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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

1935 yıh muvazenei umumiye kanunu lâyihasının 
müzakeresine devamla, Sıhhat ve içtimaî muavenet, 
îktısad, Adliye, Maarif, Nafıa, Ziraat, Millî Müdafaa 
(Kara, Hava, Deniz) vekâletlerile Askerî fabrikalar 
ve Harita umum müdürlüğü bütçeleri ve bütçe kanun 

lâyihasının birinci maddesi kabul edildikten sonra pa
zar günü toplanmak üzere inikad bitirildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Hasan Saka Çoruh Balıkesir 

Ali Zırh Sabiha Gökçül 

HAVALE EDÎLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Ankara dil ve tarih - coğrafya fakültesinin 
kurulmasına dair kanun lâyihası (1/224) (Maarif ve 
Bütçe encümenlerine) 

2 — 1934 malî yıh Millî Müdafaa kara, hava bütçe
lerinde münakale yapılmasına ve munzam tahsisat ek
lenmesine dair olan 2713 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası (1/226) (Bütçe encümenine) 

3 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 
6 208 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyi
hası (1/225) (Bütçe encümenine) 

4 — Umumî mahkemeler ve karar hâkimleri ve 
mustantıklarla umumî ve hususî kaza salâhiyetini haiz 
makamlar arasındaki ihtilâfın halli hakkındaki kanu
nu değiştiren kanun lâyihası (1/227) (Adliye encü
menine) 

Tezkereler 
5 — Türkiye ile Bulgaristan arasında aktedilib 11 

mart 1935 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmış olan ti
caret anlaşmasile tediyatm tanzimine müteallik mu
kavelename bir ay daha uzatıldığından 2294 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesine göre keyfiyetin tasdiki hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/113) (Hariciye ve tktı
sad encümenlerine) 

Mazbatalar 
6 — Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşhas borç

ları hakkında Meclis hesaplarının tetkiki encümeni 
mazbatası (5/13) (Ruznameye) 

7 — Kazanç vergisi kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve îktısad, Ma
liye, Bütçe ve Adliye encümenleri mazbataları (1/81) 
(Ruznameye) 

3 Î R Î N 0 Î C E L S E 
Açılma saati: 14,5 

BAŞKAN — Hasan Saka 
KÂTÎBLER — Ali Muzaffer Göker (Konya), Sabiha Gökçül (Balıkesir) 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

J — Bazı 'maddelerden istihlâk vergisi alın
masına dair kanun lâyihası ve Gümrük ve inhi
sarlar, tktısad ve Metliye encümenleri mazbatala-
rile çimentodan istihlâk resminin kaldırılması 
hakkında kanun lâyihası ve îktısad, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataleen (1/93) 

BAŞKAN — Bütçe müzakeresine başlamadan 
evvel istihlâk vergisi kanununun muvakkat ikin
ci maddesi encümene gönderilmişti. Encümen bu 
maddeyi yeniden tanzim ile göndermiştir. Müsa
ade buyurursanız evvelâ bu maddeyi çıkaralım. 
Ondan sonra varidat bütçesine geçeriz, 

Encümenden gelen maddeyi okutuyorum: 
MUVAKKAT MADDE 2 — Vilâyet merkez-

lerile gümrük teşkilâtı bulunan diğer yerlerde 
bu kanun mucibince vergiye tâbi tutulan demir, 
çelik, bakır ve mamultı ticaretile meşgul olan 
ithalâtçılar veyahnd ithalâtçıdan mal alıp top
tan veya hem toptan ve hem perakende satanlar 
fabrika, imalâthane, mağaza, depo ve sair yerle
rinde bulunan demir, çelik ve bakırın cins, mik
tar ve sıkletini ve karışık mamulâttan ise ayrıca 
maddei asli'feyi terkib eden maddelerin cins ve 
sıkletlerini ve bulundukları yerleri gösterir bir 
beyannameyi bu kanunun meriyete girdiği tarih
ten itibaren 15 gün zarfında bağlı oldukları va
ridat tahakkuk idaresine vermeğe mecburdurlar. 

Bu beyannameler varidat idaresince mükel
leflerin defterleri ve ticarî evrakile tatbik ve 
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tetkik edilerek sıhhati anlaşıldıktan sonra bun
lar üzerinden işbu kanunun birinci maddesinin 
11 ve 12 nci bendlerine göre tahakkuk ettirile

cek vergiler 1935 malî yılı nihayetine kadar aylık 
müsavi taksitlere bağlanarak tahsil olunur. 

Müddeti içinde beyanname vermeyen veya 
verdiği beyannamede mallarını eksik gösteren
lerin vergisi 2430 numaralı kanunun hükümleri 
dairesinde resen tahakkuk ettirilerek bir misli 
fazlasile defaten tahsil olunur. 

Elinde 10 tona kadar ham demir ve 2 tona 
kadar ham bakırı bulunan ve miktarı ne olursa 
olsun hurda ve enkaz halinde demir ve bakırı 
olanlar beyannameye ve bu vergiye tâbi değil
dirler. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Bendeniz 
geçende takririmle yalnız ithalâtçılara hasrını 
rica etmiştim. Heyeti Muhtereme de bunu kabul 
buyurmuştu. 

Encümen, vilâyet merkezlerindeki peraken
decilerin de ithal edilmesini istemiş, Hükümetten 
gelen teklifte perakendeciler yoktu. Ben geçen
de de en kuvvetli teminatı verirken maksadımı 
arzetmiştim, izah etmiştim. Bundan maksadım 
da bunları beyanname tanzimi mecburiyetinden 
çıkarmaktı. Çünkü dahilde gümrük olmayan 
yerde gümrük tarife tatbikatını görmeyen tüc
carın çekeceği sıkıntıdan bahsetmiştim. Bu, bu 
gün de mevcuddur. Beyanname verecek tüccar 
yine o tüccardır ki kendisi hiç gümrük muame-
lesile iştigal etmemiştir. Bu hususa aid hiç ma
lûmatı yoktur. 15 gün zarfında beyanname veri
lecektir, diyoruz. Nihayet bu kanun, tarifeye 
atıflar yapıyor. Filân fasla dahil olan maddeden 
10, filân fasla dahil olan maddeden şu kadar 
alınacaktır, denmektedir. 

