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1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Riyaset divanının Heyeti 

maruzatı 
1 — Yozgad mebusu Emin Dramanın, icra ve 

iflâs kanununun 96, 99 ve 106 ncı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri 
verilmesine dair takriri 

4 — İkinci defa reye konulacak kanunlar 
1 — Satın alınan Aydın ve şuabatı demiryol

larının tesellüm ve tasfiyesine ve işletme mua
melâtına dair kanun 136,153,167:170 

5 — Müzakere edilen maddeler 136 
1 — Haziran : ağustos 1934 aylarına aid ra

porun sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/15) 136 

2 — Riyaseti Cumhur dairesi teşkilât kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/202) 136:137,153,163 

3 — Yozgad mebusu Sırrı tçözün, ağıllar ka
nununun 1 nci maddesini değiştiren 1948 sayılı 
kanuna ek kanun teklif ile ağıllar kanununun 
1 nci maddesini değiştiren 1048 sayılı kanunun 
1 nci maddesinde yazılı müddetin uzatılmasına 
dair kanun lâyihası ve Ziraat encümeni mazba
tası (2/14, 1/238) 137 

4 — Devlet kitapları mütedavil sermayesi 
hakkındaki kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/39) 137,153,160:163 

Sayrfa 
5 —: Türkiye Gümhuriyetile Yugoslavya Hü

kümeti arasında aktedilen afyon anlaşmasının 
tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve îk-
tısad encümenleri mazbataları (1/217). 137:139 

6 — Demiryolları teknik birliği hakkındaki 
1886 tarihli mukavelename ile 18mayıs 1907 ve 
14 kânunuevvel 1912 tarihli protokollere iltiha
kımıza dair kanun lâyihası Ve Hariciye ve Nafıa 
encümenleri mazbataları (1/54) 139:140 

7 — Ankara su tesisatı için Maliye ve Da
hiliye vekillerine verilen taahhüd izninin uzatıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/168) 140 

8 — Balya - Kamaydın madenleri kiralama 
ve işletme şirketinin getireceği mayi madenî 
mahrukatın gümrük ve muamele resminden istis
nasına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/230) 140:142,144,153,157:160 

9 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 sayılı cetvel
de değişiklik yapılmasına dair 1/157 ve bir vi
lâyette teşkil edilecek idare heyeti kadrosu hak
kında 1/206 sayılı kanun lâyihaları ve Dahi
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları 142,144,103, 

154:157 
10 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî me

murları kanununun 22 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa en
cümeni mazbatası (1/212) 142:143 

11 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanuna bağlı (A) cetveline 
yapılacak ilâveye dair kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/245) 143:144,153,176:179 



Sa/ıfa 
12 — Pulluk kanununa ek kanun lâyihası ve 

Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (i/191) 144:145,153,173:176 

13 —- Türkiye ile Bulgaristan arasında akte-
dilib 11 mart 1935 tarihinden itibaren 2 ay uza
tılmış olan ticaret anlaşmasile tediyatın tanzi
mine müteallik mukavelename bir ay daha uza-

Kars saylavlığına seçilen Fuad Köprülü ile To-
kad saylavlığına seçilen General Sıtkı Ükenin intihab 
mazbataları tasdik edildi. 

Ve Fuad Köprülü and içti. 
Beynelmilel Daimî adalet divanına müteallik bazı 

metinlere iltihakımıza, 
Türkiye ile Almanya arasında münakid ticaret 

mukavelesine zeylen imzalanan ikinci anlaşmanın tas- . 
di kına, ı 

Dahiliye memurları kanununun ikinci maddesini de- | 
ğiştiren kanunun birinci maddesinin değiştirilmeisne, j 

Kültür bakanlığı merkez örgütleri ve ödevleri 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bazı maddelerinin eklenmesine, 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti arasında ak-
tolunon emniyet, bitaraflık ve" iktisadî emek beraber
liği muahedesinin tasdikma, 

Lâyihalar j 
1 — Arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 22 

nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyi- ı 
hası (1/268) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin barem kanunu 
lâyihası (1/270) (Nafıa, Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

3 — Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğü memurları tekaüd sandığı kanununa ek 
kanun lâyihası (1/269) (Nafıa, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

4 — Hazarda takım ve bölük ve sınıf mekteplerin
de bulunan yarsubaydan yüzbaşıya kadar subaylara ve 

seferde bütün subaylarla askerî memurlara erat eşyası 
verilmesi hakkında kanun lâyihas (1/271) (Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Kültür bakanlığına bağlı ertik okulaları öğ
retmenleri hakkında kanun lâyihası (1/272) (Maarif, ! 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Mevduatı koruma kanununun 8 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/273) 

(Iktısad ve Bütçe encümenlerine) 
7 — Maden nizamnamesinin ve maadin nizamna-

Sayıfa 
tıldığından 2294 sayılı kanunun 3 ncü maddesi
ne göre keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Hariciye ve Iktısad encümenleri 
mazbataları (3/113) 145 

14 — Şeker istihlâk ve gümrük resimleri 
hakkında kanun lâyihası ve Iktısad, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/248) 145:153,153, 

170:173 

Temyiz mahkemesinin Ankaraya nakline, 
Polis vazife ve salâhiyet kanununun beşinci madde

sinin (A) fıkrasının değiştirilmesine, 
Ordu dahilî hizmetine, 
Posta, telgraf ve telefon memurlarına, 
Siyasal bilgiler okuluna dair kanun lâyihaları mü

zakere ve kabul edildi. 
| Satın alınan Aydm ve şuabatı demiryollarının te-
j sellüm ve tasfiyesine ve işletme muamelâtına dair ka-
{ nun lâyihası müzakere edilerek açık reye konuldu ve 
| reylerde nisab olmadığından gelecek inikadda tekrar 

reye konacağı tebliğ edildikten sonra çarşamba günü 
toplanılmak üzere inikad bitirildi. 

Başkanvekili Kâtib Kâtib 
Nuri Conker Kütahya Denizli 

Naşid Uluğ H. Rüştü öktem 

| meşinin bazı maddelerile taşocaklan nizamnamesinin 
I tadiline dair olan kanunun bazı maddelerinin değişti-
ı rilmesi hakkında kanun lâyihası (1/267) (Iktısad, 

Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
8 — Türkiye ile İngiltere arasında aktedilen tica

ret ve tediyata dair anlaşmanın tasdiki hakkında ka
nun lâyihası (1/274) (Hariciye ve Iktısad encümen
lerine) 

Teklifler 
9 — Edirne mebusu Mecdi Boysanın, köylerin Ve 

hükmî şahsiyetlerin ihtiyaçları için dışarıdan getiri
lecek radyolarla yedek parçalarının vergi ve resim
den muafiyeti hakkında kanun teklifi (2/15) (Gümrük 
ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
10 — Mart : Mayıs 1935 aylarına aid üç aylık ra

porun sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (3/124) (Divanı muhasebat encümenine) 

! 11 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1931 yılı son hesabı hakkında Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/125) (Divanı 
muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
12 — Amortisman sandığı hakkında kanun lâyi-

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/140) (Ruznameye) 

13 — Ankarada Dil ve tarih - coğrafya fakültesi
nin kurulmasına dair kanun lâyihası ve Maarif ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/224) (Ruznameye) 

14 — Ankara - İstanbul - Avrupa telefon devrele
rinin ıslah ve teksirine dair kanun lâyihası, Nafıa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/229) (Ruznameye) 

15 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 67 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/155) (Ruznameye) 

16 — Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Mil
lî Müdafaa encümeni mazbatası (1/258) (Ruznameye) 

17 — Balıkesir mebusu Hayrettin Karanın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/110) (Ruz
nameye) 

18 — Bina vergisi kanununun 24 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/205) (Ruznameye) 

19 — 1930 yılı Hazine hesabı umumisi hakkında 
tanzim kılınan mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 1930 
yılı son hesabı hakkında kanun lâyihası ve Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası (3/13, 1/108) (Ruzna
meye) 

20 — Çubuk barajının teşçir ve tanzimine ve Kırk-
gözler kaynağından getirilecek suya aid masarif kar
şılığının ne suretle temin edileceğine dair kanun lâ
yihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/239) (Ruznameye) 

21 — Dahilî istihlâk vergisi kanununun 10 ncu 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
İktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/90) (Ruznameye) 

22 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair olan kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/194) (Ruznameye) 

23 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/40) (Ruznameye) 

24 — Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takib 
ve tahsiline imkân görülemeyen borçların terkini hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/79) (Ruznameye) 

25 — Evkaf umum müdürlüğünce istihdam edile
cek avukatlara dair olan kanunun 3 ncü maddesine ek 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/149) (Ruznameye) 

26 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti vazife ve ku
rumu kanunu lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/104) (Ruznameye) 

27 — Kânunuevvel 1934 : şubat 1935 aylarına aid 
üç aylık raporun sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni maz
batası (3/109) (Ruznameye) 

28 — Kimya harbinden korunmayan mahsus mal
zeme hakkında kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenett, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/247) (Ruznameye) 

29 — Maarif teşkilâtına dair olan kanunun 11 nci 
maddesinin 1707 ve 2297 sayılı kanunlarla ikişer yıl 
uzatılan hükmünün iki yıl daha uzatılmasına dair ka
nun lâyihası ve Dahiliye ve Maarif ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/250) (Ruznameye) 

30 — Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkın
da kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/173) (Ruznameye) 

31 — Mart : mayıs 1935 aylarına aid üç aylık ra
porun sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/124) (Ruznameye) 

32 — Nafıa vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 
olan kanuna ek kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/223) (Ruznameye) 

33 — Posta, telgraf ve telefon memurlarının mü
teselsil kefalet borçları hakkında kanun lâyihası ve 
Nafıa encümeni mazbatası (1/246) (Ruznameye) 

34 — Şeker is t ihlâkle gümrük resimleri hakkında 
kanun lâyihası ve İktısad, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/248) (Ruznameye) 

35 '— Türkiye Cümhuriyetile İtalya Kıratlığı ara
sında aktedilen kıliring anlaşmasının bazı hükümleri
ni değiştiren ve 30 nisan 1935 tarihinde imza edilen 
anlaşmanın kabul ye tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/203) 
(Ruznameye) 

36 — Üsküdar - Kadıköy ve havalisi tramvayları 
Türk anonim şirketinden satılığa çıkarılan hisse se
netlerinden 218 220 liralığının Evkaf umum müdürlü
ğünce satın alınmasına dair kanun lâyihası ve Mali-

! ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/161) (Ruz-
' nameye) 



B İ R İ N C İ C U L S I 
Ağılma saati: 14,5 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Süay 
KÂTİBLER — Sabiha Gökçül (Balıkesir), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN—• Meclis açılmıştır, 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ U M Ü M İ Y E Y E MARUZATI 

1 —- Tozgad mebusu Emin Dramanın, icra 
ve iflâs kanununun 96, 99 ve 106 net maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
geri verilmesine dair takriri 

Yüksek Başkanlığa 
İcra ve iflâs kanununun 96, 99 ve 106 ncı 

maddelerinin değiştirilmesine dair yüksek katı
nıza sunduğum teklifi geri aldım. Tarafıma ve
rilmesini dilerim. 

Yozgad 
Emin Draman 

BAŞKAN — Alelûsul veriyoruz. 

4 — IKINOİ DEFA REYE KONULACAK KANUNLAR 

1 — Satın laman Aydın ve şuabatı demiri/ol
larının tesellüm ve tasfiyesine ve işletme muame
lâtına dair kanun 

BAŞKAN — Açık reye arzediyorum, reyleri
nizi lütfen istimal ediniz. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 -— Haziran .' ağustos 1934 aylarına aid ra
porun sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri

yaseti tezkeresi ve Dîvanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/15) [1] 

BAŞKAN — Bir hafta evvel tevzi edilmişti. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea olmadı
ğına göre raporu reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Rapor aynen kabul edil
miştir. 

İkinci müzakeresi yapılacak maddeler. 
2 — RiyaseM Cumhur dairesi teşkilât kanu

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
rı nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/202) j2] 

Riyaseti Gümhur dairesi teşkilât kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
MADDE 1 — Cumurbaşkanlığı dayresi teşki

lâtı hakkındaki 2180 sayılı kanunun 5 nci mad
desi aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: 

[1] 150 sayılı matbua zabtın sonundadır. 
[2J Birinci müzakeresi 35 nci inikad zapPtn-

dadır. 

Başyaverlik, genel sekreterliğe bağlıdır ve 
bir başyaver ile dört yaverden terekküb eder. 
Bunlar daimî surette Oumurbaşkanmm yanında 
bulunurlar. 

