
dığı aidatmı tamamile vermiş ve 2454 numaralı 
kanunun meriyete girdiği tarihte Nâfıa vekâle
tinde musfealrdem olanlarm da iöşaat memuLPİarı 
gibi muameleye tâbi tutulması tabiî ©Sü^u tel
de sekizinci maddede hu hû&ss tasrih edilme
diğinden tefsir yerine 8 nei maddenin 3 meü fık
rasının tadili muvafık görüler ek ol veçhile ya
pılan kanun lâyihası Yüksek Meclise önültüteek 
üzere yüee katınıza sunuldu. 
Nafıa E. Reisi 

Samsun 
Etkem 
Aza 

Eskişehir 
AJımed özdemir 

Aza 
Niğde 
RtAid 
Aza 

Antalya 
R. Kaplan 

M. M. 
Brzinean 
A. Samih 

Aza 
îçel 

Hakkı 
Aza 
Afyon 

Cemal Akçu 
Aza 

Samsun 
Dr. Asım 

KMib 
Manisa 
OsM&n 

Aza 
İsparta 

H. Özkan 
Asa 

Samsun 
Dr. Asım 

Aza 
Kars 

Baha Belirğen 

T.B.M.M. 
Mriliye encümieni 
Kfarar No. 37 

Esas No. 3/532 

Maliye encümeni mazbatası, 

Yüksek Başkanlığa 

%3 - XII -1934 

2454 numaralı Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum idaresi memurları tekaüd san
dığı kanununun 8 nei maddesinin tefsiri hakkın
da Başvekâletten gönderilen tezkere Nafıa encü
meni mazbatasile birlikte encümenimize veril
mekle görüşüldü: 

Tefsir yerine tedvin yapılması yolunda Na
fıa encümenince alınan karara encümenimizce. de 

iştirak edilmiş ve bunun için tanzim 
madde aynen kabul olunmuştur. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

kılınan 

Maliye E. Reisi 
Gümüşane 
H. F. Ataç 
Kastamonu 

Befik 

M. M. 
İsparta 

Kemal Ünal 
Konya 
T. Üzer 

Kâtib 
Aydm 
Adnkm 

Diyarbekir 
Zülfü 

(&. Sayısı : 102) 
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NAFINA ENCÜMENİNİN TEKLÎFİ 

2454 numaralı kanunun 8 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasını değiştiren kanun 

MADDE 1 — 2454 numaralı kanunun 8 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme ida
resi memurlanndan olubda bu memuriyetten 
Nafıa vekâleti teşkilâtına geçen ve elyevm müs
tahdem bulunanlar, 1 haziran 1931 tarihine ka
dar sandık aidatını tamamen vermişlerse geçen 
fıkra hükmüne tabidirler. Bu maddenin evvelki 
fıkralarında yazılı memurlardan tasarruf san
dığı aidatını 31 mayıs 1931 tarihine kadar kıs
men vermiş olanlarla bunu kısmen veya tama

men veribde 2454 numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihte Devlet deiryollan veya Nafıa 
vekâleti teşkilâtında memur olmayanlann yal
nız tasarruf sandığına vermiş oldukları aidat, 
talimatnamesinde yazık nisbetteki temettüü ile 
beraber, iade olunarak tekaüd sandığı ile alâ
kalan kesilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Nafıa vekili memurdur. 

*>m<t 

( S. Sayısı : 102 ) 



S. Sayısı: 99 
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa pulu ya
pıştırılması hakkındaki kanunun I nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar 

ve Maliye encümenleri mazbataları (1/1191) 

T. C. 
Başvekâlet 17-Xll~1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6İ3487 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 16-12-934 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştun* 

Başvekil 
ismet İnönü 

Esbabı mucibe 

Malûm olduğu üzere posta varidatının mühim bir kısmı haricî müraselâtla temin ediliyor. Me
selâ, memleketimize gelen her koli postaldan posta* idaremiz, beynelmilel hükümlere tevfikan, nihaî 
ücret hissei teminiye ve gümrükleme ücretleri aldığı gibi gümrüğe tâbi evrak postası müraselâtın-
dan da gümrükleme, tevzi ücretleri gibi bir takım ücretler almaktadır. Fosta müraselâtının adedi 
azaldıkça bu varidat ta o nisibette azalır. Liste - beyannamelere gümrüğe tâbi her mürasele maddesi 
başına bir liralık müdafaa pulu yapıştırılması bu azalmaya âmil olacaktır. Hatta olmağa başlamış
tır. Çünkü içindeki eşyanın kıymeti belki bir veya bir kaç lirayı geçmeyecek bir kiloluk bir mürase
le maddesi için mürselileyhten gümrük resmi diğer resim ve vergilerden başka bir de bir liralık mü
dafaa pı*lu bedeli .alınırsa alâkadarların o gibi eşyayı artık posta ile değil büyük miktarda diğer 
nakil vasıtalarile göndermek yolunu ihtiyar edecekleri tabiidir. Nitekim bir lirayı vermemek için 
postat müraselâtını kabul etmeyerek mahrecine iadesini isteyen mürselileyhler de vardır. 

Hulâsa- Şimdiki vaziyetin-devamı posta* müraselâtı adedinin ve bianetiee posta varidatının azal
masına sebebiyet verdiği gibi diğer taraftan bu azalma nisbetinde müdafaa pulu da zaten alınma
yacaktır. .. 

Bu mülâhazalara binaen mezkûr resmin on kuruşa indirilmesi muvafık olacaktır. 



— 2 — 
Gîimrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
G. ve în. encümeni * 22-XII-1934 

Karar No. 6 * 
Esas No. 1/1191 * 

Yüfeseık Beisliğe 

2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve îera Ve'killeri Heyetinin 
16 - XII -1934 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise -sunulması kararlaştırılarak yüksek 
Başvekilliğin 17 - XII-1934 tarih ve 6/3487 sa
yılı tezkeresile gönderilen kanun lâyihasile mu-
cüb sebebler mazbatası Gümrük umum müdürü 
anık olduğu halde okundu ve görüşüldü. 