Hatıra gelebilirdi ki, her hangi kanun olur
sa olsun bütün vatandaşların, memleket
te mevkii meriyete giren bütün kanunların 
hükümlerini bilmesi lâzımgelir, diğer vergi ka
nunları gibi. Fakat bu vaziyet böyle değildir. 
Diğer vergi kanunlarında ilk hareket otomatik 
olarak vergi memurlarından başlar ve ondan 
sonra mükellefe taallûk eder. O da itiraz ede
cekse itiraz eder, kabul edecekse kabul eder. 
Halbuki bunun hususiyetleri vardır. Bu ayrıca 
bir ihtisas meselesidir. Beyanname tanzimile 
mükellef olacak mükellef, tarife ile hiç meşgul 
olmamışsa bunun vaziyetini düşünelim. Meselâ* 
bir hurdavatçı, dükkânına girelim. Bunun kese
ri, çivisi, demiri ve sair demir üzerine bir çok 
malı vardır. Tarife kanununa merbut olan fa
sıllar 30 - 40 rakam içerisindedir. Halbuki tari
fe kanunu açılırsa fasılların bir çok numarası 
vardır. Bu vaziyette en aşağı 100 -150 çeşide 
ayrılır. Vilâyet merkezlerinde bulunan bu sa
tıcılar bununla hiç meşgul olmadığı gibi mali
ye memurları da mazurdur. Çünkü onlar da hiç 
tatbik etmemişlerdir. Onun için böyle kabili

yeti tatbikiyesi zayif olan ve Hükümet otorite
sini zafa uğratacak bir şeyi niçin kabul edelim? 
50-100 bin lira bir varidat alınacak diye bu
nu niçin yapalım? Benim bütün iddiam budur. 

Sonra bunun geçende adaletinden bahsetti
ler. Heyecandan cevab verememiştim. Şimdi 
hatırıma gelmişken arzedeyim. Bunda katiyen 
adalet yoktur. 

Adalet olmadığını şöyle izah edeyim: Tarihi 
yekdiğerinden ayrı olarak çıkan her hangi bir 
kanun, adlî olsun, malî olsun, askerî olsun 
mükelleflerin ya lehine veya aleyhine hüküm ve
rir. İhtimal bir kaç gün sonra huzurunuza mü
zakere edilmek üzere bir ticaret mukavelesi ge
lecektir. Bunda geçen defa konsolite edilen eş
yanın gümrük resmi indirilmiştir. Şimdi beş 
gün evvel gümrükten malını çektiği için fazla 
gümrük resmi veren kimse beş gün sonra çekib 
de noksan vergi veren arasmda adalet var mı
dır, 5 gün evvel çekene maliye tazminat vere
cek midir? Tabiî vermez. Binaenaleyh kabili
yeti tatbikiye aramak lâzımdır. Adalet, Heye
ti Muhteremenizin vereceği karara bağlıdır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SIREI DAY 
(Trabzon) — Yüksek Heyet bu maddenin yeni
den tetkikini kararlaştırmıştı. Encümen top
landı, yeniden tetkik etti. Doğrudan doğru
ya Muhterem Sabuncunun beyan buyurduğu gi
bi bir karar yoktur. Yalnız encümen düşündü 
ki, kazalarda bu işi tatbik etmek güçtür. Mal 
memurlarının ihtisası da buna kâfi gelmez. Bi
naenaleyh encümen, yalnız vilâyet merkezlerin
de ve gümrük teşkilâtı bulunan yerlerde beyan
name vermek mecburiyetini kabul etmiştir. Be
yanname verecek adamlar da, ya ithalâtçılar 
veya toptancı veya toptan ve perakendeciliği 
ayni zamanda yapan adamlardır. Bundan baş
ka 10 tona kadar ham demir, iki tona kadar 
ham bakır ve hurda beyannameden ve resimden 
muaf tutuldu. Teklif ettiğimiz maddenin hük
mü budur. 

Tarife kanununu bu adamlar bilirler, bilmez
ler meselesine gelincee; bu işlerle meşgul olanlar 
yani hem toptancılık, hem perakendecilik yapan
lar Pfayet mahdutturlar. Verecekleri beyanna
mede tarife kanununun falan maddesi mucibin
ce yalnız ellerinde bulunan demirin cinslerini 
yazacaklardır. Şu kadar kilo çivi, şu kadar ki
lo çubuk demir, şu kadar boru demir veya şu 
kadar bakır levha diyeceklerdir. Bunlara teal-
lûk eden pozisyonları tatbik edecek mal me
murlarıdır. Nihayet, Maliye vekâletinin vilâ
yet merkezlerinde yaptığı teşkilât, tarife ka
nununun hükümlerini tatbik etmek imkânım bu
lurlar. Binaenaleyh maddenin bu şekilde tat
bikinin çok kolay olacağı kanaatindeyiz. 

Adalet meselesine gelince; filhakika bu ka
nunî değişmelerle hiç bir vakit adalet temini ka
bil değildir. Yalnız bu, kabil değildir, diye bu-
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iıa yanaşmamak ta doğru değildir. Yüksek He
yetin de buna razı olmayacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde hükmünün evvelki takririmde arzetti-

ğim gibi yalnız toptancı ithalâtçılara hasrını tek
lif ederim. 

Giresun 
îsmail Sabuncu 

BAŞKAN — Encümeni dinlediniz. Şimdi 
takriri reye koyacağım. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS VEKİLİ MÜKER-
REM UNSAL (İsparta) — Bu takrir evvelce 
reye konmuştu. 