Umumî vazifeleri hakkında genel sekreter
likten emir almakla beraber doğrudan doğruya 
Cumurbaskanmdan telâkki edecekleri emirler 
dairesinde ifayi vazife ederler. 

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

MADDE 2 — Yukarıda adı yazılı kanunun 
onuncu maddesi aşağıda gösterildiği şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Başyaverle yaverlerin dereceleri rütbelerine 
göredir: 

Başyaver 1 Albay 
Yaver 1 Binbaşı 
Yaver 3 Yüzbaşı 
BAŞKAN — Tadilname yok. Maddeyi kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE — 1935 malî yılı mu-

vazenei umumiye kanununun 5 nci maddesine 
ilişik (D) cetvelinin Cumurbaşkanlığı kısmında 
50 lira tahsisatlı yaverler sayısı dörde çıkarıl
mıştır. 

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

— 136 — 
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MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Tadilname yok. Maddeyi kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kânunun hükmünü yerine 

getirmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Tadilname yok. Maddeyi kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-

diyorum. 
3 — Yozgad mebusu Sırrı 1 çözün, ağıllar ka

nununun 1 nci maddesini değiştiren 1948 sayılı 
kanuna ek kanun teklif ile ağıllar kanununun 
1 nci maddesini değiştiren 1948 sayılı kanunun 
1 nci maddesinde yazılı müddetin uzatılmasına 
dair kanun lâyihası ve Ziraat encümeni mazbatası 
(2/14, 1/238) [1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. 

1423 sayılı ağıllar kanununun birinci madde
sini değiştiren 1948 sayılı kanunun birinci mad

desinde yazıh müddeti uzatan kanun 
MADDE 1 — 1423 sayılı ağıllar kanununun 

birinci maddesini değiştiren 1948 sayılı kanu
nun birinci maddesinde yazılı mecburî müddet 
beş sene daha uzatılmıştır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun yayin tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN —* Tadilname yok. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini Adli
ye, Dâhiliye ve Ziraat vekilleri yerine getirirler. 

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

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

4— Devlet kitabları mütedavil sermayesi hak
kındaki kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
ı.ıazbaMah (1/39) [2] 

BAŞKAN — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkında
ki 2133 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Devlet kitabları mütedavil ser
mayesi hakkındaki 1 - IV - 1933 tarih ve 2133 
sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 

(Mekteb kitablarmın Kültür bakanlığınca 

[1, 2] Birinci müzakereleri 35 nci inikad zap-
tındadır. , 

bastırılması hakkndaki 24 nisan 1926 tarih ve 
823 sayılı kanunun birinci maddesi hükmüne 
tevfikan 1931 ve 1932 yıllan bütçelerinden tah
sis olunan paralar dahi Devlet kitabları müte
davil sermayesine zammolunur). 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok
tur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok
tur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu aknunun hükümlerini ic-
ryaa Pinans ve Kültür bakanları memurdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok
tur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Hü
kümeti arasında aktedilen afyon anlaşmasının 
tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve tk-
tısad encümenleri mazbataları (1/217) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar; afyon işlerine dair maruzatımı 
okumak suretile arzetmek istiyorum, müsaadele
rinizi dilerim. 

Türkiye ile Yugoslavya arasında afyon işle
rine dair aktedilen mukavelenin tasdiki meselesi 
îktısad encümeninde tetkik edildi. Bu vesile ile 
encümende memleketimizdeki afyon istihsalâtı 
ve ticareti meselesi tetkik edilirken aldığım 

malûmattan anladım ki bu işe siyaset karıştırlımış 
ve bu yüzden afyon işlerimiz sektedar edilmiş 
ve ticaret bilâ engel inkişaf edeceği yerde, el
lerimiz bağlı olarak iş görmeğe mecbur olmu
şuz. Cemiyeti Akvamda kurulmuş teknik bürosu 
yani afyon karteli sırf kendi menfaatini gözete
rek, el altından büyük afyon ticaretini yürütür
ken, Türk kalbinin ne kadar âlicenab olduğunu 
bildiğinden «beşeriyete hizmet etmek» kaidei 
umumiyesini ortaya koymuş ve siyasî kanallarla 
bizi, kurmuş olduğu tuzağa atmıştır. 

Arkadaşlar, sizi temin ederim ki, bizim insa-
niyetperver hissiyatımızı okşayarak, afyon tica
retimizi felce uğratan Cemiyeti Akvam karteli, 
asla beşeriyete acımıyarak, sırf para kazanmak 
arzusu ile, başka büyük afyon merkezlerini 
himaye ediyor, onların dalaveralarma göz kapı
yor. Halbuki, biz geçen gün 1,5 milyon liralık 
afyon satışmı kaybettik. Çünkü elimiz kolumuz 
bağlı idi, çünkü biz verdiğimiz söze riayet ettik. 

[1] 166 sayılı basmayazı zaptın sonundad-ir, 
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Kartele mensub olanlar beşeriyete hizmet 

değil, ceblerine hizmet ediyorlar. Resmî tebli
gattan anlaşılıyor ki afyona karşı konulan ya
sağa rağmen Çine, kaçak olarak 119 000 kilo 
afyon girmiş. Bu resimsidir, ya gayriresmisi 
acaba kaç binlerce kiloya baliğ oluyor? Son
ra, yalnız Çine mi girmiş? Japonyaya, Man-
çukoya da ne kadar girmiş? Cinde 4 milyon ki
şi afyon müptelâsı varmış. Bunların afyonlarını 
kim tedarik ediyor? 

Arkadaşlar, bu mesele millî ticaret noktai 
nazarından çok nazik bir meseledir. îktısad, 
İnhisarlar ve Ziraat vekâletlerinden çok rica 
ederim, bir tetkik komisyonu teşkil etsinler, 
Uyuşturucu maddeler inhisar müdüriyetinin 
iştirakile ariz, amik tetkikatta bulunulsun. 
Lütfen tetkikat yapılsın. Hariciye vekâletimi
zin de tavassutunu rica ederim. 

Bence böyle buhranlı senelerde (Beşeriyete 
hizmet etmek) gibi nazariyatın fevkinde millî 
menafii korumak kaidei umumiyesine ehemmiyet 
vermek daha mantıkî olur, kanaatindeyim. 

Eğer kartelin iddia ettiği (İnsaniyetperver-
lik) umumî, ciddî ve samimî olsaydı, hiç di
yeceğim yoktu, fakat menfaatperest adamla
rın dolabına girerek, millî ticaretimizi körlen
dirmek suretile (İnsaniyetperverlik) iddiasın
da bulunmak hiç işimize gelmez. Eğer, muh
terem vekillerimizden birisi, bendenize lütfen 
derse ki; (Senin aldığın malûmat yanlıştır, 
afyon ticaretimiz velevki kısmen olsun ecnebi 
tesiri altında değildir. Evvelki gibi serbesttir) 
buyurursa bendeniz memleketimiz namına şim
diden arzı şükran eylerim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Afyon inhisa
rını tesis ederken hepimiz düşündük ki, sıhhî 
ecza için, ilâç için kullanılan ve dünyada lüzu
mu olan afyonun % 80 nini Yugoslavya ile biz 
istihsal ediyoruz. Binaenaleyh, insanî gaye 
üzerinde bu iki memleketin müstahsilleri afyon 
yutmuyor. İki memleket afyon yetiştiren ve ma
zarrat vermeyen birer yerdir. Cemiyeti Akvam 
insanî gaye ile bunu yapıyorsa, insanlara lâzım 
sihhî afyonun afyon kullanmayan bu iki mem
lekette yetiştirilmesi çok doğru olur. Biz Cemi
yeti Akvam bunlara yardımını esirgemez diye 
düşündük. Fena afyonlarımız satılmazsa da iyi 
afyonlarımız hiç olmazsa 18 liradan satılır, köy
lünün cebine para girer dedik, ve seve seve 
Cemiyeti Akvama karşı Hükümetimizin taahhü
dünü kabul ettik. Halbu ki bilâhare vaziyet ta
mamen aksi oldu. Dünyada sıhhat için sarfe-
dilen afyonun % 80 ini biz istihsal ediyoruz. 
Halbuki, mevcud mallarımızın % 10 na müşteri 
bulamadık. Şahsan bendeniz dahi afyon inhisa
rı iyi netice vermeyecek, bunu lâğvetmek lâzım
dır dedim. Ticaret kongresinde fikir sordukla
rı zaman bu mütalea da bulundum. 

Afyon inhisarı işi tanzim edilmedikten sonra 
her halde bu idareyi lâğvetmek lâzımgelir, de

dim. Fakat o zaman meselenin iç yüzünü bil
miyordum. Meğerse bunun iç yüzü bambaşka 
imiş. Huzuru âlinizde takdirle arzedeyim ki, 
Afyon idaresinin başına getirilen zat bu işi ha
kikaten benimsemiş ve kavramıştır. Bu zat hiç 
ümid etmediğim halde tasavvurun çok fevkinde 
çalışmıştır. Resmî istatistiklere nazaran îstan-
bulda, şurada burada heroin kaçakçılığını ya
panlar sevkiyatlerini kartellere, Amerika ve Av
rupa gibi dünyanın her yerine hayatı tahrib eden 
maddeler dağıtan memleketlere yapmaktadır
lar. Bu karteller Cemiyeti Akvamın müzahere
tine mazhar olan müesseselerdir. 

Buna karşı şu düşünülebilir: Madamki dünya 
afyonunun % 80 ini Yugoslavya ile Türkiye is
tihsal etmektedir, bizler bunu pekâlâ himaye 
edebiliriz. Fakat iş hakikaten böyle değildir. 
Avrupa ve Amerikadan, bütün dünyayı anı va-
hidde öldürebilecek zehirli gazleri çıkararak et
rafa saçanların, bizim afyonlarımız hakkmda ve
receğimiz hükmü vermelerine müsaade edilme
melidir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Onlar afyon
ları Çinlilere yutturuyorlar, 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bizim afyon 
idaresi Mançukaya afyon satmak istemiş. Ja
ponya Hükümetinin de müsaadesini almış, falan 
limanda teslim için karar verilmiş. Sıhhiye ve
kâleti bu, Cemiyeti akvamın şu kaydine muhalif
tir, diyerek müsaade etmemiş. Zannediyorum 
ki Sıhhiye vekâletinin vazifesi memleket dahi
linde olmak lâzımdır, memleketin harici için 
kendisine böyle bir salâhiyet vermedik. Asıl bu 
işin bütün salâhiyetlerini îktısad vekâletinde 
toplamak icab ediyor. Bu gün iki milyon liraya 
yakın bir alış veriş, sırf Cemiyeti Akvamm ka
rarma muhaliftir, diye ve adeta insanî ve pey-
gamberane bir ruh ile, fakat daima memleke
tin aleyhine olarak, bu fırsat kaçırılmıştır. Bu 
afyon işinde hakikaten îktısad vekâletinin mu
vaffak olacağını ümid ediyorum. Çünkü bu işin 
başında bulunan zatin kıymet ve ehliyetini tak
dir ederim. Fakat dediğim gibi bu salâhiyeti 
yalnız bu vekâlette toplamak zarureti vardır. 
Eğer böyle toplamazsak yapılacak bu mukave
leden dahi hiç bir fayda çıkmayacaktır. 