Hükümetin mucib sebebler mazbatası encü-
menimizce de „ mıwafık görülerek olduğu gibi 

2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında Başvekâletten gelen ka
nun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar encümeni 
mazbatası encümenimize verilmekle Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti müsteşarı hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu: 

Gümrüklerde kullanılan bazı evraka yapıştı
rılacak müdafaa pullarının posta müraselâtma 
hangi kıymette ve ne suretle yapıştırılacağını 
gösteren lâyiha Gümrük ve inhisarlar encümeni-

onaylanmış ve ancak ıbazı kelimelerin türkçe 
karşılıkları konularak lâyiha ve mucib sebebler 
mazbatası da ilişik olduğu halde Maliye encü
menine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

. Gümrük ve în. En. Reisi M. M. : Kâtib 
Çorum Ordu Balıkesir 
İsmet A. Şevket Vasfi 

Aza Aza Aza Aza 
Kırşehir Cebelibereket Sinob Kocaeli 

S. Dursun îbrahim Hulusi Ali Dikmen 

nin tadili veçhile encümenimizce aynen kabul ve 
tasvib edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtiıb 
Gümüşane İsparta Aydm 

II. F. Ataç Kemal Ünal Adnan 

Aza Aza Aza 
Konya Diyarbekir Kastamonu 
T. ti zer Zülfü Refik 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B.M:M. 
Maliye encümeni 23* XII-1934 
Karar No, 39 

Esas No. 1/1191 
Yüksek Başkanlığa 

(S. Sayısı: 99) 



HÜKtEMETÎN TEKIiîFÎ 

2456 numaralı kanunun birinci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrüklerde istimal olunan 
bazı evraka Müdafaa pulu ilsakı hakkındaki 
2456 numara ve 28 - V - 19!34 tarihli kanunun 
birinci maddesi nihayetine aşağıdaki fıkra ilâ
ve edilmiştir : 

« Hariçten gelen posta müraselâtmm güm-
rüklenmesi için postahanelerce tanzim edilib 
gümrüklere verilen fişte - beyannamelerde yazılı 
her mürasele maddesi için müdafaa pulu bedeli 
olarak on kuruş tahakkuk ettirilir. Bu para 
posta idaresince müraselâtm tesliminde asha
bından alınarak mukabilinde liste - beyanname
lere müdafaa pulu yapıştırılır >. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye, 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

16-XII-1034 
Bş.V. 

î.înönü 
Da.V. 

Ş.Eaya 
Mf.V. 

A.B. özmen 
S.Î.M.V. 

Dr. Refik Saydaı 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

Gt.tV. 
m, Bana Tarkan 

M, M. V. 
Z. Apaydın 
MaLV. 

Fuad Ağralı 
tk. V. 

Zr. V. 
Muhlis Erkmcn 

GÜMBÜK VE İNHÎSABLAB ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRÎŞt 

3456 sayûı kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Gümrüklerde kullanılan bazı 
evraka müdafaa pulu yapıştırılması hakkındaki 
2456 sayılı ve 30 - V -1934 tarihli kanunun bi
rinci maddesi sonuna aşağıdaki ftkra eklenmiş
tir: 

« Yabancı memleketlerden gelen posta mü
raselâtmm giimrüklenmesi için postahanelerce 
yazılıb gümrüklere verilen liste beyannameler
de yazılı her mürasele maddesi için müdafaa pu
lu bedeli olarak on kuruş tahakkuk ettirilir. 
Bu para posta idaresince müraselâtm tesliminde 
ashabından almarak mukabilinde liste - beyan
namelere müdafaa pulu yapıştmlrr.» 

-..>» » » » « 

(S. Sayısı: 99) 
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S. Sayısı: 91 
Nüfus kanununun II nci maddesinin son fıkrası hükmünün 
hare tarifesi kanunu ile kaldırıtıb kaldırılmadığının tayini 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Adliye ve Maliye 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 24-XI-jç34 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: ÖJ4316 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Nüfus kanununun i l nci maddesinin son fıkrası hükmünün hare tarifesi kanunu ile kal-

dınlıb kaldırılmadığının tayini hakkında Adliye vekilliğinden yazılan 21-X-Q34 tarih ve 21 
sayılı tezkere sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. * 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim, 
Başvekil 
ismet 

Adliye vekilliğinin 2 sayılı ve 21 - XI - 1934 tarihli tezkeresi 
suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

14 ağustos 1930 tarihli kanunun 4 mayıs 1931 tarihli kanunla tadil olunan 11 nci maddesinde; 
ad, kayid ve yaşını tashih ettirmek isteyen şahıs gerek müddeiumumiler tarafından açılacak ad, 

kayid, yaş, tashihi davalarından hare alınmayacağı yazılı olduğu eihetle bu davalardan hare alın
mamakta idi. 

1 ağustos 1934 tarihinde meriyete giren Adliye hare tarifesi kanununun esbabı mucibe lâyihasının 
ilâırt harçlarına müteallik kısmmda ad, yaş kayid tashihi ve saire gibi kıymet takdiri mümkün ol
mayan davalardan dört yüz kuruş ilâm lıarcr alınacağı yazılı bulunmasına göre hare tarifesi ka

nununun 20 nci maddesi mucibince hare alınmakta ise de hususî kanun olan nüfus kanununun 11 
nei maddesinin harçtan Istisnaiyetini tazammun eden son fıkrası hükmünün kaldırıldığına dair 
metinde sarahat olmamasına ve davanın müddeiumumiler tarafından açılması veya dva ikame eden 
şahıs lehine hüküm verilmesi halinde hare alınıp alınmayacağına dair 'bir kayid da bulunmamasına 
binaen bu işlerin harca tâbi olub olmadığında bazı mahkemelerce tereddüd edildiği anlaşılmıştır. 

Nüfus kanununun 11 nci maddesinin bu davalardan hare alınmayacağına mütedair son fıkrası 
hükmünün hare tarifesi kanunu ile kaldırılrb kaldırılmadığının, kaldırılmış olduğu takdirde dava-

>nın müddeiumumiler tarafından açılması veya davaca lehine hüküm verilmesi halinde harcın ne 
suretle alınacağının tef siren tayin ve halline müsaade buyurulması arzolunur efendim. 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 19 
Esas No. 3/540 

13 -XII-1934 

Yüksek Başkanlıağa 

Nüfus kanununun 11 nci maddesinin son fık
rası hükmünün hare tarifesi kanununun kaldırılıp 
kaldırılmadığım tayini hakkında Adliye vekil
liğinden yazılan 21-XI-1934 tarih ve 21 sayılı 
tezkere suretinin gönderildiğini bildiren ve işin 
tefsir yolu ile hallini isteyen Başvekâletin 
24 - X -1934 tarih ve 6/4316 sayılı tezkeresi en
cümenimize verilmiş olmakla Adliye vekilliği 
Hukuk işleri umum müdürünün ve Dahiliye ve
killiği Nüfus işleri umum müdür muavininin de 
bulundukları 6.XII-1934 teki toplantımızda 
okundu ve iş konuşuldu. 