BAŞKAN — Hayır yeni verilmiş bir takrir
dir. Onun için reye koyacağım. Takriri kabul 
edenler... Etmeyenler... Tereddüd hâsıl oldu. Tak 
riri kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Et
meyenler... Takrir kabul edilmiştir. Maddeyi 
encümene veriyoruz. 

2 — 1935 yılı muvuzcnei umumiye kanunu lâ
yihası (l/S) 

BAŞKAN — Şimdi muvazenei umumiye ka
nununun ikinci maddesine geçiyoruz. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil dairele
rin 1935 malî yılı masraflarına karşılık olan va
ridat bağlı (B) işaretli cedvelde gösterildiği 
üzere (19o 013 000) lira tahmin edilmişdir. 

B - CEDVELİ 

F. 
1 

10 

11 

12 

Varidat bütçeni 

Arazi vergileri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Binalar vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hayvanlar vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kazanç vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Madenler rüsumu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veraset ve intikal vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gümrük vergileri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muamele vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Dahilî istihlâk vergileri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Oyun aletleri resmi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kara ve deniz avları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 200 000 

4 619 000 

10 650 000 

14 100 000 

600 000 

400 000 

34 400 000 

16 000 000 

19 365 000 

30 000 

350 000 

750 000 

F, 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Sefineler rüsumu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Damga resmi 6 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tapu hare ve kaydiyeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pasaport ve kançılarya 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Noter harçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer harçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mülga vergiler bakayasından 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu iç 
kiler, revolver, fişek ve mevaddı in 
filâkiye 31 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2460 numaralı knun mucibince tü 
tün ve müskirattan alınacak müda 
faa pulu hasılatı 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kibrit ve çakmak 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Oyun kâğıdı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet ormanları 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İşletilen emlâk hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Emval ve emlâk satış hasılatı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Darbhane hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî matbaalar hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Umumî mektebler hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Madenler hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer müesseseler hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kılavuzluk ve romörkörcülük hası
latı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İzmir rıhtım şirketinden 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İstanbul rıhtım şirketinden 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Umumî müesseseler ve şirketler ha
sılatından Devlet hissesi 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrik varidat 5 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
300 000 

250 000 

300 000 

700 000 

800 000 

500 000 

231 000 

100 000 

100 000 

150 000 

800 000 

260 000 

30 000 

800 000 

230 000 

250 000 

1 000 

25 000 

1 000 

70 000 

50 000 

200 000 

80 000 

250 000 

056 000 

615 000 
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p" Lira 
41 Cezalar 1 050 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
42 Müteferrik hasılat 2 150 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
43 İstanbul üniversitesi hasılatı 50 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
44 Mukavelenamesi mucibince Musul 

petrollarmdan alman 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

46 İktisadî buhran vergisi 12 470 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

47 Muvazene vergisi 15 180 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

48 Nâzım varidat 195 013 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — 1935 malî yılı zarfında vilâyet

ler hususî idareleri nam ve hesabına olarak umu
mî vergiler üzerinden hususî kanunlarla tayin 
olunanlardan maada munzam kesirler tarh ve 
tahsil edilemez. 

BAŞKAN — -Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmişdir. 

MADDE 4 — 1935 malî yılı zarfında Osmanlı 
bankasile olan Hazine hesabı carisinden maada 
kısa vadeli avans ve hesabı cariler akid ve küşa-
dma ve azami bir yıl vadeli Hazine bonoları 
ihracına Maliye vekili mezundur. Ancak hususî 
kaunlarm verdiği salâhiyetler hariç olamak 
üzere tedavülde bulunacak Hazine bonoları hiç 
bir zaman (10) milyon lirayı tecavüz edemez. 

Hazinede mevcud millî esham ve tahvilât kar
şılık gösterilmek suretile temin olnacak krediler 
veya bunların satış bedelleri uzun vadeli Devlet 
tahvilleri mubayaasına veya bu beddellerle Ha
zinenin ortaklığı bulunan şirketlerdeki iştirak 
hisseleri ödemeğe Meliye vekili mezundur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmişdir. 

MADDE 5 — Dairelerin maaşatin tevhid ve 
teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun mev
zuu haricinde kalan memurlarile ücretli müs
tahdemleri ve nakil vasitaları kadroları bağlı 
(D) işeretli cedvelde gösterilmişdir. 

BAŞKAN — Cedvelin okunmasına hacet yok
tur. Tabı ve tevzi edilmişdir. 

Madde hakkında mütalea var mı? kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmişdir. 

MADDE 6 — (D) cetveline dahil bulunma
dıkça ayrıca teşkilât icra ve daimî hizmetler 
için şehrî ücretli veya yevmiyeli müstahdemler 
kullanılmaz. Muvakkat veya senenin muayyen 
bir mevsimine mahsus hizmetlerle müstesna ve 
zarurî ahval dolayısile kadro dahilindeki memur 

ve müstahdemlerle ifası mümkün olmayan hiz
metler için kadroya dahil olmaksızın şehrî ücret
li veya yevmiyeli müstahdemler kullanmak caiz
dir. 

Bu kabîl müstahdemlerin ücret ve yevmiyele
ri münhasıran aid oldukları daire bütçesindeki 
muvakkat müstahdemler tertibinden verilir. Fa
sıl numaralarile unvanları bağlı (E) işaretli 
cetvelde münderiç masraf tertiblerinden idaresi 
zarurî görülen hizmetler için kezalik şehrî ücret
li veya yevmiyeli müstahdemler kullanılabilir. 
Bunların kadroları İcra Vekilleri Heyeti kararı 
ile tatbik ve müteakib yıl bütçesi ile birlikte 
Büyük Millet Meclisine takdim olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden müstes
nadır. Masraf tertiblerinden idare olunacak hiz
metler kadrolarının bütçede mevcud diğer bir 
hizmetin ifasına müteallik kadrolara ilâve mahi
yetinde bulunmaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 2ü ncu maddesi mucibince: 

ı 1 - Varidat nevilerinden her birinin müstenid 
| oldukları hüKümleri gösteren (C) cetveli, 