Afyon kanununa bir kaç vekâletin birbirine 
muhalif müdahalesi vardır. Bunun için Afyon 
inhisarının, Devletimizin Cemiyeti Akvama kar
şı verdiği söze uygun olarak bulduğu pazarları 
dahi bu muhalif hükümler kapatıyor. Binaena
leyh afyon işini Îktısad vekâletinden başka bir 
yerin müdahalesine bırakmamak lâzımdır. Şim
di Yugoslavya ile birleştik mi, demekki insanla
ra yarryan, yani morfinsiz afyonun % 80 i bu 
iki memleketten çıkıyor. Niçin İnhisar idaresi, 
kartelin bizim, aleyhimizde aldığı tedbirlerden 
ayrı olarak, Cemiyeti Akvamm satışı serbest 
bıraktığı yerlerde pazar bulamıyor. Mesele 
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çok mühimdir. Bunun şakası yoktur. Memleket 
için 2 - 3 milyon liralık bir meseledir. Bu mu
kaveleyi tasdikle beraber bu afyon işinin İktı-
sad vekâletine hasrı ve bütün mesuliyeti de bu 
vekâlete verecek bir kanun çıkarılmasını çok ri
ca ederim ve bunun için îktısa dvekili muhtere
minin bizi tenvir edecek izahatta bulunmasını 
veyahud bu hususta aldığı bir tedbir varsa izah 
etmesini veyahud o kanunu getireceğine dair 
söz vermesini rica ederim. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
ÎKTISAD BAKANI CELÂL BAYAB ( İz

mir ) — Arkadaşlarımızı dikkatle dinledim. 
Teklifleri afyon hakkında alman kanunî karar
ların tadilini icab ettirecek mahiyettedir. Bi
zim, afyon hakkında gerek fırkaca ve gerek 
Hükümetçe ve gerekse tasdiki âlinize iktiran 
eden şimdi tatbik ettiğimiz prensibe, ne gibi 
esas ve zaruretlerle istinad ettiğimizi hepiniz 
bilirsiniz. Tekrar etmiyeceğim. Eğer arkadaşla
rımız bu takib ettiğimiz esasları, kanunî tedbir
leri muvafık bulmuyorlarsa kendilerine yol ve 
kapı açıktır. Kanunî teklif yaparlar. Hep bera
ber burada müzakere ederiz ve beraber salim 
olan neticeye varmak isteriz. Fakat bu mesele, 
mevcud olan kanun ve usullerin değiştirilmesi 
meselesi değildir. Yugoslavya Hükümeti ile ya
pılmış olan bir itilâf m Meclisi Âlinizce tasdik 
edilmesi keyfiyetidir. Şimdiye kadar edilen tec
rübeye göre, Yugoslavya Hükümeti ile yaptığı
mız bu işte fayda görmüşüz. Bu yeni değildir. 
Geçen senelerdenberi tatbik etmekte olduğumuz 
usulün tecdidinden ibarettir ve bunda fayda 
vardır. Tasdikini rica ederim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Kabul ediyo
ruz zaten. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütalea var mı? Bir takrir var, okunacak: 

Yüksek Reisliğe 
Afyon kartelile yapılan söz bağı, velevkı 

kısmen olsun, afyon ticaretimizi sektedar edi
yorsa ve kartelin el altından iş gördüğü tahak
kuk ederse - ki bunun böyle olduğuna kaniim -, 
artık afyon işlerimize aid ve elimiz kolumuz 
bağlı tutmak mahiyetinde olan söz bağlarının 
feshini ve afyon ticaretimizin tamamile serbest 
bırakılmasını teklif ederim. 

Afyon 
Berç K. Türker 

BAŞKAN — Bu takrir lâyihaim encümene 
iadesi mahiyetindedir. Mukavelâtm usulü mü
zakeresi noktai nazarmdan takriri o suretle 
nazarı dikkate alanlar... Almayanlar... Takrir 
reddedilmiştir. 

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

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti 
arasında imzalanan afyon anlaşmasının tas-

dikma dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Yu

goslavya Hükümeti arasmda aktedilmiş olan 
14 nisan 1932 tarihli afyon anlaşması yeri
ne geçmek üzere Belgratta 17 birinci kânun 
1934 tarihinde imzalanan afyon mukavelesi ve 
merbut protokol, 1 kânunuevvel 1935 tarihin
den itibaren meriyete girmek üzere kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Hariciye, Maliye, İktısad, Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum, ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakti geldiği zaman lâyihanın ikinci müza
keresi yapılacaktır. 

6 — Demiryolları teknik birliği hakkındaki 
1886 tarihli mukavelename ile' 18 mayıs 1907 ve 
14 kânunuevvel 1912 tarihli protokollere iltiha
kımıza dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa 
enuümenleri mazbataları (1/54) [1]. 

BAŞKAN — Lâyiha tevzi edilmiştir. Heyeti 
umumiyesi hakkmda mütalea var mı? Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Demiryollar teknik birliği hakkındaki 1886 ta
rihli mukavelename ile 18 mayıs 1907 ve 14 kâ
nunuevvel 1912 tarihli protokola iltihakımıza 

dair kanun 
MADDE 1 — Demiryolları teknik birliği 

hakkındaki 1886 tarihli mukavelename ile 18 
mayıs 1907 ve 14 kânunuevvel 1912 tarihli pro
tokollere iltihakımız tensib edilmiştir. 

NAFIA E. M. M. AZİZ SAMÎH ÎLTER (Er
zincan) — Bunun müstacelen müzakeresini is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Müzakereye başlandıktan son
ra müstaceliyet reye konulamaz. Nizamnamei 
dahilî buna manidir. Daha evvel söylenmesi icab 
eder. 

Birinci madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

[1] 159 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir . 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum, ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul olundu. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Nafıa vekili memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edildi. 
Müddeti zarfında lâyihanın ikinci müzakeresi 

yapılacaktır. 
7 —• Ankara su tesisatı için Malıya ve Dahi

liye vekillerine verilen taahhüd izninin uzatılma
sı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/168) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilme
sini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ankara şehri su tesisatının ikmali hakkındaki 
taahhüd mezuniyetinin uzatılmasına dair 

kanun 
MADDE 1 — Ankara şehri su tesisatının ik

mali için 2269 sayılı kanunla tayin edilen ta
ahhüd müddeti 1936 malî yılı nihayetine kadar 
uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Müddeti zarfından kanunun ikinci müzake
resi yapılacaktır. 

8 — Balya - Karaaydm madenleri kiralama 
ve işletme şirketinin getireceği mayi madenî mah
rukatın gümrük ve muamele resminden istisnası
na dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/230) [2] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın müstaceliyetle 
müzakeresi teklif ediliyor. Bu teklifi kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Müstaceliyetle müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edeinler ... Etme
yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 174 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 176 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Balya - Karaaydm madenleri kiralama ve işlet
me şirketinin getireceği mayi madenî mahru
katın gümrük ve muamele resminden istisnasına 

dair kanun 
MADDE 1 — Balya - Karaaydm madenleri 

kiralama ve işletme şirketinin mezkûr maden
lerdeki dizel ve sömi dizel motörlerinde muhar
rik olarak yakılmak üzere, hariçten getireceği 
mayi madenî mahrukat, 1935 malî yılı başlan
gıcından itibaren 3 seneye kadar gümrük res
minden ve muamele vergisinden muaf tutulabi
lir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ihti
yaç nisbetinde ithal edilecek mayi madenî mah
rukat, gümrüklerden nakliye tezkeresile maden 
mahalline nakledilecek ve bu suretle ithal ve 
naklolunan miktarların madende sarf edildiğini 
mübeyyin olarak Balıkesir valiliğinden alınacak 
vesika, nakliye tezkeresi tarihinden itibaren ni
hayet dört ay içinde müessese tarafından, alâ
kadar ithal gümrük idaresine verilecektir. Müd
deti zarfında vesikası verilmeyen mayi madenî 
mahrukat hakkmda kaçak muamelesi tatbik 
olunacaktır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu muafiyet istihsal ve satış 
fiatlerine nazaran Balya - Karaaydm madenle
rinin kârla işlemeğe başladığı zamana kadar ca
ridir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Kanu
nun birinci maddesinde bu muafiyetin mutlak 
olarak üç sene uzatıldığı yazılıyor. Buraya 
Bütçe encümeni bir madde ilâve ediyor, Hü
kümetin teklifinde yok, bu muafiyetin şirketin 
kârla işlemeğe başladığı zamana kadar uzaya
cağını gösteriyor. O halde üç sene müddetle, bu 
müddetsiz uzatma arasında bir zıddiyet yok 
mudur? 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Efendim, bu maddede, birinci madde 
ile verilen salâhiyeti tahdid sadedinde konul
muştur. Şayet üç seneden evvel şirket kârlı 
bir vaziyete geçerse bu muafiyetten feragat 
için Hükümete salâhiyet verilmiş oluyor. 

RASİH KAPLAN ( Antalya ) — Blânçoyu 
kendisi yapmayacak mı? 

MÜKERREM UNSAL (Devamla) — Ken
disi yapacak bittabi. 

REFİK İNCE (Manisa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
Açık reye konulan lâyihalara rey verme

yen arkadaşlar, lütfen reylerini kullansınlar. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
REFİK İNCE (Manisa) — Balya - Karaay

dm madenlerinde işleyen amelenin çokluğu ve-
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ya madenin şu ve bu noktai nazardan iktisadî 
surette temin ettiği menfaatlerin idamesi için 
Hükümet bu müesseseye yardımı kabul etmiş 
ve bir kanun yapmış. Kanunun müddeti bitmiş, 
vaziyette daha salâh olmadığına göre, bu ka
nunla eskiden verilen müsaadenin üç sene da
da uzatılması hakkında yeni bir kanun yapı
yoruz. Bu esbabı mucibe ve noktai nazar çok 
güzel. Fakat birinci maddede bunu kabul et
tikten sonra üçüncü maddede bu muafiyet, 
istihsal ve satış fiatleriııe nazaran Balya - Ka-
raaydm madenlerinin kârla işlemeğe çalışaca
ğa samana kadar uzatılıyor. O halde üç. sene 
için daha muaf olan bu Balya - Karaaydm şir
keti birinci senesinde kârla satış yaparsa bu 
maddeye göre yukarıdaki maddede verilen mü
saade kalkmış olacak mı? 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Tabiî. 
REFİK ÎNCE (Devamla) — İşte asıl sordu

ğum sualin sebebi bunu gayet gayritabiî bul
duğum içindir. Çünkü üç sene için muaftır de
dikten sonra bence bunun manası şudur: Üç 
sene için kâr etsin, ziyan etsin muaftır, fakat 
üç sene sonra kârda devam ettiği görülürse 
muafiyet kalkacaktır, manasınadır. Sonra arka
daşlar, kâr nihayet pek basit olabilir. Kim bi
lir kaç milyonluk iş içerisinde bulunan bir mü-
esesedir, yahud kaç yüz bin liralık iş ile uğ
raşan bir müessesedir. Bir kuruş, beş kuruş, 
beş yüz kuruş gibi kâr ile dahi kendisine ve
rilmiş olan salâhiyetin kaldırılması ihtimalinin 
acibliği karşısında kalmamak için ben Bütçe 
encümeni tarafından konan bu maddenin çok 
lüzumsuz olduğunu şu veya bu ihtimallere mey
dan vereceğini nazarı itibare alarak üç sene 
için verilen muafiyet devam etsin diyorum. 
Her zaman için nazım nazır bulunan Meclis 
bu iş düzelmediği takdirde o müsaadeyi ver
mekte bir mahzur görmeyeceği gibi bu mad
denin bırakılmış olmasında bir fayda yoktur. 
Binaenaleyh encümenin de muvafakatile bu 
maddenin kaldırılmasrnda fayda görüyorum. 

BÜTÇE E. B. V. MÜKERREM UNSAL (İs
p a r t a ) — Arkadaşımız diyorlar ki; birinci mad
de ile diğer madde arasında iltibas olacak. Bel
ki tertib itibarile böyle bir telâkkiye imkân 
vermiş olabiliriz. Kastımız birinci madde ile 
verilen muafiyetin üçüncü madde ile takyidi
dir. İstenirse üçüncü maddeyi birinci maddeye 
tezyil etmek mümkündür. 

Balya - Karaaydm istihsal maddelerimizi 
ikmal etmekle meşgul bir müessesedir. Bu mü
essesenin müracaatı ve Hükümetin tetkikile 
bunun işletme muamelâtının kâr temin etmedi
ği ve binaenaleyh fabrikanın kapanma vaziye
ti hasıl olduğu anlaşılması üzerine ilk muafiyet 
tesis edilmiştir. 

Hakikaten burada mahallî bir çok amele
ye de iş çıkmaktadır. Binaenaleyh müessesenin 
çalışması memleket için faydalıdır, bunda te-

reddüd edecek bir nokta yoktur. Yalnız birinci 
madde ile verilmiş olan muafiyet bitmiş oluyor. 

Hükümetin teklifinde ilk verilmiş olan mu-
fiyet müddeti bu defa tekrar ediliyor. Yani bu 
şirketin 3 sene daha muafiyeti teklif ediliyor. 
Encümen Hükümetten gelen murahhasın huzu-
rile bunu uzun uzadrya görüştü. Şayed bu müd
det zarfmda müessesenin cihan piyasasında ma
liyet fiatı ile satış fiatı arasında büyük bir fark 
hâsıl olursa, şirket zarar devrinden kurtulur da 
temettü devresine girerse, artık bu muafiyeti 
ilga etmek için başka bir kanunla Meclisi Âli
nize müracaata hacet kalmaksızın Hükümet bu 
madde il emuafiyeti ilga edebilir. Çünkü Hükü
met blânçoları tetkik ettiriyor. Arzettiğim gibi, 
şirketin böyle bir salâh devresine girdiği sabit 
olursa Meclisi Âli bu kanunun maddesile bu 
muafiyetin refine dair Hükümete bir salâhivet 
vermiş oluyor. O halde arkadaşımızın dediği 
üçüncü madde kaldırılırsa, o zaman beynelmilel, 
cihan piyasasında bu üç seneden evvel bir bu
çuk veya iki sene sonra, şirket kâr devresine 
girerse de bu muafiyetin devamı lâzımgelecektir 
ki bunda ısrar etmenin her halde manası yok
tur. Hükümet şirkete bu muafiyeti sırf zararı 
dolayısile vermiştir. 