^Adliye vekilliğinin tezkeresinde: 14 ağustos 
1330 tarihli nüfus kanununun 4 mayıs 1331 tarih
li kanunla değiştirilen 11 nci maddesinde ad, 
kayid ve yaş düzeltilmesi için gerek şahıslar, 
gerek Cumhuriyet müddeiumumileri tarafından 
açılacak davalara ilişik işlerden hare alınmaya
cağı yazılı bulunması yönünden bu davalardan 
hare alınmamakta iken 1 ağustos 1934 tarihinde 
meriyete giren adliye hare tarifesi kanununun 
esbabı mucibe lâyihasının ilâm harçlarına müte
allik kısmında ad, yaş, kayid tashihi ve saire gi
bi kıymet takdiri mümkün olmayan davalardan 
dört yüz kuruş ilâm harcı alınması muvafık gö
rüldüğüne dair bir kayid bulunmasına dayanıla
rak hare tarifesi kanununun 20 nci maddesi mu
cibince hare alınmakta ise de hususî kanun olan 
nüfus kanununun 11 nci maddesinin harçtan is-
tisnaiyeti tazammun eden son fıkrası hükmü
nün kaldırıldığına dair metinde sarahat olma
dığı gibi davanın müddeiumumiler tarafından a-
çılması veya dava açan şahıs lehine hüküm veril
mesi halinde hare alınıb alınmayacağına dair de 
bir kayid bulunmamasına binaen bu işlerin har
ca tâbi olub olmadığı hakkında bazı mahkeme
lerce tereddüde düşüldüğü bildirilmekte ve iş 
hakkında Yüksek Meclisçe bir karar verilmesi 
istenmektedir. 

Yapılan konuşma ve araştırmalar sonunda 
görülmüştür ki: 

1 - 1 4 ağustos 1330 tarihli nüfus kanununun 

4 mayıs 1331 tarihli kanunla değiştirilen 11 nci 
maddesinin son fıkrası ad, kayid ve yaş düzeltil
mesi için açılan davalarda;! hare alınmayacağını 
bildirmektedir. 

2 - 16 - V -1934 tarih ve 2503 sayılı adliye 
hare tarifesi kanununun 20 nci maddesinde kıy
met takdiri mümkün olmayan davalardan hare 
olarak dört lira alınacağı yazılıdır. 

3 - Adliye hare tarifesi kanunu ile kaldırı
lan kanunlar arasında nüfus kanununun yukarı
da bildirilen hükmünü havi maddesi yoktur. 

Anlaşılmıştır ki: 
1 - Adliye hare tarifesi kanununun 20 nci 

maddesinde yazılı (kıymet takdiri mümkün ol
mayan davalar) kayid, yaş ve ad düzeltilmesi için 
açılan davalardan ibaret değildir. Boşanma ve 
evlilik ve bunlara benzer daha bir çok davalar
da da kıymet takdiri mümkün değildir. 

2 - Bir kanun maddesinin ileride tefsirine 
veya tatbikına yaraması için esbabı mucibe maz
batalarına yazılan cümleler, her hangi bir ka
nun hükmünün kaldırılmasını mucib mahiyette 
iseler; kanun metnindeki tefsire muhtaç hüküm 
bu cümlelerde yazılı vakalara inhisar etmedik
çe, kanun vazımın bunlan zımnen kabul ederek 
kanun metnini o yolda kabul ettiği kanaatini 
vermekten ziyade, evvelki kanun hükmünü açık
ça kaldırmamakla, bu fikri kabul etmemiş ol
duğu kanaatini verir. 

Bu sebeblere binaen nüfus kanununun 11 nci 
maddesi hükmünün sarahaten veya delâleten me
riyetten kaldırılmadığı kanaati hâsıl olmuş bu
lunmakla ortada tefsiri mucib bir cihet görül
mediğine karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine ve
rildi. 

Da. E. Reisi Reis V. M. M. 
Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale 

G. Uybadm Şükrü 
Kâtib Aza Aza 

Kütahya Muş Ordu 
M. Somer II. R. Tankut Ahmet İhsan Tokgöz 
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Aza 
Çorum 

Kanal Alpsar 

Aza, 
Samsun 

Zühtü Durukan 

Aza 
Zonguldak 

imi 

Aza 
Antalya 
Kasih 

Aza 
Bursa 

E. Eralp 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. İd 
Esas No. 3/540 

17 - XII -1934 

Yüksek Başkanlığa 

Nüfus kanununun 11 nci maddesinin son 
fıkrası hükmünün adliye hare tarifesi kanunile 
kalkmış olub olmadığının tefsiri hakkında Ad
liye vekilliğinden yazılıb Başvekâletten Büyük 
Meclise sunulan tezkere Adliye encümenine ve
rilmekle Dahiliye encümeninin mazbatasile bir
likte okunarak gereği düşünüldü: 

Nüfus kanununun yukarıda 'yazılı 11 nci 
maddesinde ad, kayid ve yaş düzeltmelerinde 
alâkalı kimselerle C. M. leri tarafından açıla-
cak davalarda hare alınmayacağı yazılıdır. 

Bu kanundan sonra çıkan adliye hare tari
fesi kanununda da kıymet takdiri mümkün ol
mayan işler için verilecek kararlardan maktu 
hare alınacağı gösterilmektedir. 

Tatbikatta hare tarifesi kanununun sonra 
çıkmış olmasından nüfus kanunundaki bahso-
lunan işlerden hare alınmaması hükmünün kalk
tığı içtihadile bir tereddüd hâsıl olduğu anla
şılmıştır. 

Nüfus kanunu hususî hükümleri ihtiva etti
ğinden ve sonradan çıkan hare tarifesi kanunun
da ise o kanunun haredan istisna ettiği işler 
için hare alınacağı hakkında açık bir hüküm 
olmadığından nüfus kanununun hususî hükmü 
yerinde durmakta ve bu sebeble hare almması 

lüzumu hakkında tereddüde mahal bulunma
makta olduğundan bu sebeblerle açık olan bu iş 
hakkında tefsir yolile karar vermeğe lüzum ol
madığına ve nüfus kanununun (11) nci madde
sinin hükmü yürümekte bulunduğuna Dahiliye 
encümeninin düşüncesi gibi encümenimizce de 
karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encü
menlerine verilmek üzere evrak Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Ad. En. Reisi M. M. 