2 - Hidematı vataniye teni Dinden kanunla 
muhassas maaşların muıredatını havi (G) cet
veli, 

ö - Gelecek yıllara sari mukavelât aktine me
zuniyet verilen hizmetlerin nevilerini gösteren 
(G) cetveli, 

4 - Maliye bütçesine konulmuş ihtiyat tahsi
satından nakli caiz olan tertibleri gösteren (F) 
cetveli, 

I 5 - Gümrük tarife kanununun 14 ncü madde-
j si mucibince kabulü muvakkat usulünden isti

fade edecek eşyaya aid (I) cetveli, 
Bu kanuna bağlanmıştır. 
Gl. ŞEFİK (Denizli) — Bu maddede zikredi

len (F) cetvelinde bir yanlışlık vardır. 312 nci 
sayıfada (F) cetvelinde 190 nci diyor. Halbuki 
bu, 188 olacaktır. 

BAŞKAN — Cetveli o suretle düzeltiyoruz. 
Gl. ŞEFDX (Denizli) — Hidematı vataniye 

tertibinden maaş alan birisi, bir buçuk sene ev
vel ölmüştü. Burada bu dahildir. Bu ne olacak
tır? 

BÜTÇE En. BAŞKAN VEKİLİ MÜKERREM 
UNSAL (İsparta) — Hidematı vataniye maaş
ları diğer maaşlar gibi her altı ayda bir yokla-

I maya tâbidir. Maaşlar verildiği vakit vefat eden 
| aile hakkındaki tahkikat, henüz ikmal edilmemiş 
I ve bu cetvelin tanzimi zamanında neticesi alm-
1 mamıştır. Binaenaleyh bütçeye konmuş olan bu 

tahsisat verilemez. Bu itibarla kalmasında mah
zur yoktur. 

I BAŞKAN — Muamele bitmemiş, madde hak-
1 kında söz isteyen var mı? 7 nci maddeyi reye 
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arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Cetvel numarası da tashih 
edildi. 

MADDE 8 — İsveç grupuna ihale edilmiş 
olan Demiryollar inşaatı müteahhidlerinden 
mukaveleleri mucibince sıhhiye hizmetleri için 
1935 malî yılı nihayetine kadar tevkif edilib 
bu tarihe kadar yapılan sarfiyattan artarak Hü
kümete verilecek olan paralarla şirkete müte-
davil sermaye olarak verilmiş paradan ayni ta
rihe kadar şirketçe iade edilecek miktar bir ta
raftan varidat bütçesinin (42) nci faslına irad 
ve diğer taraftan Nafıa vekâleti bütçesinin (640) 
nci faslının 13 ncü maddesine tahsisat olarak 
kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Maarif vekâleti tarafından ida
re edilecek mekteb pansiyonları hakkındaki 
1838 sayılı kanunun bazı maddelerini muaddil 
2005 savılı kanunun 2 nci maddesi mucibince 
pansiyoner talebeden alınacak ücretler bağlı 
(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye koyuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 1935 - 1936 ders yılı zarfında 
ücret ve masrafları Devlet tarafından verilmek 
üzere pansiyonu bulunan mekteblerde leylî 
meccani okutturulacak talebenin adedi (1000) 
olarak tesbit olunmuştur . 

Bu mekteblerde okutturulmak üzere ders 
yılı zarfında Devlet hesabına ve 915 sayılı ka
nunun 2 nci maddesi hükümlerine tevfikan alı
nacak levlî meccani talebenin Maarif vekâletin
ce tensib edilecek bir kısmı umumî müsabaka 
ile, bir kısmı da lise olmayan vilâyetlerde im
tihana talib olan ve kanunu mahsusunun tayin 
evledi^i «artları haiz bulunan talebelerden mü
sabaka imtihanında ayni vilâyet talebeleri ara
sında en çok muvaffak olanlardan tefrikile bu 
vilâyetlere de talebe isabet edecek şekilde alınır. 

Her iki suretle alınacak talebe, ücreti 225 
lira veya bundan aşağı olan pansiyonlara gön
derilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı? Maddeyi reye koyuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bütçelerde geçen sene borç
ları tertibine mevzu tahsisat kifayet etmediği 
takdirde işbu borçlar taallûk ettikleri hizmet
lere tekabül etmek üzere cari yıl bütçelerine 
mevzu tahsisattan mezkûr tertibe Maliye vekâ
letinin muvafakatile naklen tesviye olunacaktır. 

Muhtelif dairelerin 1928 - 1933 yıllarına aid 
olup ta karşılıkları taallûk ettiği yıl bütçele
rinde mevcud borçlar dairelerin 1935 yılı büt
çelerinin masraf tertibleri tasarrufatından borç 