ABDURRAHMAN SAMİ ERKMEN (Kasta-
monul — Bu temettü dediğiniz miktar nedir? 

MÜKERREM UNSAL ( İsparta ) — Hükü
met blâncoların tetkikmdan şirketin kâr devre
sine girdiğini anlar. Maksadımız budur. Şirket 
kâr devresine girerse Hükümet muafiveti refe-
decektir. Eğer maddeden bu mana çıkmryorsa 
tasrih edelim. 

RASIH KAPLAN (Antalya1) — Yazılış bu
nu ifade etmiyor. Üc sene zarfında şirket kâr 
etmeye başlarsa gibi bir şekilde değildir. Madde 
tashih edilsin. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
var mı? 

MÜKERREM UNSAL tfsraarta) — Bu i a 
denin basma, ( birinci madde ile verilmiş olan 
muafivet müddetinin hitamın dan evvel istihsal 
ve satış fiatlarına nazaran Balya - Karaaydm 
madenlerinin kârla islemesi sabit olduğu takdir
de, birinci maddedeki muafiyet refedilir) tarzın
da cümle ilâ.ve edelim. 

REFİK İNCE (Manisa^ — Bu şekilde tadil 
edildikten sonra benim takririme hacet, kalmaz. 

BAŞKAN — Riyaseti Cumhur teşkilâtı ka-
nununt rey vermeyen varsa reylerini versin. Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

3 ncü maddenin yeni şeklini okuyoruz. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı muafi
yet müddetinin inkızasmdan evvel istihsal ve 
satış fiatlarma nazaran müessesenin kârla işle
meğe başladığı anlaşılırsa Hükümetçe birinci 
madde ile verilmiş olan muafiyet kaldırılır. 
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REFİK İNCE (Manisa) — Birinci madde ile 

verilmiş olan muafiyet Hükümetçe kaldırılır 
denmesi münasiptir. 

BAŞKAN — Hükümet kelimesinin (muafi
yet) kelimesinden sonraya alınmasına encümen 
muvafakat ediyor mu? ( Muvafık sesleri ) Şu 
hâlde maddeyi tashih veçhile reyinize arzediyo-
rüm. Maddeyi tekrar okuyalım. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı mua
fiyet müddetinin inkızasmdan evvel istihsal ve 
satış fiatlarma nazaran müessesenin kârla işle
meğe başladığı anlaşılırsa birinci madde ile ve
rilmiş ola nmuafiyet Hükümetçe kaldırılır. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun ahkâmını icraya Ik-
tısad ve jftümrük ve inhiasrlar vekilleri memur
dur. 

•RAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

.9 — Devlet memurları aylıklarının tevhid. re 
teadülü hakkındaki kanıma haç/h 2 saırıh cetvelde 
değişildik yapılmasına dair 1 '157 ve bir vilâyette' 
teşkil edilecek idare heyeti kadrosu hakkında 
İ/206 mitili kamın iyili alan ve Dahiliye re Bütçe 
encümenleri mazbataları [1 ] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual soraca
ğım: 

Burada, Ankaranın İstanbul kadar ehem
miyetli olmasına binaen Ankara vilâyetindeki 
vali muavinliği yapacak zatin maaşının artırıl
ması lâzımdır, deniyor. Bir de; idare heyetin
den bahsediliyor. 

Ankara için söyledikleri fazla maaş mevcud 
vali muavinliğine ilâveten tayin edilecek ikinci 
bir muavinlik için mi tahsis edilecektir, yoksa 
şimdiki vali muavinliği için midir? 

Sonra, bu idare heyeti nerede teşekkül ede
cektir? Vakıa bir idare heyetinin teşekkül ede
ceğinden bahsediyorlar, ancak sarahaten nere
de olacakı söylenmemiştir. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERRE MÜNSAL (İs
parta) — Ankarada ikinci bir muavinlik ihdas 
edilmeyecektir. İkinci sualleri bu idare heyeti
nin nerede teşkil edileceği merkezindedir. Hü
kümet evvelce almış olduğu salâhiyete binaen... 
(İşitmiyoruz, kürsüye sesleri). 

[1] 173 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Evvelce çıkmış olan kanunlarda bu idare he

yetlerinin nerelerde teşkil edileceği tasrih edil
memiştir.- Bu Hükümetin tetkikine ve ih
tiyaç göreceği mahallere hasredilmiştir. 
Bu lâyihada da sarihan bir şey arze -
dilmiyor. Bu encümenin ihtisası dahilinde de
ğildir. Zannedersem, Trabzon için olacaktır. 

Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresini teklif 
ediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Zannediyorsunuz. 
Maamafih kâfidir. 

BAŞKAN — Encümen lâyihanın müstaceli
yetini.teklif ediyor. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir . 

Heyeti umumiyesi hakkında başka söz iste
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler.,. Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti azası 
ile vali muavininin Dahiliye vekâleti kadrosu

na eklenmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Vilâyet idaresi kanununun 58 

nci maddesi mucibince bir vilâyette daha teş
kil edilecek idare heyeti ile iki vali muavinliği
ne aid olub derece, sayı ve aylıkları bağlı cet
velde gösterilen memuriyetler 1452 sayılı kanu
nun 2 nci maddesine bağlı cetvelin Dahiliye ve
kâleti kısmına eklenmiştir. 

CETVEL 
Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

6 İdare heyeti azası 3 70 
4 Ankara vali muavini 1 90 
6 İkinci sınıf vali muavini 1 70 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

10 — İktiyat zabitten ve ihtiyat askerî me
murları kanununun 22 nci -maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası re Millî Müdafaa en
cümeni mazbatası (1/212) | 1 | 

BAŞKAN — Bu kanunun müstaceliyetle mu

ti] 172 sayılı basmayazı zapttın sonundadır. 
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zakeresi mazbatasında isteniyor. Müstaceliyet 
teklifini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında bir mü-
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden- j 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1076 sayılı kanunun 22 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun 22 nci 
maddesi şöylece değiştirilmiştir: 

22 nci madde : İhtiyat subay (zabit) ve me
murları hazar ve seferde ancak tahdidi sin ka
nununda yazılı yaşlere kadar hizmete celbolu-
nurlar. Bu yaşlar dahilinde bulunanlar ile dere
celi ve derecesiz malulen tekaüd edilmiş ve edi
lecek olanlardan sıhhiye heyetlerinin raporlarile 
kıta hizmetlerinde istihdama müsaid olmayanlar 
ordunun hafif, sabit ve geri hizmetlerinde kul
lanılırlar. 

Ancak seferin icabatı olarak lüzum görüldü
ğü takdirde tabib, baytar, eczacı, kimyager ve 
diş tabiblerinin binbaşı ve daha aşağı rütbelileri 
elli yedi yaşma kadar; diğerlir tahdidi sin ka
nununda yazılı yaşlardan beş sene fazla yaşlı 
ihtiyat subay (zabit) ve memurları dahi ahvali 
sıhhiyesi müsaid olanların en gençlerinden baş
layarak orduya alınırlar. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu- | 
teberdir. 

EDİB ERGİN (Mardin) — Burada (sayıla
caktır) yerine (muteberdir) dense daha muva
fık olur, zannrndayım. 

M. M. E. NAMINA Gl. KÂZIM SEVÜKTE-
KÎN (Diyarbekir) — Peki öyle olsun. 

BAŞKAN — Bu tashihle baraber maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen- \ 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic- j 
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. | 

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

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

11 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanıma bağlı A.) cetveline 
yapılacak ilâveye dair kanun lâyihası re Bütçe 
encümeni mazbatası î( 1/245) [1] 

BAŞKAN — Müstaceliyeti emüzakeresi tek
lif ediliyor. Müstaceliyet talebini reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

[1] 175 sayılı basmayazı zabtın son undadır. 

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

Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri 
hakkmdakf2287 sayılı kanuna bağlı A cetveline 

eklenecek memur kadrosu hakkında kanun 

MADDE 1 — Bu kanuna bağlı çizelgede sa
yı, derece ve aylıkları yazılı maarif idareleri 
mümeyyiz, başkâtib ve kâtibleri 2287 sayılı ka
nuna bağlı (Â) cetvelinin maarif idareleri kıs
mına eklenmiştir. 

Derece İş 

10 Mümeyyiz 
12 Başkâtib 
13 » 
14 Kâtib 
15 » 
16 » 
17 » 
18 » 
19 » 

Sayı Aylık 

2 35 
3 25 

11 22 
16 20 
30 17,5 
43 16 
9 14 

16 12 
30 10 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi cetvelle beraber reye arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü 1 haziran 
1935 tarihinden başlar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu kanun 1 ha
ziran tarihinden muteberdir. Demek istiyorlar-
ki, idarei hususiyeden maaş almakta olanların 
maaşları idarei umumiyeden verilecektir. Bi
naenaleyh, haziran maaşını da idarei umumiye
den alacaklar demektir. Şimdi bütün memurla
rın haziran birde idarei umumiyeden ma
aş aldıkları tabiidir. Her tarafta başkâtipler, 
kâtibler ve bu kadroda bulunan memurlar da 
tabiatile maaşlarını almışlardır. Şu halde 1 ha
zirandan muteberdir dersek vaziyet ne olur? 
İdarei hususiye ile idarei umumiye arasında bir 
tezad tevlid eder bir vaziyet çıkar. Bütçe en
cümeninden bu hususta izahat istiyorum. 

BÜTÇE E. REİS V. MÜKERREM UNSAL 
(İsparta) — Bu memurların haziran maaşları
nın Maarif vekâleti bütçesinden verilmesini te
min etmek lâzımdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Aldılar ya... Ha
ziran maaşlarını idarei hususiyeden almadılar 
mı? 

MÜKERREM UNSAL (Devamla) — Almadı
lar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bütçe encümeni 
reisi sanisinin haziranda maaş alındığından ha
beri yok mudur? (Gülmeler). 

MÜKERRE MÜNSAL (İsparta) — Maaşlar, 
verilebilmek için, bütçede tahsisatı bulunması 
ve teadül cetvelindeki memuriyetlerde dahil ol-
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ması şarttır1, Bu memurlara Haziran maaşınm 
verildiğine encümen kani değildir, haberdar de
ğildir. çünkü verilemez, çünkü tahsisat olsa 
dahi bunların teadül cetvellerindeki memuriyet
ler adedine dahil bulunması lâzımdır. Halbu
ki Heyeti Celile bu kanunu kabul ederse maa
rif teşkilâtına bu günden itibaren dahil olacak
lardır. Bu itibarladır ki 1 hazirandan itiba
ren meriyetleri teklif edilmektedir. Mesele bu
dur. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Bay Mükerrem 
kızmazsa bir sual daha soracağım. 

îdarei hususiyeden bu adamlar maaş almak
tadır... 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN 
(Burdur) — Evvelce bir kanun kabul ettiniz. O 
kanunla bu memurlar idarei hususiyeden alın
dı. Şimdi bu gibilere para verebilmek için bu 
kanunun çıkması lâzımdır. Kendileri idarei hu
susiyeden alındıkları için orası para veremez. 
Çünkü bunlar için idarei hususiye bütçelerine 
tahsisat konmamıştır. Maaşları idarei umumi-
yeden verilecektir. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Hay Allah razi 
olsun. 

MÜKRREM UNSAL (İsparta) — İddia edi
yorsunuz, maaş verildi diyorsunuz, Bütçe en
cümeni maaş verildiğinden haberi yok mudur, 
diyorsunuz. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Bu malûmattan 
haberim yoktu. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — K a n u n 
çıkmıştır, haberiniz olmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Rasıh Kaplan, söz istemiştiniz. 
RASÎH KAPLAN ( Antalya ) — Encümen 

başkanı izah etti, söylemeğe lüzum kalmadı. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad

deyi reye arzediyorum, kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yerine getirecektir. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reye arze-
dilmiştir. 

Balya - Karaaydın madenleri kiralama ve 
işletme şirketinin getireceği mayi madenî mah
rukatın gümrük ve muamele resminden istisna
sına dair kanuna rey vermeyen varsa lütfen rey
lerini versinler. 