Çorum Kocaeli 
Münir Salâh Yargı 
Aza Aza 

Antalya Antalya 
Haydar Numan 

Aza Aza 
Çanakkale Edirne 
Osman Niyazi Hayrı Tan 

Aza Aza 
Kayseri Kayseri 
8. Azmi A. T ev f ih Şatır 
Aza Aza Aza 
Konya 

8. Höcck 
Muğla 

Nuri Tuna 

Kâtib 
Trabzon 

lîaif 
Aza 

Balrkesir 
Vasfi 
Aza 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Aza 
x Kocaeli 
li'agıb Akça 

Aza 
Tokat Tokat 

Resai Nazım Poroy 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümem 

Karar No. 38 
Esas No. 3/540 

23 - XII -1934 

Yüksek Başkanlığa 

Nüfus kanununun 11 nci maddesinin son fık
rası hükmünün adliye hare tarifesi kanunile 
kalkmış olup olmadığının tefsiri hakkmda Baş
vekâletten gelen tezkere Dahiliye ve Adliye en
cümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize 
verilmekle Adliye hukuk işleri müdürü hazrr 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Verilen izahata göre encümenimiz meselenin 
tefsire muhtaç olmadığı ve nüfus kanunu husu

sî hükümlerinin mahfuz kaldığı kanaatine var
mış ve diğer encümenlerin bu yoldaki mütale-
asma da aynen iştirak eylemiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye E. Reisi 

Gümüşane 
H. F. Ataç 
Diyarfoekir 

Zülfü 

M. M. 
İsparta 

Kemal tlıml 
Konya 

T. Üzer 

Kâtib 
Aydın 
AdnJan 

Kastamonu 
Refik 

»m<i 
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S. Sayısı: 94 
Maaşlı kadrolarda ücretle çalıştırılan mütekaidlerin tekaüd 
maaşlarının tamamen 4 kesilmesi icab edib etmiyeceğinin 
tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maliye encümeni 

mazbatası (3/554) 

*""*. Başvekâlet 
Kar ûiloı n içliliği 

Sayı: 6/4492 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maaşlf kadrolarda ücretle çalıştırılan mütekaidlerin tekaüd maaşlarının tamamen kesilmesi 
icab edib etmediğinin tayini hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 10-XII-lQ34 tarih ve 
29644/173 sayılı tezkere sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile bitirilmesine ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
/. İnönü 

Maliye vekilliğinin 10 - XII -1934 tarik ve 173 sayılı tezkeresi suretidir. 

Maaşatm tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunun 14 ndü maddesinde mütekaidinden 
maaşlı bir hizmete tayin edilenlerin tekaüd maaşlarının kesileceği tasrih, edilmiş olduğundan ve 
kadrolarda (sivil ücretli memur istihdam edilebilir) şeklinde mevcud olan meşruhata istinaden 
maaşlı kadrolarda ücretle istihdam edilen mütekaitlerin bu vaziyetleri de maaşlı bir hizmete tayin 
edilmiş olmaları mahiyetini değiştiremeyeceğinden, salifüzzikir kanım izahnamesinin 30 ncu mad
desine (ciheti askeriyede maaşlı vazifede kadrolarında sivil ücretli memur istihdam edilebilir) kay-
dıne istinaden mütekaidinden biri ücretle tayin edilmiş olsa bile tekaüd maaşmm katolunacağı 
kaydi konulmuştu. Teadül kanununun meriyet mevkiine girdiği tarihten itibaren bu şekilde ce
reyan etsmekte bulunan tatbikat 14 ncü maddedeki (maaşlı bir hizmete tayin edilenlerin kaydine gö
re, kanunun ruhuna uygun bulunmuş ve bu noktai nazar Şûrayi devlet içtihadile de teyid edilmiş 
ise de, bu vaziyette bulunan bazı mütekaidlerin yine Şûrayi devletten istihsal eylemiş bulunduk
ları ilâmlarda vaziyetleri, 1452 sayılı teadül kanununun 14 ncü maddesinde yazılı (mütekaidinden 
olubda umumî bütçeden tahsisat veya ücret alanların bu vaziyetleri devam ettiği müddetçe tekaüd 
maaşlarmm tahsisatı fevkalâdeleri ilâve edilmeksizin verilir) ve 1683 numaralı mülkî ve askerî 
tekaüd kanununun 70 nci maddesinde mevcud ( Bu kanun mucibince tekaüd edilibde umumî, 
mülhak veya hususî bütçelerden ücret alanların bu ücretleri aldıkları müddetçe tekaüd maaşları 
nısıf olarak tesviye edilir) hükümlerine dahil addedilerek ona göre muamele yapılması yazılı bu
lunmaktadır. s 

Bu itibarla kadrolarda mevcud meşruhata istinaden maaşlı kadrolarda ücretle istihdam edilen 
mütekaidlerin bir taraftan maaşlı bir hizmete tayin edilmiş olmaları sebebile tekaüd maaşlarının 
tamamen kesilmesi iktiza ederken, diğer taraftan bu maaşlı vazifelerden ücret almaları itibarile te* 
kaüd maaşlarının tahsisatı fevkalâdesiz veya yarım olarak verilmesi icab eylemekte olduğundan 
maaşlı kadrolarda ücretle çalışan mütekaidlerin tekaüd maaşlarının tamamen kesilmesi mi, --



â -
tahsisatı fevkalâdemiz veya nısıf olarak verilmesi imi icab edeceğinin tefsiren tayini için keyfiyetin 
Büyük Meclise arzına müsaade buynrulmasmı arzeylerim. 

Maliye vekili 
-v ""'"' Fuad Ağrak 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 35 
Esas No, 31554 

23-XII-1934 

Yüksek Başkanlığa 

Maaşlı kadrolarda ücretle çalıştırılan müte
kaitlerin tekaüd maaşlarının tamamen kesilmesi 
icab edib etmeyeceğinin tayini hakkında Baş
vekâletten yazılan tezkere encümenimize havale 
edilmekle muhasebat umum müdürü hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Maaşlı kadrolarda ücretle çalışanlarla muva-
zenei umumiye kanununa bağlı ve esasen ücrete 
tâbi hizmetlerde çalışanlar arasında encümeni-
mizce büyük fark görülmüştür. Maaşlı kadro
lar tevhid ve teadül kanununun hududuna girib 
istikrar itibarile maaşlı bir memuriyetten fark
sızdır. Her sene muvazene kanunile tayyedil-

mesi mümkün olan ücretli hizmetlerde ise bu is
tikrar yoktur. Binaenaleyh buralardaki müte
kaitlerin tekaüt maaşlarının kesilib kesilmeme
si hususunda bu yönden tabiî ayrılık olub bu ci
hetin tefsir yolile ifadesi encümenimizde de tas-
vib edilmiş ve ilişik fıkra tanzim kılmnuştır. 

Yüksek Başkanlıağ sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M. 