fasıllarına Maliye vekâletinin muvafakatile nak
len tesviye olunur. 1932 ve 1933 yıllan bütçe
lerinden mütevellid tahsisatsız borçlar yedi se
nede itfa edilmek üzere % 5 faizli tahvil veril
mek suretile ödenir. Bu tahvillerin ilk taksitle
ri 18 ınayn 1935 tarihinden itibar olunur. 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) — Cumuriyet Hü
kümetimiz, Hazinenin itibarı malisini muhafaza 
ve takviye için her fırsattan istifade etmiş ve 
Hazine ile iş yapan bütün vatandaşlara lâzımge-
len emniyeti ilka etmiştir. Görüştüğüm bir çok 
mühendis arkadaşlar, en emin müşterinin Hükü
met olduğunu söylemişlerdir. Hakikaten para
larını alacaklarına emniyetleri vardır Ve aldık
ları bonoları her hangi bir bankaya gittikleri 
vakit kırdıracaklarına mutmaindirler. Şimdi gö
nül ister ki hâsıl olmuş olan bu kanaat, ufak 
bir zerre kadar dahi tezelzüle uğramasın. Bu 
maddede 1928 - 1933 senelerine kadar alacaklı 
olan kimseler, eğer bu alacakları tahsisatsız kar
şılıksız, vucude gelmiş borç ise, diyoruz ki, sen 
bunu almak için sana Hazine tahvilâtı vereceğiz. 
Bir defa biz bu hakkı haizmiyiz, bilmiyorum. 
Hükümetin bütün vatandaşlarla olan münase
beti, hukuku âdiye kavaidine müstenittir. Hat
ta Hükümet, alacakları hususunda bile icra 
kanunu hükmünde vatandaşlarımızla hemhal, 
hemderece olmayı kabul etmişdir. Şimdi bun
dan niye udul ediyoruz. Hükümete yapmış oldu
ğu işten o parasmı alacağına emindir. Fakat 
biz diyoruz ki, gerçi bu malı sattın, fakat bizde 
bunun karşılığı yoktur. O vatandaşın kabahati 
nedir? Senin mümessilin olan memurun bunu yap
mamalıydı. Gerçi geçen sene kabul ettiğimiz bir 
kanunla bundan sonra böyle tahsisatsız borç 
yapmanın imkânı kalmamıştır. Fakat yapılmış 
olanlar için adilâne bir karar vermek, bizim 
için bir vazifedir. Bu itibarla bu, tahsisatsızdır, 
karşılıksızdır, değildir gibi iki türlü borç kabul 
etmiyorum. Vatandaşın alacağı 928 denberi tahak
kuk etmiş, 4, 5 sene geçmiş, Artık alacak te-
ekküt etmişken, biz geçen seneki borçlan veri
riz, fakat iki, üç sene geçmiş borçlarımızın ala
caklıları 7 sene beklemek mecburiyetindedirler. 
Gibi mantıksız bir hüküm karşısında bulundur
mak doğru değildir. Onun için bendeniz ikinci 
bir fıkra teklif edeceğim ve orada her ne zaman 
olursa olsun böyle borçların masraf fasıllarından 
yapılacak tasarrufla ödenmesini teklif edeceğim. 

İSMET EKER (Çorum) — Fakat karşılığı 
yok. 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Devamla) Bir de bu mik
tar ne kadardır. Hükümetin Bu şekilde teklif et
mesinin sebebi nedir? Yekûn miktar ne kadar
dır?. 

MALÎYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâziz) 
— Bütçe heyeti umumiyesinde maruzatta bulu
nurken arzetmiştim ki, ne kadar borçlarımız 
varsa hepisinin ödenmesine sadık olarak faiz ve 
itfa tahsisatını tamamile bütçemize koymuşundur. 
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Hüsnünün mevzubahsettiği borçlar, tahsisat ha
ricinde vuku bulan borçlardır. Tahsisat 
haricinde vukubulan borçlar için evveldenberi 
tuttuğumuz usul, yani dalgalı borçlar diye 1515 
numaralı kanunla 927 senesi nihayetine kadar 
her suretle Devlet hesabına taayyün etmiş olan 
borçları müddeti muayyene zarfında tetkik et
tirip, tahakkuk ettirip vacbiüttediye olanların 
ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bunları % 5 faizle 
ödemek için tahvil veriyoruz. Bu suretle bütçe
lerden parça parça aldığımız tahsisatla üç mil
yon lirası ödendi. Bu sene dahi tamamı bitmiş 
olacaktır. 

Tahsısatsız borçlara gelirce: Bunu karşılamak 
için nihayet dedikleri gibi kanun çıkardık, me-
nettik. Bundan sonra olmayacaktır. Fakat olan
ları tıpkı dalgalı borçları ödediğimiz gibi % 5 
faizli tahvil vermek şartile ödemeyi kastettik. 
Bunlarm miktarı 7 ilâ 8 yüz bin lira raddesinde-
dir. Bunu karşılayacak surette bütçeye tahsisat 
koymayıp ödenmesi cihetine gitmek, dediğim gi
bi gayrikanunî olan bir şeyi kanun olarak tes-
bit etmek demektir. Yani o bütçede her hans[i 
bir suretle tahsisatsız olan borcu, bidayette bil
mece imkân yoktur. Ne kadar borçları olduğu 
Bütçe encümeni huzurunda verilen hesabların 
neticesinden anlaşılıyor. Sonra bütçeye koydu
ğumuz karşılıkla, tahsisatla bunu tediye ede
lim diyoruz. 

Biliyorsunuz ki, tahsisatsız borcun önüne 
geçmek için kanun yaptık, tedbir aldık, âmiri 
italara tazmin ettirmek istedik. Bundan evvel
kileri için ayrıca tahsisat, ve^me^e imkân gör
müyorum. Bundan sonraki tedbir ise âmiri ita
lara ödetmektir. Zaten borcun miktarını bilmi
yoruz. Tatbikatta ele geçtikçe bu yolda muame
le yanacağız. 

REFÎK ÎNCE ( Manisa ) — Bundan evvel 
çıkarmış olduğumuz tahvilâtın haiz olduğu imti
yazı haiz midir? 

MALÎYE VEKİLİ FÜAD AĞRALI ( Elâ-
ziz ) — Tabiî, % 5 faizli yedi senede ödenmek 
üzere 1513 numaralı kanunla çıkardıs-ımız tah
villerin haiz olduğu şerait ne ise bunlar da o 
imtiyazı haizdir. 

BAŞKAN — Bapka söz yoktur. Verilmiş bir 
takrri vardır, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
11 nci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde yazılmasını teklif ederim: 
[ Muhtelif dairelerin 1928 -1933 yıllarına aid 

borçlar 1935 yılı bütçelreinin masraf tertibleri 
tasarrufatından borç fasıllarına Maliye vekâle
tinin muvafakatile naklen tesviye olunur]. 