Rey toplama muameyesi bitmiştir. 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea

dülü hakkındaki kanuna rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

12 — Pulluk kanununa ek kanun lâyihası ve 
Ziraat, Maliye ve Bütçe, encümenleri mazbatala-
rı (1/191) [1] 

[1] 170 sayılı basmay'azı zabtın sonundadır. 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Müstaceliyetle müzakeresini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Encümen bu lâyihanın müsta
celiyetle müzakeresini teklif ediyor. Bu teklifi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Müstaceliyet
le müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme-
meyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

1797 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 1797 sayılı pulluk kanununun 
3 ncü maddesine göre pulluk atelyelerine veri
len avanslar üremsiz olarak yirmi sene içinde 
alınmak üzere taksitlere bağlanmıştır. Ancak 
verilen avansların bu atelyelerin genişleme
sinde kullanılmış olması ve sahiblerinm şimdiye 
kadar ve bundan sonra prim istemeyeceklerini 
yüken edinmeleri şarttrr. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Bu ne imiş, 
izahat versinler? 

ZİRAAT VEKİLÎ MUHLİS ERKMEN (Kü
tahya) — Memlekette pulluk yapılmasını teş
vik için 1931 tarihinde bir kanun çıkmıştır. Bu 
aknunda 250 den fazla pulluk imal edip ve sa
tabilene bir ikramiye ve prim veriliyor. Ayrıca 
da bu fabrikaları tesis etmek için 10 biner lira 
avans vermek için İktısad vekâletine salâhiyet 
verildi. Bu üç müesseseye onar bin liralık avans 
verilmiştir. Yalnız bu müesseselerden birisi al
dığı parayı yerine sarf etmediği için vaziyeti mu
allel olduğundan hakkında takibatı kanuniye 
yapılıyor. Diğer iki müessese... 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Fabrikalar 
nerelerde yapıldı? 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (De
vamla) — Biri Orman çiftliğinde, biri İzmir de 
muallel olan üçüncüsü de Uşaktadır. 

Bunlar buhran itibarile satışlarını muntazam 
yapamadıkları için kendilerine verilmiş olan bu 
paranın taksitlerini vaktinde ödemeğe imkân 
bulamadılar. 
Sonra İktısad vekâletinin bütçesine de lâyik ol
duğu miktarda prim konulmadığı için bu da ve
rilemedi. Bu vaziyeti kurtarmak için taksiti 
20 seneye iblâğ etmeğe encümenle konuşarak 
mutabık kaldık. Onun için böyle bir kanun tek
lif olundu. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1797 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi ve buna ilgili hükümler kaldırılmıştır. 

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

MADDE 3 — Bu kanun çıktığından mute
berdir. 
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EDİB ERGİN (Mardin) — Müsaade buyu-

yurulur mu? (Bu kanun yayım tarihinden mute
berdir) diyelim.. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Yayım 
tevzi mukabilidir, yayın neşir mukabilidir. Han
gisini teklif ediyorlar. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Yayin tari- ! 
hinden .... i 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle reye arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ziraat Vekilleri yürütür. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar 
zediyorum. 

13 — Türkiye ile Bulyaıislan arasında akte-
dilib 11 mart U)3:~> tarihinden itibarın 2 ay uza
tılmış atan ticaret an laş m asil e tediyalın tanzi
mine müteallik mukavelename bir ar/ daha uza
tıldığından 229 i sayılı kanunun 3 ncü maddesi
ne yön keyfiydin tasdiki lıukkında- Başvekâlet 
tezkeresi ve Hariciye ve Iklisad. encümenleri 'maz
bataları (3 '113) |1] ' 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mii-
talea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında akit ve imza 
edilib 6 haziran 1934 tarihli vve 2499 sayılı ka
nunla tasdik olunan ve 2756 numaralı kanunla 
meriyeti iki ay uzatılan ticarî itilâfname ve 
merbutları meriyet müddetinin daha bir ay 

uzatılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile Bulgaristan ara
sında akit ve imza edilib 6 haziran 1934 tarihli 
ve 2499 sayılı kanunla tasdik olunan ve 2756 nu
maralı kanunla meriyeti iki ay uzatılan ticarî 
itilâfname ve merbutlarının 11 - V -1935 tarihin
den itibaren daha bir ay müddetle meriyetleri
nin uzatılması hakkında İcra Vekilleri Heyetin
ce 2294 sayılı kanundaki salâhiyete istinaden 
verilen karar tasdik olunur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında müta-
lea var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

[I | //""./ saydı basmaya :ı zajjlın son undadır, 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

14 — Şeker istihlâk ve yümrük resimleri hak
kında kanun lâyihası ve Lkiısad, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/248) [1]. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şeker fiatinin indirilmesine medar olacak 

hükümleri havi olub gelen evrak çizelgesinin 
18 numarasında yazılı lâyihanın ruznameye alın
masını dilerim. 

Maliye vekili 
Fuad Ağralı 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ge
len evraktaki şeker lâyihasının ruznameye alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Encümen ayni lâyihanın müstacelen müza
keresini teklif ediyor. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bu kanunun 
bir kaç dakika sonra kabulünü icab ettiren bir 
söz söylediğimden dolayı evvelâ kusurumun af-
fini dilerim. Çünkü bir an evvel kabulü hepi
mizce müstelzemdir. Bütün yurtdaşlar da bunu 
bekler. 

Hükümetimizin ekonomi alanında olgunluğu
nu gösteren kararlarını birbiri ardmca Meclise 
göndermekte ve Kamutayın da bu kararları, 
kanunları ancak takdir ve alkışla kabul etmek
te olduğunu görüyoruz. 

Hükümetin itimad beyannamesini Mecliste 
okuduğum zaman demiştim ki: İsmet İnönü Hü
kümetinin bir vasfı mümtazı da beyannameleri
ne yalnız yapacağı şeyleri koyması ve yapmaya
cağı vaitlerde bulunmamasıdır. 

O vakit beyannamede söylendiği gibi hayatı 
ucuzlatmak için aldığı tedbirlerden bu, - tuz 
beyannamede dahil olmadığı halde ilâveten gel
di - üçüncüsüdür. Birincisi çimneto, ikincisi tuz, 
üçüncüsü ve en mühimmi de şeker geliyor. Şe
kerin gerek gıdaî, gerek sıhhî lüzumu, Hüküme
tin göndermiş olduğu esbabı mucibe lâyihasın
da ve mütaleatı umumiyede hepimizin anladığı 
bir şeydir. Bu bapta bir şey söylemiyecegim. 
Yalnız bir iki nokta hakkında söz söyliyeceğim. 
Şeker sanayiinin teessüsü için halkın göstermiş 
olduğu tahammül, fedakârlıkla karşılanıyor. 
Hükümet bu gün 12 kuruş olan verginin 8 
kuruşunu feda ediyor. Bundan sonraki fedakâr
lığın bir kısmınm fabrikalara yüklenmesi lâ-

[11 184 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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zımgelirse de görüyorum ki diğer fedakârlığı da 
köylü yüklenmektedir. Şimdiye kadar köylüden 
45 - 50 paraya alman pancar bundan sonra 30 
paraya alınacakmış. Bu hale nazaran 2 kuruşu 
70 santim dahi köylüden almacak demektir. 
Köylünün satmış olduğu pancar fiatı tenzil 
edilmek suretile bu farkı da köylü ödiyecektir. 
Şu halde fabrikaların yapmış olduğu fedakârlı
ğı çok az görüyorum. Bunu rakamlara istinaden 
söylemek lazımsa, Hükümet 21 kuruş maliyet 
satış fiatı koymuştur. 4 kuruş ta vergi alınacak
tır. 25 oluyor. Şimdi bu 25 kuruş için ayrıca 
Hükümetin de 12 kuruş resmi vardır. Onunla 
beraber 37 ediyordu. Şimdi Hükümet 8 kuruşu 
indiriyor. Arzettiğim gibi 3 kuruş kadar da pan
car fiatmdan iniyor. Tenzilât yekûnu 11 kuruş 
oluyor. Fabrikaların yapcaağı bütün fedakârlık 
bir kuruşa inhisar ediyor. Ben isteyorum ki fab
rikaların rasyonel çalışması için alınmış olan 
kararla daha ziyade müsmir olsun. Mademki 
fabrikalar istihsalât fazlalığından dolayı mali
yet fiatını indirmeğe doğru gidiyorlar ve istih-
salâtın çokluğu fabrikalara kazanç temin edece
ği yapılan hesablarla takarrür etmiştir; şu hal
de gönül ister ki, fabrikalar bir az fedakârlık 
etsinler ve memlekette şekerin daha ziyade is
tihlâkine âmil olsunlar. 

Maliyet fiatlarma dair esbabı mucibede bir 
sarahat görmedim. Yalnız geçen sene de şekerle 
yine uğraşmışdım. îktısad vekili Celâl Bayar 
demişti ki: biz maliyet fiatmı anlamak için bir 
mütehassıs getirdik, tetkikat yaptırıyoruz. 

O raporu aldım. O raporda gördüğüm bir 
noktaya işaret etmek için şimdi bu maruzatta 
bulunuyorum. 

Orada demişlerdir ki: şekerin maliyet fiat-
tmı yükselten bir şey de faiz miktarıdır. Bu, 
aşağı yukarı kilo basma 3 - 4 kuruş tutyormuş. 
Şu haldede iş bankalara inhisar etmesi dolayısile 
faiz yörütülmesine mahal kalmamış demektir. 
Binaenaleyh şeker fiyatının, bundan dolayı, hiç 
olmazsa üç kuruş daha ucuzlatılması icab edi
yor, zannederim. Hesablarda bu cihete temas 
edilmemiştir. Biz asıl istihsal maliyet fiyatını 
anlamak isteyoruz. İstihsal maliyet fiyatı faiz
ler konularak hesab edilmişse bu doğru değil
dir. Çünkü fabrikalarımız bankalarımız sayesin
de hali faaliyettedir. Binaenaleyh fabrikadan 
faiz alınması doğru değildir. îstihlâkât ve satış
tan kâr temin etmek yani bundan iki kâr bek
lemek doğru değildir. Onun için bu noktada 
Hükümetin tetkikat yapmasını ve daha ucuz
latmağa doğru gitmesini yani ilerde vücude 
gelecek hafif kârlarla iktifa etmesini bilhassa 
dilerim. 

Sonra ikinci bir istirhamım olacak : Memle
kette şekerden bir takım maddeler imal edili
yor ve bunlar harice çıkarılıyor. Harice çıka
rılanların yalnız istihlâk vergisinin ashabma 
İade edileceği maddede yazılıdır. Acaba bu fe

dakârlığa yani malı dışarı çıkarmağa bu dord 
kuruş on santim kâfi gelecek midir? Çünkü 
bazı memleketlerde şeker bizden daha ucuz bir 
fiatle satılmaktadır. Bu fark dord kuruştan 
daha fazladır. Binaenaleyh şekerciler ve kon-
serveciler bu tenzilâttan istifade ederek şeker
li mamullerini dışarı çıkarmak imkânını bula
bilecekler midir? Eğer bulamazlarsa, yani 
fabrikaları kârsız, yalnız kârsız değil çünkü 
amortisman gibi masrafları da dahil etmek lâzım
dır. Bunların dahildeki istihlâkâttan elde ede
cekleri kârı da kabul ederek bu gibi amortis
man ve diğer masrafları da şekerin maliyet 
fiatine ilâve etmesi lâzımgelen miktarları da 
tenzil ederek bunlara daha ucuz mal çıkar
mak imkânı verilemez mi? Çünkü yapılan bu 
tenzilât yine şekerli mevaddın dışarı çıkması
nı temin edecek şekilde değildir. Bu dord ku
ruş on santim matlub tesiri yapmayacaktır. 
Bunu mademki burada hallediyoruz, o halde 
bunu kökünden halletmek için bu husus Hükü
metçe tetkik edilerek, ona göre müsaid bir va
ziyet verilmesi doğru değil midir? Şeker hak
kında söyleyeceğim bukadardır. 

Dahiliye vekilini karşımda gördüğüm için 
bir istirhamda bulunacağım. Vakia söyleyece
ğim mevzu haricidir amma müsaadenizi rica 
edeceğim. 