öümüşane 
H. F. Ataç 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

İsparta 
Kemal Ünal 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Kâtib 
Aydın 
Adnan 
Aza 

Konya 
T. Üzer 

•Pefsir fıkrası 

«Tevhid ve teadül kanununa bağlı cetveller. 
de sayılan maaşlı hizmetlerde ücretle çalışanla

rın tekaüd maaşlarının tamamı kesilir. » 

I İ '• «••»»I ' ' İ l 
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S. Sayısı; 103 
Bursa mebusu Rüştünün, muamele vergisi kanunununZ nci 
maddesinin (0) fıkrasında değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve İktısad ve Malîye encümenleri mazbataları (2/128) 

19 -XI - 1934 
Esbabı mucibe lâyihası 

10 -• V - 1934 tarih No. 2430 numaralı muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (O) fık
rasındaki vergi istisnaiyetinden bazı sanayiin istifade etmemesi için aşağıdaki (Trikotaj, mücevherat, 
ıtriyat, plâstik eşya, karyola ve nikelâj fabrika ve imalâthaneleri, sunî veya tabiî ipek mensucat ve 
çoraıb fabrikaları, bu istisna hükmünden hariçtir) kaydi vardıı»: 

Bu kanun yazılışına göre yukarıda adları geçen sınaî mamulâtın muharrik kuvveti beş bey
girden aşağı dahi olsa ve çalıştırdığı on ameleden az işçi dahi kullansa yine muamele vergisine tâ
bidir. Bunlar arasında ipekli mensucat dahi muamele vergisine tâbi tutulmuştur. Demek ki ipek
ten kumaş dokuyan müesseseler muharrik kuvvetine ve işçi sayısına bakılmadan muamele vergisini 
verecektir. Bu hüküm çok yerinde bir hükümdür.. Takat kozadan ipek çıkaran müesseseler beş bey
gir kuvvetinden fazla kuvvette veya on bir işçi çalıştırmadıkça muamele vergisine tâbi değildir. 
Bu suretle kozadan ipek çıkaran bir kısım müesseseler vergi vermekte, bir kısım müesseseler de 
vergiden muaf olmaktadır. Muafiyet çerçevesi içine girebilen müesseselerin her biri bu muafi
yetten senede 1200 - 1800 lira kazanmaktadır. Kanunun çıktığı zaman on amele çalıştıran ipek 
fabrikası yok iken bu gün sanayi ziyadeleşmektedir. Büyük ipek fabrikaları da vergiden kaçabilmek 
için küçük parçalara ayrılmaktadırlar. Devletçe vergi tahakkukatmı azaltmakla beraber parça
lara ayrılmak imkânını bulamayan müesseselerin de zararlarına sebeb olmaktadır. Böylece zarar gö
ren fabrikalar piyasaları mütemadiyen kırmakta ve istikrarsızlık hâsıl olmakta ve neticede hem 
ürüncülerin ve hem de Devletin zararlarına yol-açmaktadırlar. Cumhuriyet Hükümetimizin de
ğerli kurumları ile bütün ürünlerimiz geçen yıllara göre yüksek değerde satıldıkları halde köylünün 
sattığı kozalar ve ipekler geçen yılın yarı değerinde satılabilmektedir ve gün geçtikçe satış değer
leri düşmektedir. Bütün memlekette bir yılda çıkan koza ürünü iki milyon kilodur. Geçen yıl 
orta satış değeri kilosu 90 kuruş idi. Bu yılki satış ise elli kuruştur. Devletin fiat düzgünlü
ğünden noksan aldığı vergi tu tan yüz bin liradır. Kozaların ucuzlamasından Devletçe ve ulusça 
yapılan zarar bu kadar değildir. Bundan başka iki milyon kilo kozadan 1 700 balye ipek çıkarılıyor. 
Bir kalite üzerinden hesablayaeak olursak bunlardan dört milyon iki yüz elli bin metre krepdöşin de
nilen ipekli kumaş yapılmaktadır. Bunun da satış değeri hesabın tutarına göre düşüktür. Bu dü-

' şüklükten de Devletin zarar gördüğü vergi yüz bin liradan fazla hesablanırken demek ki Devletçe ya
pılan vergi zararı iki yüz bin liraya vardığı gibi ulusça yapılan satış düşüklüğü zararı da sekiz yüz 
bin liraya varmıştır. Muamele vergisi kanununda gördüğüm noksanlık bu düşüklüklere biricik se-
beb değil ise de önde gelen sebeblerden biridir. Vergi kaçakçılığına meydan bırakmamak Devletin 
vergi hakkını kurtarmak ve köylümüzün ürününü korumak sanatçilarimiz arasında vergi bakımın
dan, doğrulu gözetmek için 2430 numaralı muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (O) fıkra
sına [ Tabiî ipek mensucat ] sözleri yerine [ Tabiî ipek ve ipek mensucat ] sözlerinin konulmasını 
Büyük: Meclisin toplantısına sunulmasını rica ederim. 

• Bursa mebusu 
Rüşt ü 



îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 
Karar No. 14 

Esas No 2/128 

9 - XII - 1934 

Yüksek Reisliğe 

2430 numaralı muamele vergisi kanununun 
ikinci maddesinin (O) fıkrasındaki istisnalardan 
ipek mensucat fabrikaları gibi ipek filâtür fabri
kalarının da iharic tutulması hakkında Bursa me
busu Rüştü tarafından verilerek encümenimize ha
vale buyurulan kanun teklifi ve esbabı mucibe 
lâyihası îktısad vekili Celâl ve Maliye vekâleti na
mına Varidat umum müdür muavini hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Teklif sahibinden alınan malûmat 2430 numa
ralı kanunun 2 nci maddesinin (O) fıkrası hük
müne göre ipek filâtür fabrikalarından beş bey
girden fazla kuvvei muharrikesi olan ve kuvvei 
muharrike kullanmayanlar da en az ondan fazla 
amele kullananları vergiye tâbi tutulduğu halde 
beş beygire kadar kuvvei muharrikesi olan ve 
kuvvei muharrike kullanmayanlarda en fazla on 
amele çalıştıranlarının vergiden istisnası arala
rında vergi mükellefiyeti noktai nazarından bir 
müsavatsızlık husule getirmekle beraber yüzde 
on vergi farkından istifade için vergiye tâbi sı
nıfta bulunan büyük ipek flâtür fabrikalarının 
vergiden müstesna sınıfa geçmek üzere küçülme

ğe başladıkları anlaşılmış ve teknik ve munta
zam istihsal bakımından filâtür sanayiinin gerile
mesi gibi ökonomik zararlara meydan verecek bir 
gidiş alacağı görülmüştür. 

Îktısad vekili tarafından da iştirak edilen bu 
görüş tarzı üzerine encümenimiz teklif edilen ta
dilin yapılması lüzumuna inanarak ilişik kanun 
metnini aynen kabul etmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encümen
lerine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
takdim olunur. 
ktısad E. Reisi 

Edirne 
Şakır 
Aza 

İstanbul 
Alâettin Cemil 

Aza 
Bursa 

D. R. F. Talay 
Aza 

İstanbul 
Yasar 

M. M. 
Şebin K. 

Aza 
Bursa 
Rüştü 
Aza 

İstanbul 
H. Vasıf 

Aza 
Gümüşane 
Edib Servet 

Kâtifo 
Afyon K. 