Muola 
Hüsnü Kitabcı 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAD AĞRALI ( Elâ-
ziz) — Bu takriri kabul etmek demek, bu borç
lan tediye etmemek demektir. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Mademki im
kân yoktur. Takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — O halde maddeyi reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Maaşların tevhid ve teadülü
ne dair olan 1452 sayılı kanunla zeyillerine 
bağlı cetvellerde yazılı memuriyetlerden işbu 
kanuna bağlı (L) işaretli cetvelde derece, aded 
ve maaşları gösterilen memuriyetler 1935 malî 
yılı zarfmda mevkuf tutulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13 — 1508 sayılı kanunun birinci 
ve 2005 sayılı kanunun 3 ncü maddeleri muci
bince her yıl muvazenei umumiye kanunlarına 
bağlanması lâzrmgelen kadrolar bağlı (N) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edeler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Sovyet Rusyada bulunan el
çilik ve konsolosluk memurlarından 5 liraya ka
dar temsil tahsisatı olanların temsil tahsisat
larına 2, beş liradan fazla temsil tahsisatı olan 
bu kısım memurlarla Ateşemiliter ve muavini 
temsil tahsisatlarına 1,5 misle kadar Millî Mü
dafaa ve Hariciye vekâletlerince zam yapılabilir. 
Bu zamlar memurların memuriyet mahallerinde 
bilfiil ifayi vazife ettikleri müddete münhasır
dır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edeler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddenin encümenden gelen muaddel 
şekli vardır, okuyoruz. 

MADDE 15 — 459 sayılı mahsubu umumî 
kanununa ve 2248 sayılı kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasına tevfikan tahvil ile öde
necek borçlarla 1932 malî yılı muvazenei umu
miye kanununun ve bu kanunun 11 nci madde
leri mucibince tahvile raptolunacak tahsisatsız 
borçların 10 liradan noksan olan kesirleri nak-
ten ödenir. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Burada kanunun 
yalnız numarası mı değişmiştir? Yani 459 ken 
495 mi olmuştur. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
On liradan noksan olanları nakten vermek üze
re tesbit ettik. Kanunun numarası 459 dur. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — 1336 yılından 1931 malî yılı 
nihayetine kadar irad ve masraf mahiyetinde 
olan sarfiyat yılları bütçelerinde tahsisat ba
kiyesi aranılmaksızm Maliye bütçesinde (Eski 
yıllar mahsubatı) adı altında açılacak bir fas
la masraf ve mukabili varidat bütçesinin nâzım 
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varidat kısmında (Eski yıllar mahsubatı) adı 
ile açılacak bir fasla irad kaydolunur. 

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

17 nci maddenin encümenden gelen muaddel 
şeklini oktuyorum . 

MADDE 17 — 2466 ve 2643 sayılı kanunlara 
tevfikan 1934 ve 1935 yıllarında toplanan ve 
toplanacak olan paralardan 3 500 000 lirası 
ilmî, ziraî ve iktisadî mevzularla muhacir is
kânı masrafına ve bundan artan kısımdan blân-
çoları tasdik edilen yıllara aid zarar çıktıktan 
sonra üst tarafı yukarıda sayılan mevzulardan 
doğan borçlara tediye ve mahsub olunur. Tasdik 
edilmeyen blânçolarm muhtemel zararları borç
ların tediye ve mahsubunu tehir edemez. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu, maddenin 
muaddel sekli midir? 

BAŞKAN — Evet. 
REFİK tNCE (Manisa) — O halde bir şey 

rica edeceğim: 
Maalesef tadili anlayamadım. Çünkü çabuk 

okundu. Yalnız ona aid bir şey söyleyeceğim. 
Mevcud kanunda esas olarak bulunan keli

me mahfuz olarak kalmıştır. O da buğday ka
nunundan hâsıl olacak 3,5 milyon lira kadar 
Heyeti vekilenin kararile şuraya buraya sar-
folunacağı keyfiyetidir. Hakikaten çok güzel. 
Buraya memleketin dışından kardeşlerimizi ge
tireceğiz. Onlara tahsisat veriyoruz. Geçen gün 
de Maliye vekili arkadaşımız, Hüsnü Kitabcı-
mn suali üzerine izahat verdi. Şu veya bu şe
kildeki vaziyet dahi ziraî mesele olarak telâk
ki edilmiştir. Asıl benim dokunmak istediğim 
nokta şudur: 

Arkadaşlar; Türkiyenin umum nüfusunun 
kahir bir ekseriyeti çiftçidir. Bir çiftçi denil
diği zaman dahi bunun maişet vasıtası buğday
dır. Büyük Meclisin buğdayı koruma kanu
nunu çıkarmak suretile çiftçiye yaptığı hiz
met, çiftçinin kalbini kazanmak suretile haki
katen şayanı şükrandır. Onun içindir ki buğ
day kanununun 13 ncü maddesinde bu vergi
den hâsıl olacak varidat, müstahsilden muba
yaa olunacak buğday zararına, ilmî ve ziraî 
mevzular için Ziraat bankasınca yapılacak is
tikraz borçlarının itfasına tahsis olunacaktır. 
İki sene evvel kabul ettiğimiz bir kanunla buğ
day hasılatını köylünün zararına karşılık ola
rak koymakla yaptığınız iyilik, çok temenni 
ederim ki bu yeni hizmet dolayısile değil böv-
le sekteye uğrasın, en ufak bir tezelzüle dahi 
uğramasın. Bu işler yapılsın, fakat asıl kanu
nun ruhu olan buğday kanununun canını teşkil 
eden zürram zararını kapatmak keyfiyeti, bu 
isler dolayısile haleldar olmasın. Hükümetten 
rica edeceğim nokta budur. Çünkü asıl buğday
dan gelen varidatı, asıl müstahsillere karsı tah
sis yolundaki himmetiniz, maalesef sekteye 
uğramış olur. Rica ediyorum. Bu nokta yerin

dedir. İktisadî ve ziraî keyfiyetler nihayet bu
raya dayanır. Onun için buğday zararını ko
rumak noktasındaki umde ve prensibimiz bo
zulmuş olmasın. 