Hükümet hayat pahalılığı ile uğraşıyor. 
Memlekette et fiatleri çok pahalıdır. Bu da mez
baha ücretinden dolayıdır. Bu yüzden müte
madiyen et kaçakçılığı yapılıyor. Etler Istan-
bulda ve İzmirde belediye hududu haricinde ke
siliyor ve alınıyor. Bunlar bittabi çok berbat
tır, gazetelerde gördüm. Bir otomobilde 300 
kilo et bulunmuş. Bu, memleketin sıhhatine de 
muzırdır. Çünkü belediye hududu haricinde sa
tılan etler fena vaziyettedir. Buna mümkün ol
duğu kadar mani olmak ve bunun için bir ka
rar ittihaz etmek zannederim ki muvafık olur. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Bu kanunda şeker 
fiati indiriliyor. Nakliye de zammedildikten 
sonra maliyet fiati üzerinde esnaf fazlaca ihti
kâr ederse, zam yaparsa önüne geçilecek midir? 
Mahalli belediyeler alâkadar olarak bir hesab 
yapıp, kazancını koyduktan sonra vaktinde bu 
şeker üzerine bir narh vazedecekler midir? 

RAİP KARADENİZ (Trabzon) — Bir sual. 
Bu kanunu şimdi okudum. Evvelce şeker istih
lâk vergisi tezyid edilirken memleket dahiline 
o zaman ithal edilmiş olan mallardan da bu 
vergi alınmıştır. Halbuki şimdi bu kanunla is
tihlâk vergisini tenzil ettiğimiz halde memle
ket dahilinde evvelce vergisi yüksek olarak ve
rilmiş ve bu suretle stok olarak kalmış, halkın 
elinde bulunan mallardan hiç bir tenzilât ya
pılmamış. Yani bu gün tüccarların elinde satıl
mamış, stok olarak bulunan mallar varsa, bu 
kanun çıktıktan sonra şeker fiatı tenezzül et
tiği zaman bu adamlar kendilerini bu zarardan 
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ne suretle kurtaracaklardır? Kanunda yeri bu
lunması lâzım gelen bir şeydir. Bu düşünülmüş 
müdür, düşünülmemiş midir? Bunu soruyorum. 

ÎKTISÂD VEKİLİ CELÂL BAYAR (izmir) 
— Memleketimizde şeker istihlâkinin ve istih
salinin ehemmiyetle telâkki edildiği herkesçe 
malûmdur. Şeker fabrikalarını kurmak ve mem
leketimizde şeker sanayiini tesis etmek için Hü
kümetinizin teklifi üzerine Yüksek Kamutayın 
çıkardığı kanunlarla bu sanayie büyük himaye
ler bahşedilmiştir. Bu sayede şeker sanayii te
essüs etmiştir. Kanunen verilen himayeler henüz 
geri almmış değildir. Fakat Hükümetin şeker 

' sanayiini kurmak hususunda gösterdiği büyük 
himmete karşı şeker sanayiile alâkadar olanlar 
Hükümetle beraber, hemahenk yürüyerek mem
nuniyetle alâka ve fedakârlık göstermişlerdir. 

Şekeri ucuzlatmak için üç unsur ele alınmış
tır. Bu üç unsurdan fedakârlık beklenilmiştir: 
Hükümet, fabrikalar, pancar ekiciler. 

Hükümetin resmi indirmesi. 
Fabrikaların masarifi umumiyelerini ve el

de ettikleri temettüü azaltmaları, amortisman
ları indirmeleri, faizlerden istifadelerini azalt
maları, faizi ucuzlatmaları. 

Pancar müstahsillerinin diğer mahsullere 
nazaran lehde farklı olmak üzere kayit ve şartı 
ile pancar fiatlarından tenzilât yapılmasıdır. 

Bunlara nazaran neticeyi bize söylemek için 
müteaddid komüsyonlar teşkil ederek salâhi-
yettar kimseleri çalıştırdık. Bu çalışma üzerin
de, Heyeti Vekile de uzun uzadıya tevakkuf et
miş, şimdi size arzedilen neticeye vâsıl olunmuş
tur. 

Bankalar; alışmışım söyleyorum, fabrikalar 
demek lâzımdır, fabrikaların bu meselede gös
terdikleri fedakârlık Hüsnü Kitapçı arkadaşı
mızın söylediğinden fazladır. Kiloda bir kuruş 
değil, daha fazladır. Zannediyorum hakikî mik
tarı kiloda 3 küsur kuruştur. Yalnız şunu arka
daşlarıma hatırlatmak isterim, geçen sene şeke
rin istihlâk vergisine 4 kuruş zammettik. Bu 
zammı yaptığımız zaman satış fiatlarma zam 
yaptırmadık. Fabrikalar esasen bu 4 kuruşu 
kendileri tesviye etmekte idiler. Bu gün bir ha
kikattir ki, fabrikaların hepsi ayrı, ayrı kârlı 
bir vaziyette değildirler. Bir kısmı zarar etmiş
tir, bir kısmı normal kârm dununda kalmıştır. 
Fakat biz bunları birleştirmek suretile - Bir kıs
mı bu sene olduğu gibi ileride yine zarar edebi
lir - heyeti mecmuasından normal bir kâr bek
lemek esasını gözetiyoruz. Bu itibarla fabrikala
ra, Hükümetin teklifini kabul ettikleri için %9 
dan fazla bir kâr bırakılmayacaktır. Dividant-
ları indirilidiği gibi amortisman esası da eski
sine nazaran çok indirilmiştir. Teamülün dere
cesi nisbetinde yaptırılmakta bulunmuştur. 

Arkadaşlar ,faiz meselesine gelince: Tesisat 
ve mütedavil sermayesile bu iş 30 - 35 milyon 

liralık bir iştir. Fabrikalarımızın mevcud sermâ-
yelerile bu işi başka yere muhtaç olmadan yap
malarına maddeten imkân yoktur. Şu halde mü
tedavil sermayeye yerine geçen krediyi ne ka
dar ucuz fiatla bulurlarsa o nisbette maliyet 
fiatı üzerinde tesir yapacaktır. Bu da ayrıca 
düşünülmüştür. Cumhuriyet Merkez bankasının 
muaveneti de inzimam ederek faizler üzerinde 
ucuzluk temin edilmiştir. 

Bu gün fabrikalara isabet eden maliyet fia-
tmm tesiri daha büyük olabilir. Çünkü bizim 
fabrikaların istihsal kapasitesi 75 000 tondur. 
Normal olarak 70 000 ton üzerine çalışabilirler. 
Eğer maliyet fiatları, hesabları şimdi huzuru 
âlinize takdim olunan kanun lâyihasında zikre-
dildiği gibi 55 000 ton üzerinden yapılmayıp ta 
fabrikaların azamî kapasitesi üzerinden yapıl
mış olsaydı daha ucuza mal edilecekti. Şu halde 
istihlâke muvazi olarak istihsal arttıkça maliyet 
fiatı da o nisbette düşmüş olacaktır ve bu fark 
Hazinenin kaybettiği istihlâk resmi farkı olarak 
Hazineye kalacak, fabrikalara bundan da bir 
hisse bırakılmayacaktır. 

Tasavvur eder ve takdir buyurursunuz ki 
hesablarımızda çok dikkatli bulunmağa mecbu
ruz ve bu dikkati tamamen yerinde sarf ettik. 
Şeker sanayii dünyanın her yerinde büyük sa
nayiden addedilmiştir ve biz bunu muvaffaki
yetle memleketimizde kurmuş bulunuyoruz. 
Şüphesiz bunun bidayetinde acemilikler olmuş 
ve bu acemilikler şimdi tamamen bertaraf edil
miştir. Yeni şirket münhasıran üç millî müesse
senin elinde bulunacaktır. Bunlar da, üç müsavi 
kısma taksim edilmek suretile şirket hisselerinin 
heyeti mecmuasına sahib bulunmaktadırlar. 
Eğer bu meyanda Ziraat bankasını da Devlet 
müessesesi olarak kabul edersek ki başka tür
lü kabul etmeye maddeten imkân yoktur, 
çünkü Fihtif anonim şirkettir denilmemesine 
rağmen, büyük, malî bir Devlet müessesesi
dir. Demek oluyor ki bu itibarla şeker sana
yiinin 3 te ikisi doğrudan doğruya Devletin 
elinde bulunuyor. Devlet şeker sanayiini ehem
miyet itibarile, poletik noktai nazarından kont
rol ettiği gibi sermayesinin üçte ikisinin ken
disinin olması, ekseriyet reye sahib bulunması 
dolayısile normal bir şekilde de kontrol ede
cektir. 

Bu kadar muazzam bir işte alâkadarlara 
% 9 kâr bırakılması çok değildir. Hususile is
tihale devresine münhasır olmak üzere bir kaç 
sene için ancak % 5 kadar temettü alabilecek
lerdir. Ben, İktısad vekili sıfatile bu ve bu ka
bil sanayi eğer serbest ve eşhası hususiyenin 
elinde bulunmuş olsaydı, buna asla muvafakat 
etmezdim. Devletin himayesi altındaki millî 
müesseselerimiz elinde bulunduğu içindir ki sa
nayide az görülen bir miktara muvafakat et
miş bulunuyoruz. Sanayide olan temettü as-
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garı 12 den başlayarak 18 e kadar çıkabilir ve 
zaman zaman bu değişebilir. 

Şeker sanayii sürprizlerle doludur. Bir se
ne işi iyi gider, fakat ertesi sene beklenmeyen 
bir hadise yüzünden kârı elden gider Binaena
leyh bu işte çok ihtiyatlı olmak lâzımdır. Çün
kü riski büyüktür. Biz Hesablarımızda risk pa
yı ayırmadık. Sebebi de kendilerinin Hükümet 
şefkati altmda bulunmalarıdır. Zarar ettikle
ri takdirde elbette nazara alınacaktır. Şeker, 
malûm olduğu veçhile kilosundan mühim deni
lecek miktarda indirilmiştir. Bunun mamul şe
ker sanayii üzerindeki tesiri elbette müsbettîr. 
Müstehlik şekeri ucuza alacağı için çok istih
lâk edecektir. Hesabı yapılmıştır, yanlış ra
kam söylemekten ihtiraz ederim, bu gün müza
kere edileceğini bilmediğim için notlarımı ya
nıma almamıştım, müstehlikin sınaî verdiği ay
ni para ile bir kaç misli fazla miktarda şeker 
alacak ve daha fazla yemek imkânını bulacak
tır. Sanayide maddei iptidaiye ucuz olunca 
mamulü de ucuz olur. Bombon gibi, çikolata 
gibi şekerlerin ucuzlaması zarurî olacaktır. 

Bizim İzmir ve havadisinde ve bazı yerlerde 
teessüs etmiş mamul şeker sanayiimiz vardır. 
Afrika sahillerine ihracat yaparlar. Helva gibi. 
Bunların kullandıkları şekerin gümrük resim
leri iade ediliyordu. İstihlâkin heyeti umumiye-
si memleket dahilinde istihsal edildiğinden do
layı gümrük idareleri kendilerine iadede müş
külâtla karşılaştılar. İade edeceğimiz resim da
hilden çıkan şekerin mi. hariçten gelen şekerin 
mi dive tereddüd edildiğinden filen tatbik edi
lemedi. Bundan dolayı harice ihraç edilecek 
şeker mamulâtma aid kısımlar istihlâk vergisi
nin iadesini, alınmamasını esas ittihaz ettik. 

Şu halde bu işlerde kullanılacak şekerin ki
losu 20 kurusa kadar inmiş oluyor. Bu, şüphesiz 
müsaid bir fiattır. Fakat bunun derecei tesiri 
nedir? Şu dakikada müsbet bir şey söylemeğe 
imkân yoktur. Her halde şekerin kilosunu 38 - 40 

kuruşa alıp kullanırken bu gün 20 kuruşa alıb hel
va vesaire yapmak suretile harice ihraç edecektir 
ki, bunu arasındaki fark mühimdir ve tesirlidir. 
Arkadaşmuzm arzu ettiği gibi bunun tesiri nok
tasından her halde tetkikat yapacak ve ihracatı 
menfaatimize uyacak şekilde organize etmek 
için ne fedakârlık etmek icab ediyorsa bunu da 
ayrıca düşüneceğiz. Bendenizce bu kombinezon 

her taraf için fedakârlığı icab eden bir kombi
nezon olmuştur. Ümid ederim ki milletimiz tak
dir eder. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA rMuğ-
la) — Şeker fiatmdan yapılan bu tenzilât son 
senelerde bütün dünyada görülmemiş bir hâdi-
sei iktisadiyedir. Bizi bu fedakârlığa sevkeden 
zaruret bilhassa halkımızın şeker vemesini te
min etmek içindir. Çünkü şeker, belli başlı hava-
yici zaruriyeden olduğu gibi kuvvetli bir gıda
dır. Yapılan fedakârlık iktisadî olmaktan ziya

de doğrudan doğruya içtimai ve millidir. En 
uzak yerlerdeki vatandaşların dahi şekeri ucuz 
yemelerini temin etmektir. Bunun için bu iş 
Heyeti Vekilede görüşüldü ve bir karar verildi; 
kanun çıktığı gün vali ve belediyeler emir almış 
bulunacaklar, şurada burada ihtikârı menede-
cek tedbirleri alacaklardır. Zaten kanun da kâ
fi derecede salâhiyet vermiştir. Binaenaleyh 
bütün emirler tatbik olunacak, halkımız Büyük 
Meclisin yaptığı fedakârlıktan tamamile müste-
fid olacaklardır. 