İzzet Akosman 
Aza 

İzmir 
M. Sadettin 

Aza 
Zonguldak 

Ragîb 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Maliye encümeni 

Karar No. 34 
Esas No. 2/128 

Yüksek Başkanlığa 

23 • XII -1934 

2430 numaralı muamele vergisi kanununuıı 
2 nci maddesinin «O» fıkrasındaki istisnalardan 
ipek mensucat fabrikaları gibi ipek filâtür fab
rikalarının da hariç tutulması hakkında Bursa 
mebusu Rüşdü tarafından verilen kanun teklifi 
ve îktısad encümeni mazbatası Varidat umum 

müdürü de hazır olduğu halde encümenimizde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Tabiî ipek istihsal-eden fabrikaların küçük 
kuvvei muiharrikeli parçalara ayrılmasın daki 
iktisadî mahzur eneümenimizce de varid görül
düğü gibi bunların muamele vergisine tâbi ol-
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ması da tabiî bulunmuştur. 
Ancak İktısad encümeninin tadilinde kanu

nun metnindeki (çorab fabrikaları) tabiri (eş
ya "faıbrikalar) olarak yazılmış ve bu cihet esba
bı mucibede izah edilmemiş ̂ olduğundan encüme
nimiz (çorab) kelimesinin olduğu gibi bırakıl
masını muvafık görmüştür. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtib 

Günıüşane İsparta Aydın 
//. F. Ataç Kemal Ünal Adnan 

Aza Aza Aza 
Konya Diyanbekir Kastamonu 
T. Üzer Zülfü Refik 

(S. Sayısı : 103 ) 



BURSA MEBUSA RÜŞDÜNÜN TEKJJOT 

10-V-1934 tarihli ye 2430 numaralı mua
mele vergisi kanununun 2.nci maddesini» (O) 
fıkrasındaki [ Tabiî ipek mensucat sözleri] ye
rine [Taibiî ipek ve ipek mensucat] sözlerinin 
konulacak değiştirilmesini dilerim. 

ÎKTISAD ENOÜMENÎNÎN DEĞÎŞTİEÎŞÎ 
2430 numaralı muamele vergisi kanununun 2 nci 

maddesinin (O) fıkrasını değiştiren kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 2430 numaralı muamele vergisi 
kanununun 2 nci maddesini» (O) fıkrası aşağı, 
daki şekilde değiştirilmiştir: 

(O) fıkrası: 
«Ev sanatleri, halı imalâthaneleri, kuvvei 

muharrikesi beş beygire kadar (beş beygir da
hil) olan, kuvvei muharrike kullanmayanlarda 
en fazla on amele kullanan küçük hirf et mües
seseleri (trikotaj, mücevherat, ıtriyat, plâstik 
eşya, karyola ve nikelâj fabrika ve imalâthane
leri, sunî veya ta/biî ipek ve ipek mensucat ve 
eşya fabrikaları bu istisna hükmünden hariçtir». 
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MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 
Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin 

(O) fıkrasını değiştiren kanun 

MADDE 1 — 2430 numaralı muamele vergisi 
kanununun 2 nci maddesinin (O) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Ev sanatleri, halı imalâthaneleri, kuvvei mu-
narrikesi beş beygir kadar (beş beygir dahil) 
olan, kuvvei muharrike kullanmayanlarda en faz
la on amele kullanan küçük hrrfet müesseseleri 
(Trikotaj, mücevherat, ıtriyat, plâstik eşya, kar
yola ve nikelâj fabrika ve imalâthaneleri, sunî 
veya tabu ipek ve ipek mensucat ve çorap fab
rikaları) bu istisna hükmünden hariçtir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

»* * • > i t 
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S. Sayısı: 93 
1777 sayılı kanuna göre açık maaşı alanların memur sayı-
lıb sayılmıyacağının ve 2556 sayılı kanunun 7 nci babında 
mevzu hükümlerin vekâlet kâtib ve memurlarına teşmil 
edilib edilmiyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Memurin kanunu muvakkat ve Adliye encümenleri 
Mazbataları 3/556 

T. C 
Başvekâlet 17-XfI- 1934 

Kararlar müdürlüğü, 
Sayı: 614506 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1777 sayılı kanuna göre açık maaşı alanların memur sayılib sayılmayacağının ve 2556 
sayılı kanunun yedinci babında mevzu hükümlerin vekâlet kâtib ve memurlarına teşmil edilib 
edilemeyeceğinin tefsiri hakkında Adliye vekilliğinden yazılan 16-XIJ*934 tarih ve 49 sayılı 
tezkere sureti sunulmuştur. 

İşin tefsir yolile bitirilmesine ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
/. inönü 

Adliye vekilliğinin 16 - XII -1934 tarih ve 49 sayılı tezkeresi suretidir. 

1777 sayılı kanunun 3 ncü maddesine göre kâtib sınıfından bir çoklarının vekâlet emrine alı
narak hizmet müddetlerine göre açık maaşı verilmekte ve bilâhare kendilerinde istihdam kabili
yeti görülenlerden bir kısmı münhalâta tayin edilmekte ise de kısmı azaminin dosyaları muhteviya
tı bu imkânı selbeylemektedir. Buna rağmen her ay muntazaman iş ve güçlerini hariçte.gördükle
ri halde nısıf maaşlarını almaktadırlar. Bu hal filen vazife ıbaşmda bulunan hâkimlerin her han
gi bir hastalıkları zuhurunda bütçede maddeler arasında nakil yapılmamasını ve binnetiee mühim 
ameliyelere tedavi tahsisatı verilememesini intaç eylemektedir. Bu suretle açık maaşı alanların 
memur addedilib edilemeyeceği ve hâkimler kanununun yedinci babına dahil olub olmadıkları hu
susunda tereddüd edilmekte olduğu gibi 2556 sayılı hâkimler kanununun muvakkat maddesinin 
9 ncu bendinde: 126 ncı maddesinde yazılı hükümlerin merkez teşkilât kanunu yapılıncaya kadar 
vekillik kâtib ve memurları hakkmda da tatbik olunacağı yazılı ise de mezkûr kanunun yedinci 
babmda yazılı diğer inzibatî cezaların sözü geçmemesinden dolayı yedinci babda mevzu ahkâmın 
vekâlet kâtib ve memurlarına teşmilinde tereddüd edildiğinden her iki cihetin tefsiren halli için 
gerek olan işin yapılmasını dilerim. 