MÂLİYE BAKANI FUAD AĞRALI (Elâ-
ziz) — Encümenin muaddel maddesinin müta-
leasnıdan anlaşılacağı veçhile, temas ettikleri 
nokta, temin edilmiştir. Bu vergiden şimdiye 
kadar elimize geçen hasılat, altı milyon lira 
kadardır. Bunun üç buçuk milyon lirası bu 
mevzulara hasredilerek geriye iki buçuk mil
yon lira kalmaktadır. Orta yerde maddenin şek
lini ele alırsak üç buçuk milyon çıktıktan son
ra geriye kalan kısmı tamamile buğdaydan ha
sıl olan zarara ve borçlara verilecektir. Bina
enaleyh Ziraat bankasının buğday alım satı
mında göreceği zararın temini derpiş edilmiştir. 

BAŞKAN — Muaddel maddeyi tekrar oku
tuyorum. 

(Madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 18 — 1933 ve 1934 malî yıllarında 

Hazine hesabı carilerine faiz olarak tahakkuk 
ettirilen ve bankalarca Hazineye zimmet kayde
dilmiş olan mebaliğ yılları hesabı katilerinde hu
susî bir fasılda gösterilmek suretile tediye ve 
mahsub olunur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual. Bundan 
evvelki muvazenei umumiye kanunlarında bu 
madde yoktu, bu sene kondu. Evvelce aceba na
sıl muamele yapıyorlardı?. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâziz) 
— Faiz meselesi, malûmu âliniz bankalarla he
sab gördükten sonra taayyün eden bir haldir. 
Yani banka 2 inci kânun geldiği vakit, hesabı 
carisini kapattığı vakit hesab çıkarmakta matlub 
veya zimmete kaydetmektedir. Binaenaleyh ev
velden tahsisatla bunu takyid etmekte çok müş
külât görmekte idik. Hatta fasıllardan müna
kale suretile bunu temine mecbur oluyorduk. 
buna meydan kalmamak için şimdi bu maddeyi 
koyuyoruz. 

BAŞKAN — 18 inci maddeyi reye arzediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil-
mişdir. 

MADDE 19 — Vatanî hizmet tertibinden ma
aş alanların istihkakları 1683 sayılı askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 69 ncu anaddesine tev
fikan üç aylık olarak peşinen tediye olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye koyuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmişdir. 

MADDE 20 — 1338 - 1933 yılları muvazenei 
umumiye, avans ve muvakkat bütçe kanunları 
maddelerinden hükümleri 1935 malî yılı zarfında 
dahi devam edecek olanları bağlı (H) işaretli cet
velde gösterilmişdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye koyuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 21 — Daire bütçelerinde seferber

lik adile birer rakamsız fasıl açılır. Bu fasılla
ra seferberlik hizmetleri için icab eden tahsisat 
îcra Vekilleri Heyeti kararile diğer fasıllardan 
münakale yapılmak suretile temin oulnur. 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Efendim; Erkânı harbiyenin gösterdiği lüzuma 
istinaden, bu maddenin mülhak bütçelerde yeri 
yoktu. Binaenaleyh bu bütçelere de şamil olması 
için « Bu maddenin hükmü mülhak bütçelere de 
şamildir » fıkrasmm ilâvesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ilâve 
edilen fıkra ile reye koyuyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — 2337 numaralı kanunla akte-
dilmiş olan istikraz hâsılından 1934 malî yılı 
sonuna kadar sarfedilmeyen kısım 1935 yılı büt
çesine devir ve tahsisat kaydolunur. 

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

MADDE 23 — Hazinenin feshedilen Türko-
caklarmdan olan alacakları 459 ve 1513 sayılı 
kanunlar mucibince çıkarılan Hazine bonolarile 
mahsub olunabilir. 

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

24 ncü maddenin muaddel şekli encümenden 
gelmiştir, onu okutuyorum. 

MADDE 24 — Fevkalâde membalardan te
min olunacak paralardan 1 330 0000 lirası An-
karada mezarlık ve Mülkiye mektebi inşaatı, 
Jandarma ve Polis mektebleri tesisatı ile muha
cir iskânı ve maarif işlerine sarfolunabilir. Bu 
paralar varidat bütçesinde fevkalâde varidat 
adile açılacak bir fasla irad ve îcra Vekilleri 
Heyeti kararile tayin edilecek vekâlet bütçele
rine tahsisat olarak kaydolunur. 

BAŞKAN — Burada değişen yalnız bir ra
kamdır. Muaddel maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 25 — 15 haziran 1927 tarih ve 1170 
sayılı kanun ile 1452 sayılı kanuna bağlı 2 sa
yılı cetvelden Âli iktısad meclisi kadrosu kaldı
rılmıştır. 

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

MADDE 26 — 31 mayıs 1934 tarih ve 2475 
sayılı kanunun muvakkat ikinci maddesi kaldı-
rılmışdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmişdir. 

MADDE 27 — 2550 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi mucibince altm ve gümrük kaçağı vak
alarında verilecek tazminat karşılıkları, kaçak 
olarak müsadere olunan altmlarm değerile güm

rük kaçağı eşya bedellerinden ve cezalarından 
yukarıda sayısı yazılı kanunun 2 nci maddesine 
göre ayrılacak % 20 lerin iradından sonra diğer 
taraftan Gümrük ve İnhisarlar vekâleti masraf 
bütçesindeki tazminat tertibine tahsisat kaydo
lunmak suretile temin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmişdir. 

MADDE 28 — 1935 malî yılı içinde fevkalâ
de membalardan 5 milyon liraya kadar tahassül 
edecek paralar ile 1934 malî yılı bütçe kanunu
nun 18 nci maddesi mucibince ayni membalar
dan husule gelen paralardan 1934 malî yılı zar
fında sarfedilmemiş kısmı 1935 yılı bütçesinde 
bir taraftan irad diğer taraftan îcra Vekilleri He
yetince tesbit edilecek hizmetlere sarfedilmek 
üzere Millî Müdafaa vekâleti bütçesine tahsisat 
olarak kaydolunur. 