RAİF KARADENİZ ( Trabzon ) — Benim 
sualime İktısad vekili cevab vermelidir. 

İKTISAD VEKİLİ OELÂL BAYAR (İz
mir) — Müsaadenizle arzedeyim: Biraz yorgun
luktan ve belki de ihtiyarlıktan cevab vermek 
için geciktim. 

Bizim tahminimize nazaran halkın elinde mü
him bir stok yoktur. Mevcud stokun miktarı an
cak 3 - 4 bin ton raddesindedir. Bu da memleke 
tin muhtelif yerlerine dağılmıştır. Eğer bunun 
için mazbut bir usul bulabilseydik bunlar hak
kında da bir tedbir düşünecektik, Maalesef 
bir şey bulunamadı. Mahalle bakkalımdan tücca
rın elindeki mala kadar kitmek mecburiyeti bâ 
sil olacaktır. Bunun için de mazbut bir şekil 
bulmak çok müşküldür. Sonra ellerindeki mal
ların bedelini vermek icab edecektir, 

Bu parayı nereden verebileceğiz? Bunun 
hakkında da ayrıca bir müşkülâta uğrarız. Bir 
istihale devri geçiriliyor. Adaleti mutlak mana
sında temin etmek imkân yoktur. Bu istihale 
devrini kolaylıkla başarmak için bu şekilde ka
bul etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. 

SIRRI İÇ ÖZ (Yozgad) — Zaten istok da kal
mamıştır. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Elimizde 
olmayan her hangi bir hâdise zuhur ederse va
tandaşlar bundan muazzeb olursa tabiî ona karşı 
bir sey olamaz. Fakat hâdiseyi, sebebi biz ka
nunlarla ihdas edersek bunun akislerini düşün
mek ve tevlid edeceği zararla,rın telâfisi çarele
rini aramak lâzımdır. 

Celâl Bayar buyurdular ki : bu büyük işin 
memlekete yapacağı iyiliğin yanında böyle ufak 
tefek zararları da göze alsınlar ve bu fedakâr
lığı ellerinde şeker istoku bulunanlar çeksinler. 
Ben ticaretle iştigal eden bir arkadaşınız olama
makla beraber umumî surette biliyorum ki, bir 
çuval şekerden yapılan temettü yirmi beş ku
ruştur. Bir ton sekerden yapılan temettü her he
saba göre pek âlâ bulunabilir ve azdır. Fakat 
beher kiloda 12 kuruş tehzil edilirse bu sefer 
bir ton sekerde 1200 lira kayıb vardır. Memle
ket dahilinde 4000 - ^000 ton seker varsa bunun 
minhaysilmecmu kaybı 400 - 500 bin lira gibi bü
yük bir şeydir. Bu zararları kim çeksin? Biz 
böyle vergi kanunlarile gümrük vergisini veya 
eşyanın fiatını artıracak her hangi bir vergiyi 
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vazederken adaleti, hakkaniyeti temin edece
ğiz diye, istoklara da bunu teşmil ettik ve bu 
çok muvafıktır. Şimdi vergiyi tenzil ederken 
bunları da düşünmek mecburiyetindeyiz. Bü
tün memlekete şamil olan ve bütün memleket 
için yapılmış olan bu iyiliğin feragatini ve zara
rım muayyen kimseler üzerine yükselmeyi Yük
sek Heyetinizin tasvib etmeyeceği tabiidir. 

Bu zarar ne şekilde telâfi edilebilir? Bunun 
üzerinde muhtelif şekiller derpiş olunabilir. Be
nim birden bire aklıma gelen tedbirler, mese
lâ, ya kanunun tatbikini 15 gün sonraya bırak
mak, zararı bütün müstehliklere yükletmek. Fa
kat bu kadar tecviz edilemez, güç iştir. Çünkü 
bu, varmak istediğimiz amaca bizi geç ulaştırır. 
Diğer çare, tuz fiatlerini tenzil ettiğimiz zaman 
yapılan şekildir, yani onlardan beyanname iste
yerek, kontrol edilerek bunlarm zararlarını, 
karşılamak. Bu şekil kabul olunursa ki bunu 
şüphesiz yine Hazine ödeyecektir. Fakat Hazine
nin her ödediği şey dolayısile tüccara ve bütün 
millete şamil olduğu için bunda ağırlık yok
tur. Bu itibarla her halde kanunda böyle bir 
haksızlığa meydan vermeyerek, elinde şeker bu
lunanların ; bizim için eyi olmadı, demelerine ma
hal bırakmıyarak bir tedbir düşünmek ve arzet-
tiğim şekillereden birine her halde bu kanunda 
yer vermek çok uygun olacaktır. Takdir, Yük
sek Heyetinizindir. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Arka
daşım; ben Raif arkadaşımız gibi ticarî işleri 
bilmem diye söze başlamayacağım. Bilâkis bun
lar içinde ihtiyarlamış olduğum için bilerek söy
leyeceğim. 

Fiat inmesi meselesi, Devletin halka karşı 
hazırlamış olduğu en güzel bir tedbirdir. Aca
ba elinde malı olan tüccar, pahalı aldıda şim
di zarar mı edecek? Bir tüccarın ucuz para, pa
halı sattığı zaman, bundan fazla kâr ettim, faz
lasını alın, dediği görülmemiştir. Şekeri ucuz
latmak meselesi bir aydanberi söyleniyor. Şe
ker alacaklar az alarak ucuzlamasını bekliyor
lar, satanlar da ellerindekini çıkarmaya çalışıyor
lar ve çoktan da elden çıkarmışlardır. Onun 
için istok meselesi varid değildir. Kuvvei işti-
raiyesi az olan memleketimizde şeker ucuz olur
sa halk hem gıdasını alır ve hem de keyfini bu
lur. Çünkü biz şekeri çok yeriz, ağzımızın ta
dını biliriz. Bilhassa bu sanayi bizde yeni baş
ladığı için yanlışlıklar olabilir. Yeni başlayan 
sanayide hata, içtinab olunmayan bir şeydir. 
Onun için şeker sanayiimiz başladığı vakit mut
laka yanlışlıklr yapmıştır. Meselâ Uşağa şeker 
fabrikası yapıldı, fakat su yoktu. Vaktile de 
Beykozda kâğıd fabrikası yapıldı, su yoktu. 
Ben bunlara şaşmam, yalnız îktısad vekilinin 
ağzından duyduğum sözlerinde, böyle yanlışlık
lar olmuştur, amma olan hataları hem itiraf edi
yor, hem de tashihi yoluna gidildiğini doğru

lukla, açık yürekle söylüyor. Bu, takdire şa
yan bir şeydir. 

Bendeniz ticaret hayatımda eskimiş, ağarmış 
saçlarımla size söylüyorum. Bu hayırlı bir ka
nundur. Tüccarm bundan zarar etmesine imkân 
yoktur, ettikleri kâr kendilerine yetişir. Harp 
zamanında kırk paraya aldıkları şekeri dört li
raya yedirmişlerdir. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Arka
daşlar ; bendeniz bir sual soracağım Sualim ger
çi kısadır, Fakat bendeniz bunu kendimce çok 
ehemmiyetli görüyorum. Uzak vilâyetlerimizde 
şeker nasıl satılacaktır? Dahiliye vekili, vilâ
yetlere, belediyelere tebligat yaptık, buyurdu
lar. Evet vilâyetler ve belediyeler bu işe baka
caklardır, fakat onlarm alacağı tedbirlerle, 
uzak vilâyetlerimizde şekeri, zannetmiyorum ki, 
göz önünde satılan yerlerde olduğu gibi halk 
ucuz yiyebilsin. Bunları hepimiz görü
yoruz, görmüşüz. Uzak vilâyetlerde bazan îs-
tanbulda fabrikalarda sat.ılan fiatlerden 20 - 25 
kuruş fazlasına şeker satıldığı vakidir. Bunlar 
çok görülmüş, i'şitilmiştir. İspatı da her zaman 
mümkündür. 

Hükümetten rica ediyorum. Uzak vilâyetleri
mizde, fabrikalar, birer satış yeri bulundursun
lar. Halk şekeri ucuz yiyebilsin. Uzak vilâ
yetlerimizin bir kısmmda bilhassa şark vilâyet
lerimiz de şeker meselesi çok ehemmiyetlidir. 
Kış mevsiminde daha çok mühimleşir. İhtikârın 
önüne geçilmesini rica ediyorum. (Çok doğru-
sesleri). 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Bay İh
san arkadaşım, ben ticaretle iştigal ettim dedi, 
bendeniz de ben ticaretle iştigal etmedim dedim. 
Fakat görüyorum ki ben iştigal etmediğim hal
de bu işleri daha iyi bir şekilde tebarüz ettir
miş bulunyorum. Kendileri diyorlar ki, evvelce 
kâr ediyorlardı bu adamlar, şimdi de zarar 
etsinler; ne çıkar. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) —Zarar 
etsinler diyen yok. 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — Arkadaş
lar, evvelce kâr ediyorlardı, şimdi zarar etsin
ler... Kim kâr ediyor? Evvelce kâr ediyorlar
dı, şimdi de zarar etsinler diye bilâsebeb böy
le her hangi bir vatandaşa bir zarar yapmağa, 
bir zarar verecek şekil düşünmeğe imkân yok
tur. Bu, makul de değildir. Zarar edecekleri 
yoktur, yani kendilerinin zararını mucib bir 
hadise yoktur. Tek bir hadise. Bir vatandaş 
ve bir kişi memleket dahilindedir, iki ton şe
keri vardır. Bu gün bu kanun çıktığı zaman 
37 liraya aldığı şekeri bu sefer 27 liraya alacak
tır. Bu yüzden bir ton şekerden 120, iki ton 
şekerden 240 lira kaybedecektir. İş mey
dandadır. Bu, o tüccarm hatasından, ihma-
lindan değildir. Münhasıran burada yaptığımız 
kanun yüzündendir. Sonra diyor ki, stok mal 
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yoktur. Pekâlâ, yoksa daha iyi ya. Biz bura
da bir tedbir düşünelim. Stok mal yoksa bun
dan zararımız olmaz. Ancak yaptığımız kanun
da Büyük Millet Meclisi, kimseyi zarara dü
şürmek istemediğini, kimseyi zarara sokmak is
temediğini pek güzel ilân etmiş olur. Bende
nizin Heyeti Muhteremenize teklifim şudur: 
Bu işin mesuliyeti yalnız benim şahsıma aid de
ğildir, hepimize aiddir. Bu işi tanzim etmek 
mevkiindeyiz. Onun için elinde stok şeker bu
lunanların zararını telâfi etmek için ya kanu
nun meriyetini ileriye alalım veyahud Hükü
met bunun için bir tedbir bulsun veya kanun 
Bütçe encümeninde böyle bir madde tesbit edil
mesi için oraya tevdi edilsin. Bunu Yüksek he
yetinizden rica ederim. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Raif 
arkadaşımız yanlış anladılar. Ben zarar etsin
ler demedim. Tüccar zarar etmeyecektir, çün
kü bu, gayet'sarihtir. Bir aydan beri şekerin 
ucuzlayacağı söylenmiyor mu? Hem F rka gru-
pundan da keyfiyet ilân edilmişti. Bunu her
kes işittiği için evine az şeker almaya başladı. 
Tüccarlar dükkânında stok bulundurmamaya 
başladı. 

Halkın menafii umumiyesi mevzubahs iken 
böyle bir kaç tüccarın bir kaç kalem maldan 
zarar edeceğini düşünerek tedbirler aranması, 
bizi başka yollara götürebilir. Bunu baımızı ağ
rıtmadan anlatmak istiyorum. 

Arkadaşlar, senin fazla malın var, sen za
rar ediyorsun diye bir tedbir alınırsa bundan 
istifade ederek ucuz aldığı malı da eskisine ka
tarak satarsa ne dersiniz? 