Adliye vekili 
Ş. Saraçoğlu 
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Meaıurin kanunu muvakkat encümeni mazbatası 

T,B.M.M. 
M K, M, Emmmmi 

Karar N&.-4 
Esas Nrr. 3/556 

M-xıı-im 

Yüksek Başkanlığa 

1777 sayılı kanunun 3 ncü maddesine göre 
açık maaşı almakta olanların memur sayılıb sa
yılmayacağının ve 2556 sayılı kanunun yedinci 
babında yazılı hükümlerin vekâlet memur ve 
kâtibleri hakkında da tatbik edilebilib edileme
yeceğinin tefsir yolile bildirilmesi için Adliye 
bakanlığından yazılıb Başbakanlıktan gönderilen 
17-XII-1934 tarih ve 6/4506 sayılı tezkere en
cümenimize havale edilmekle Adliye bakam Şük
rü Saraçoğlu bulunduğu halde gereği konu
şuldu: 

I -1777 sayılı kanunun 3 ncü maddesine göre 
vekâlet emrinde bulunanlann durumları; bütçe
den maaş almakta olmaları, kadro içinde bulun
maları ve vekâlete bağlılıkları. Devam etmesi ba
kımından; memuriyetlerine nihayet verilmiş, 
ihraç edilmiş veya azlolunmuş memurlar gibi me
murlukla alâkalan kesilmiş olanların vaziyetle
rine benzemeleri meydandadır. 

Devlet memurlannı tarif eden 788 sayılı ka
nunun birinci maddesindeki vasıfların hepsini 
haiz olan ve yalnız inzibatî bir ceza mahiyetinde 
olmak üzere filen vazife yapmaktan iğreti ola
rak memnu bulunan bu gibi bakanlık emrine 
alınmış adliye memur ve kâtiblerinin memur sa
yılmaları ve haklarında hâkimler kanununun ye
dinci babı hükümlerinin tatbiki lâzımgeleceği 
kanaatine varılmıştır. 

II - |L55$ sayılı kanunun yedinci babında ya
zılı inzibatı cezaların Adliye bakanlığı merkez 

memur ve kâtibleri hakkında da tatbik edilib 
edilmeyeceği meselesine gelince: 

Bu kanunun muvakkat 9 ncu maddesinde teş
kilât kanunu yapılıncaya kadar 126 ncı madde 
hükmünün vekâlet kâtib ve memurlan hakkın
da da tatbik edileceği açıkça yazılmak suretile 
bu salâhiyet yalnız yedinci babın 126 ncı mad
desindeki inzibat cezası için tanınmış gibi gö
rünmekte ise de o bir taraftan yedinci babın di
ğer maddelerinde gösterilen tevbih, maaş kes
me, derece tenzili ve tahvil gibi cezalar 126 ncı 
madde ile kabul edilen işten çıkarma cezasından 
daha hafif olduğu ve bu bakımdan daha ağır 
bir cezanın tatbiki salâhiyetini haiz olan maka
mın icabına göre daha hafif olan bu cezalan 
da vermek salâhiyetinin söz götüremiyeceği dü
şünülerek yedinci babta yazılı hükümlerin adliye 
merkez teşkilâtı memur ve kâtibleri hakkında da 
tatbiki kanunun maksadına daha uygun bulun
duğu neticesine varılmıştır. Bu cihetin, hâkimler 
kanununu çıkarmış olan ihtisas encümeninde de 
bir kez görüşülmesi için, dosya havalesine göre 
Adliye encümenine sunulur. 

M, K. M. E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Konya A, KaraMsar 

Kemal Alpsar Sırrı Höeeh 
A. Karahisar Aksaray Bursa, 

Ziya Nwri Birgil Yaşar uzay D. E.F. TaUy 
Blâziz Kocaeli Kocaeli 

Ahmed Saffet Ali Dikmen Bagıh Akça 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
le encümeni 

Karar No. 20 
Esas No, 3/556 

23-XII-1934 

Yüksek Başkanlığa 

1777 sayılı kanunun* 3 ncü maddesine göre 
açık maaşı almakta olanların memur sayılıb 

sayılamayacağı ve 2556 sayılı hâkimler kanu
nunun 7 nci babmda yazılı inzibatî cezaların 
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bakanlık memur ve kâtibleri hakkmda da tat
bik edilib edilemeyeceği cihetlerinin tefsir yo-
lile bildirilmesi için Adliye bakanlığından yazı
lan 17 - XI - 1934 tarih ve 6/4506 sayılı tezkere 
ile Memurin kanunu muvakkat encümenince bu 
iş hakkmda verilen karan gösteren 22-XII-1934 
tarih ve 3/556 sayılı mazbata Adliye bakanı Şük
rü Saraçoğlu bulunduğu halde encümenimizce 
okunarak gereği düşünüldü. 

I - Vekâlet emrine alınmış olanlarm, Devlet 
bütçesinden maaş almalan, sicil ve kadroda ka-
yidli bulunmalan ve bakanlık teşkilâtına bağlı-. 
lıklan devam etmekte olması memuriyetle alâ
kalarının kesilmiş olmadığım göstermekte ve 
muvakkat bir müddet için hizmetten menedil-
miş olmalan da ancak inzibatî bir tedbir ma
hiyetinde bulunmakta olduğundan başkanlık 
emrine aimmış Adliye memur ve kâtiblerinin 
memur sayılarak haklarında hâkimler kanunu
nun 7 nci babı hükümlerinin tatbik edilmesi 
788 ve 1777 sayılı kanunların özüne ve sözüne 
uygun düşeceği görülerek Memurin kanunu 
muvakkat encümenince verilen karara netice 
itibarile encümenimiz de iştirak etmiştir. 

II - 2556 sayılı hâkimler kanununun muvak
kat maddesinin 9 ncu bendine göre bakanlık 

memur ve kâtibleri hakkmda da tatbikma sa
lâhiyet verilmiş olan 126 ncı maddedeki hüküm 
görülen lüzum üzerine bunların işlerinden çıka
rtabilmeleridir. 

Kanunun yedinci babmda yazılı tevbih, ma
aş kesme, derece tenzili ve tahvil gibi daha ha
fif olan diğer inzibatî cezalan vermek 788 sa
yılı memurin kanunile salahiyetli makamlar 
için zaten tanınmış bir hak olduğundan hâkim
ler kanunu aynca bu salâhiyeti tekrarlamağa 
lüzum görmemiş ve bu bakımdan kanunun ye
dinci babmda yazılı diğer inzibatî cezaların 
bakanlık kâtib ve memurlan için de tatbik 
edilib edilmeyeceğinin tefsir mevzuu olamaya
cağı kararlaştmlmıştrr. 