Kezalik 2134 ve 2214 sayılı kanunlar ile ya
pılmasına izin verilmiş olan Afyon - Antalya ve 
Filyos - Ereğli hatları masraflarını temin için 
2520 sayılı kanunla verilmiş olan tahsisatın 1934 
malî yılı içinde sarfolunamayan kısmı ile 1935 
malî yılı zarfmda birinci fıkrada yazılı memba
lardan husule gelecek paralar bir taraftan 1935 
malî yılı varidat bütçesine irad ve diğer taraftan 
bu hatlarla 2611 sayılı kanun mucibince yapı
lacak hatların bütün inşaat masraflarının ve is
tihdam edilecek memur ve müstahdemler ücret 
lerinin tesviyesine karşılık olmak üzere îcra Ve
killeri Heyetince Nafıa bütçesinde açılacak fasla 
tahsisat kaydolunur. 

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

MADDE 29 — 2300 sayılı kanunun birinci 
maddesi mucibince satılan binaların satış bede
linden 1934 malî yılı sonuna kadar sarfedilme
yen miktarı 1935 Maliye bütçesinde hususî bir 
fasla tahsisat olarak kaydolunur, 

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

MADDE 30 — 1934 malî yılı içinde tayyare 
satm almak üzere yapılmış olan mukavelelerin 
feshinden dolayı kullanılmamış olan paralar ile 
işbu mukaveleler hükümlerinin yerine getirile
memiş olmasından dolayı irad kaydedilmiş ve 
edilecek olan teminat akçeleri bir taraftan 1935 
malî yılı varidat bütçesine irad ve diğer taraftan 
masraf bütçesinde ayni hizmet için açılacak hu
susî bir fasla tahsisat kaydolunarak sarf olunur. 

BAŞKAN — Bu yeni bir maddedir. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme* 
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Bu kanunun hükümlerini ic-
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raya Maliye vekili memurdur. 

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

Muvazenei umumiye kanununun heyeti umu-
miyesini açık reyinize arzediyorum . 

Rey vermeyen varsa versin. Rey toplama işi 
bitmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
1935 yılı muvazenei umumiye kanununa 

(281) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun (281) reyle kabul olunmuştur. 6 zat ta 

sonradan rey vermişse de reyler tasnif olundu
ğundan bunlar adede ilâve edilmemiştir. 

Bütçe müzakeresi günlerine münhasır olmak 
üzere her gün saat 2 de toplanmaya karar ve
rilmişti. Bütçe bittiğinden artık bu kararm de
vamına lüzum kalmamıştır. Tensib buyurursanız 
bundan sonra haftada üç gün ve saat 15 te top
lanalım (Muvafık sesleri). 

O halde yarın saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 13,10 

t>m<* 
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( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 390 
Reye iştirak edenler : 281 

Kabul edenler 281 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 115 
Münhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Bere Türker 
Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Oünenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Abidin özmen 
Nazmi Topcoğlıı 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Hacim Kezcr 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bagazıd 
Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Giilea 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Duras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güraıı 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canrtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Ahmed Ccvad Emre 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf T üzün 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar (I. Â.) 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 
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Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Büstü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltape 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstemat özdamar 
Osman işin 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Eemzi Göres 
Memed Şahin 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüsane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
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Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erci 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Fakihe öymen 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

izmir 
Benal Nevzad îştar 
General Kâzım tnanç 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıîdoğan 
Memed Nazif Sireî 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif îlden 
Tahsin Coşkun 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
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Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyf eli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemal ettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yarsrı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halîd Üner 
Matufa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay (0-
runtak^ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
îbrahim Dalkılıç 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttaîib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektas 

Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik înce 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Taîay 
Faik Soylu 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ali Canib Yönten 
Hamdi Yalman 
îsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ânkoğlu 
Esma Nayman 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 
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Sinob 
Cevdet iverim lncedayı 
Hulusi Orucoğhı 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadık 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Şemsettin. Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadrn 
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Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Oalib Pekel 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Oruntak) 
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Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

lirfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazdan 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 

ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Dram an 
Ömer Eve/ 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsn 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetin kaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (tzinli) 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arıcan (İzinli) 

Ajdtn 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Opnoypl Kâzım Özalp 
(Bakâtı) 
örge Evren 

HaAjaztd 
Übeydullah 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
tbrahim Çolak 
Salih Bozofc. (tzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
llalid Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Fa tin Güvendiren (İzinli) 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa önsay 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özene. 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge 
(İzinli) 
Zekâi Apaydm 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Erzincan 
Hikmet Işık (tzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
General Zeki Soydemir 
Nafi A t uf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Yusuf Ziva özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

istanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz
in en (izinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Halil Etem Eldem 

İzmir 
Celâl Bajrar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozknrd 

Kars 
Baha öngören 
(izinli) 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Karantay 

Kayseri 
Resi d özsoy 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kocaeli 
Hsan Hayri Tan (İzinli) 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Naim Hazım Onat 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Som er 
Muhlis Erkine n (Bakan) 
Ömer Dinç (izinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Sabri Toprak (tzinli) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (izinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
irfan Ferid Alpaya 
(t. Â.) 

Muğla 
Dr. Hüseym Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 
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Muş 

Naki Yücekök (izinli) 
Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
(izinli) 
Halil Mengi (izinli) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltınm 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan I 
General Naci Eldeniz j 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer (izinli) 

Siird 
Hulki Aydın (izinli) 
ismail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan (izinli) 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
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Stvas 

Hüsrev Gerede 
ismail Memed Uğur 
(izinli) 
Sabiha Gürkey 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Ürfa 
Ali Saib Ursavaş (izinli) 

Yozgad 
Avni Doğan 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozao 
(izinli) 
Hasan Karabacak 
Kagıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak (I-
zinli) 



r . B. M. M. Matbaası 