Genel heyetçe onanmak dileğile Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Ad. En. Reisi 

Çorum 
Münir 
Aza 

Antalya 
Nnman 
Aza 

Edirne 
Hasan Hayri 

Bu M. M. 
Konya 

Sırrı Höcek 
Aza 

Antalya 
Haydar 

Aza 
Kayseri 
S. Azmi 

Kâtib 
Trabzon 

Uaif 
Aza 

Çanakkele 
Osman Niyazi 

Aza 
Tokat 

Nazım Poroy 

<•»* 

( S. Sayısı: 93 ) 





S. Sayısı: 96 
Ziraat vekilliğine bağlı Ankara yüksek ziraat enstitüsü ile 
mektebler ve müesselerde kullanılacak yabancı Devlet 
tebaasından profesör, mütehassıs ve ustalar hakkında 

kanun lâyihası ve Ziraat ve Waarif encümenleri 
mazbataları (1/1153 ) 

T. C. 
Başvekâlet 28 -XI-] 934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/32S5 

B. M; M. Yüksek Reisliğine 
Ziraat vekilliğine bağlı Ankara Yüksek ziraat enstitüsü ile mektebler ve müesseselerde 

çalıştırılacak yabancı profesör, mütehassıs ve ustalar hakkında Ziraat vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 26-11-934 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendini. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsünün bütün şubelerini idare edecek Türk gençleri yetişineeye 
kadar yabancı Devlet tebaasından profesör, mütehassıs ve ustalar getirilmek zarureti vardır. Ayni 
zamanda bu zaruret vekâletimize bağlı diğer inek tefelerle fen müesseselerimiz için de mevcuddur. 

Bunların kısa bir müddetle muvazenei umumiye kanununun hükümleri dairesinde aktoluna-
cak birer senelik kısa müddetli mukavelelerle memlekete getirilmeleri pek güçtür. Memleketin 
ve işin lüzum gösterdiği evsaf ve liyakatte olanlar böyle kısa bir müddet için kendi memleketle
rindeki vazifelerinden ayrılnb gelmedikleri gibi gelecek olsalar bile bir kaç senelik ücretlerini 
karşılayacak ücret aramaktadırlar. Bunun için hem aranılan ilmî ve teknik evsaf ve kabiliyetleri 
yüksek profesör, mütehassıs ve ustalar getirmek, hem de daha az ücret vermek için kendilerile en 
aşağı üç senelik mukavele akti lüzumu hâsıl olmaktadır. Bu sebeble Maarif vekâletine 2557 numa
ralı kanunla verilen salâhiyetin vekâletimize de verilmesi lüzumu aşikârdır. 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. S. M. M. 
Ziraat encümeni 15. XII -1934 

Karar No. 4 
Esas No. 1/1153 

Yüksek Başkanlığa 

Ziraat vekilliğine bağlı Yüksek ziraat ensti- tüsü ile mekteb ve müesseselerde çalıştırılacak 
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yabancı profesör, mütehassıs ve ustalar hakkın
da olub Başvekilliğin 6/3285 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise gönderilen ve encümenimize ve
rilen kanun lâyihası Ziraat vekili hazır olduğu 
halde okunub konuşuldu: 

Dışarıdan getirilecek bu gibilerden gereği gi
bi faide görülebilmesi ve en iyilerinin seçilebil
mesi için, evvelce 2557 numaralı kanunla Maa
rif vekilliğine verildiği gibi, bu işleri başaracak 
gençler yetişinceye kadar bunların kalacakları 
yılların ona göre uzun olmasını encümenimiz de 
yerinde bulmuştur. 

Yalnız bu işleri görecek gençlerimizin beş yıl
dan aşağı yetişemeyecekleri Ziraat vekilinin an

latmasından anlaşıldığından üç yıl beş yıla çıka
rılarak lâyiha onay bulunmuştur. 

Maarif encümenine verilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunuldu. 

Ziraat E. Beisi 
îzmir 

M. Rahmi 

Aza 
Konya 

IIamdi IHhmen 

Aza 
Aydın 

Fuad Sahur 

M. M. 
Aksaray 

Yaşar Ozay 

Aza 
Çorum 
Naki 

Aza 
Konya 

M. Ekan 

Kâtib 
Bolu 

1. Hakkı 

Aza 
Kocaeli 

Ali 

Aza 
Cebel Lbereket 

/ / . Basri Gürbüz 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 

Karar No. 7 
fi.rns No. i/1153 

Yüksek Başkanlığa 

23 - XII -1934 

Ziraat enstitüsü ile Ziraat vekâletine bağlı 
mekteb ve müesseselerde çalıştırılacak yabancı 
profesör, mütehassıs ve ustalar hakkındaki lâyi
ha ile Ziraat encümeninin mazbatası encümeni
mizde okundu: 

Maarif vekâletine bağlı mekteb ve müessese
lerde kullanılacak veya kullanılmakta olan yaban
cı Devlet tebaası hakkında Yüksek Meclisten ge
çen yıl bir kanun ile böyle bir salâhiyet Kültür 
bakanlığına verilmiş olduğundan bir olan gerekli 

sebebi erden ötürü Ziraat bakanlığına da böyle 
bir salâhiyetin verilmesi uygun görüldüğünden 
kanun Ilükûmıetin teklifinde olduğu gibi beğeni
lerek Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Maarif E. Reisi 

Erzurum 
Nafi Kansu 

Aza Aza 
Muş Çankırı 

/ / . Kılıç Talât 

M. M. 
Afyon 

H. Gercel 
Aza 

îzmir 
Ilamdi Aksoy 

Kâtib 
Sinob 

Aza 
Urf a 

R. Ülgen 

İ S. Sayısı : yÖ ), 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Zircâfü vekâletine bağlı Amkara yüksek zirkmt 
enstitüsü ile ımktebler ve müesseselerde kullanı
lacak yabancı Devlet tebalfmndjfm profesör, mü? 

tekassıs ve ustalar hakkında kkmn 

MADDE 1 — 2557 numaralı kanunla Maarif 
vekâletine verilen salahiyet Ankara yüksek zi
raat enstitüsü ile mektebler ve müesseselerde 
kullanılacak profesör, mütehassıs ve ustalar için 
Ziraat vekâletine'de verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar. 

MADDE 3 — Bu kanunu yürütmeğe Ziraat 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

26 - X I - 1934 
Bş.V. 

1. İnönü 
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Ali Raııa 

M.M.V. 
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ZİRAAT ENCÜMENİNİN DE&lŞTİRlŞİ 

MADDE 1 — Vekalette ve Ziraat vekilliğine 
bağlı Yüksek Ziraat enstitüsü ile mekteb ve ku
rumlarında kullanılan ve kullanılacak olan ya
bancı profesör, mütehassıs ve ustalarla Ziraat 
vekili beş seneye kadar bağlantı yapabilir. 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

nesri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunu Ziraat ve Maliye 
vekilleri yürütür. 
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( Ö. Sayısı : 96 ) 