Umumî faydaya küçüklerin bir kaç kuruşu
nu feda etmek lâzımdır; eğer zararsa. Bir de 
ben zarar etsin, versin demedim. Za?ar ateş
ten gömlektir diye babalarımızdan kalan sözdür. 
Onlar çoktan tedbirlerini aldılar. Mubayaa et
miyor, devrediyor, az kazanıyor ve seire. Bu 
şekerin indirilmesinde nihayet bir iki tüccarın 
zarar edebileceğini düşünüyorum. 

Uzak vilâyetlerdeki esnafın, tüccarın vazi
yetini kontrol etmek belediyelere aiddir. Bu 
vazifeyi yapıyorlarsa ne ala. Fakat orada şube 
açılsın, masraf etsinler, filân vilâyette 2 ton 
şeker satılacak diye 10 memur koysun... Bu ol
maz. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Ben siz
den sormadım, Hükümetten sordum. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sayın 
arkadaşlar, devri sabıkta milyonlarca lira şe
ker için dışarıya veriliyordu. Bu memlekette 
şeker yoktu. Bu gün Cumhuriyet Hükümeti 
memleketimiz içinde fabrikalar yaptı, şekerin 
dahilde istihsalini temin etti. Bu gün de muh
terem Maliye vekilinin, Iktısad vekilinin, Hükü
metin yaptığı fedakârlıklar sayesinde millet 
ucuz şeker yiyecektir. Bunu hepimizin şükran
la yadetmesi lâzımdır. Yalnız spekülâsyon için 

şekeri angro alıp ta mağazalarında depo etmiş 
şeker tüccarları vardır ki, bunlarm yaptığı hiç 
te doğru değildir. 

Bu kanunu çıkarmadan önce bir vade vere
lim de angro satan tüccarlar ellerindeki şekerle
rin vaziyetini tanzim etsinler, her şey muvaze
neli olsun, deniliyor. Bir angro satan tüccarla
rın kârını temin için bunu halka mı yükletece
ğiz? Bu, böyle olmamalıdır. Binaenaleyh terazi
nin iki gözüne iki zümreyi koymak lâzımdır: 
Birisi, angro satan tüccardır, onu mu himaye 
edelim; yoksa bu zavallı halkı mı koruyalım? 
(Bravo sesleri) Şüphesiz evvelâ milletin heyeti 
umumiyesini düşüneceğiz. Çok rica ederim. Mil
letin şimdiye kadar çektiğini ve angro tüccar
ların bu milletin çektiği kazançları düşünerek 
ona bir iyilik, bir hamiyyet yapsınlar (Alkış
lar). Bendeniz bu fikirdeyim. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Arkadaş
lar, benim teklifim, kanunun neşri tarihini ile
riye doğru atalım şeklinde değildir. Tedbir bulu
namaz denildi. Binaenaleyh hatıra gelen tedbir
lerden birisi da budur, demek istedim. Başka bir 
tedbir alınabilir, şu veya bu düşünülebilir. Hü
kümet memlekette şu ucuzluğu yapmak için 
3 - 4 milyon lira zararı göze almıştn\ 3 - 4 mil
yon içinde nihayet vatandaşların bir zümresi-

I nin zarara girmemesi için bir iki yüz bin lira 
daha zarar edebilir. Yoksa Keresteoiyan arka
daşımın dediği gibi karşı karşıya iki sınıf var
dır, biri müstehlik, biri de tüccar sınıfıdır, bun
lardan hangisini feda edebiliriz?.. Hiç birisini, 

j ne tüccarı, ne müstehliki feda edebiliriz. Bu 
I Hükümet, vatandaşların hiç birisinin zararını 

arzu etmez (Alkışlar). Bunu Keresteoiyan arka
daşım böyle bilmelidir: Büyük Meclisin nazarın
da 500 bin kişinin menfaati ne ise bir iki kişinin 
menfaati de ayni hassasiyetle müdafaa edilir. 
Benim söyliyeceklerim budur. Karar vermek 
Yüksek Heyetinizindir. Ben vicdanî vazifemi 

! yapmış oluyorum (Alkışlar). 
BAŞKAN — Raif Karadeniz arkadaşımızın 

bir takriri vardır. Yalnız maddeye taallûk etti
ği için heyeti umumiyesinin müzakeresine ta
allûk etmez. Evvelâ maddelere geçilmesini reyi
nize arzedeceğim. Ondan sonra takriri nazarı 
dikkatinize arzedeceğim. Şimdi maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi takriri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Elinde stok şeker bulunanların zararını telâ
fi edecek bir maddenin kanuna eklenmesini tek
lif ederim. 

Raif Karadeniz 
BAŞKAN — Bu takrir kanuna bir madde 

; ilâvesini teklif etmektedir. Nazarı dikkate alı-
1 nıb alınmayacağını reye arzedeceğim. 
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TARIK US (Giresun) — Maddelere geçilme

si kabul edildi. Bir kere maddeler müzakere 
edilsin. Arkadaşımız bir madde ilâvesini teklif 
ediyor. Binaenaleyh yeri geldiği zaman bu me
seleyi konuşuruz. 

BAŞKAN — Bir madde ilâvesi evvel ve son
ra reye konulabilir. Taleb vardır. Reye arzet-
mek lâzımdır. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Muayyen, 
müsbet bir teklif yoktur. 

İSMET EKER (Çorum) — Muayyen bir for
mül olmadan, bir madde eklensin, demenin ma
nası yoktur. Kabili tatbik bir teklif varsa rey 
veririz. Böyle bir takrir reye konamaz. 

BAŞKAN — Kanun hitam bulmadan takri
ri reye koymak kabildir. Kabul eder veya et
mez, Heyeti Celileye aittir. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Bu mad
de kanuna eklenecek olursa diğer maddelerde 
de belki ufak tefek değişiklikler hâsıl olacaktır. 
İsmet arkadaşım diyor ki; muayyen bir formül 
teklif etmek mecburiyeti vardır. Böyle bir mec
buriyet bilmiyorum. Ancak zarar eden vatan
daşlar için bir tedbir bulunmasını Heyeti Umu
miye nazarı itibare alırsa bu hususta encümen 
bir formül hazırlar. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bu teklif, kanu
nun aslında bir noksanlık gördüğünü ifade edi
yor. Binaenaleyh heyeti umumiyesinin müzake
resi sırasında maddelere geçmeden evvel reye 
konması lâzımdı. Maddelere girildi. Şimdi tek
lifin müsbet bir madde olarak gelmesi lâzımdır. 
Reye dahi konamaz. 

BAŞKAN — Şimdi, noktai nazar iki türlü te
celli etmektedir. Takririn maddelerin müzake
resinden evvel veya sonra reye konması. Bunu 
reye arzedeceğim. Takririn maddelerin müza
keresinden evvel reye konmasını kabul eden
ler ... 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Riyasete sorarız, 
hangi maddeye ilâve edilecek? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. 
Kabul etmeyenler ... Kabul edilmemiştir. 
Maddeler okunduktan sonra takriri reye ar

zedeceğim. Usul meselesi reyle halledilmiştir. 

Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkmda 
kanun 

MADDE 1 — Dahildeki şeker fabrikalarının 
senelik istihsal miktarları Hükümetçe tayin 
olunur. Senelik istihsal miktarı elli beş bin to
na varmcaya kadar şekerin kilosundan (4,10) 
kuruş istihlâk resmi almır. Ancak kanunun 
neşri tarihinde mevcud stokların zararmı te
lâfi için dahilde istihsal edilib satılacak şeker 
miktarı iki yüz bin tona varmcaya kadar bu 
resimden (1,4) kuruş tenzilât yapılır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında müta-
lea var mı? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hariçten ithal edilecek şekerin 
miktarı Hükümetçe tayin edilir. Bu şekerlerden 
kilo da 15 kuruş gümrük resmi alınır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Fabrikaların birinci maddede 
muayyen istihsallerinin artması halinde istih
lâk resminin ne kadar arttırılacağı kanunen ta
yin olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Memleket içinde imal edilen 
şekerli maddeler harice çıkarıldığı takdirde ter-
kiblerindeki şekere tekabül eden ve Maliye ve 
İktısad vekâletlerince tayin edilecek olan mik
tara aid yalnız istihlâk resmi iade olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Şeker fabrikalarının Hükümet
çe tesbit olunacak temettü nisbeti yüzde dokuz
dan fazla olduğu takdirde bu fazlanın tahsis ve 
istimal şekli Hükümetçe tayin olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 2427 ve 1994 numaralı kanun
larla 1718 numaralı kanunun birinci ve on dör
düncü maddeleri hükümleri ve ithalât umumî 
tarifesinin 203 numarasının (0) fıkrası kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

(Raif Karadenizin takriri tekrar okundu). 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Arka

daşlar, Raif arkadaşımız kürsüye geldi ve sor 
duğu suale Celâl bayar arkadaşımız tarafından 
salahiyetli bir lisan ile verilen cevabta hak tes
lim edilmiş olmakla beraber bu vaziyet karşısın
da amelî bir şekil bulunmasının güçlüğü ifade 
edildi. Haddi zatinde bu kanun dolayısile bir 
haksızlık, az veya çok, mevcuddur. Fakat tat
bikî hir şekil bulunmadığından dolayıdır ki, bir 
madde konulmamıştır, diyorlar. Bunun üzerine 
Raif arkadaşımız geldi, izahat verdi ve verdiği 
izahata göre, kendisinin ihtisası haricinde bulu
nan bu meselenin mütehassıs bir encümene ha
vale edilerek haklı gördüğü bu noktai nazar, 
eğer Heyetcede haklı görülüyorsa, bir formül 
halinde bildirilmesini diledi. Buna mukabil bi
zim Bay İsmet (Çorum) arkadaşımız da diyor ki; 
vukubulan teklifler mutlaka bir tadil veya te
sis mahiyetinde olacağına ve bu takrir de mu
ayyen bir noktai nazar ifade etmediğine göre 
esas itibarile reye konamaz. 

Nizamnamemizde böyle bir şey yoktur. Esa
sen kanun vazetmekle mükellef olan ve kanun 
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vazmda nizamı içtimaiyi ve adaleti temin et
mekle mükellef bulunan bu müessese, bir ru
hu kabul ettikten sonra o ruha şekil vermek 
keyfiyetini encümene havale etmesinde teamül 
her zaman vardır, hatta teamül bile olmasa 
bunda her zaman için isabet vardır? Onun için 
bendeniz İsmet arkadaşımızın, esası kabul edi
len bu noktanın halline dair olan takririn en
cümene verilmesinin nizamnameye muhalif ol
duğu yolundaki beyanatının yerinde olmadığı
nı ve nizamnameye muhalif bir vaziyet bulun
madığını arzetmek istiyorum. 

ZIYA GEVHER ETÎLI (Çanakkale) — Bu 
takrir usule muhaliftir. 

İSMET EKER (Çorum) — Söyleyeceğim söz
ler tamamen usule aiddir. 

Bir kanunun birinci ve ikinci müzakeresi 
esnasında yapılacak tadil teklifleri veya müs
takil madde ilâvesi teklifleri hakkında nizam
namemizde sarahat vardır. Birinci müzakere 
esnasında bir maddenin değiştirilmesi için ta-
dilname verilir ve bunda muayyen değişme 
formülü, şekli mevcud olur. Bir madde ilâve
si teklif edilir, bunda da maddenin muayyen 
şekli olur. Yoksa bu kanun eksiktir, buna en
cümen şu esbaptan veya şu fikirden dolayı bir 
madde eklesin, denemez. Böyle bir teklif re
ye konmamıştır. 

Arkadaşlar, altı senelik reis vekilliğim var
dır, böyle bir teamül görmedim. Nizamname 
sarihtir. Buradaki teklifler muayyen şekilde 
olur: Müstakil olur, tadil şeklinde olur. Bu 
takriri reye koymak nizamnameye mugayirdir. 

TARIK US (Giresun) — Maruzatım, böyle 
bir takririn reye konması hakkında değildir. 
Encümenlerden öğrenmek istiyorum. Bu mese
le; Raif arkadaşımın bahsettiği mesele, bu 
kanunu müzakere etmiş olan komisyonlarda 
mevzubahs olmuş mudur, olmamış mıdır? En
cümen raportörleri bunun hakkında izahat ver
sinler, Biz bu meselenin encümene gönderilme
sine lüzum olub olmadığını anlayalım. 

BÜTÇE En. ORUNTAĞI MÜKERREM UN
SAL (İsparta) — Hakkı Tarık Us arkadaşımıza 
cevab oiarak arzedeyim ki Bütçe encümeninde 
bu stoklar hakkında encümen, Hükümet azala-
rile beraber olmak üzere hayli meşgul oldu. 
Bu mevcud miktar 1000 - 1500 ton stoktan iba
rettir. Bunlar için istisnaî bir muamele yapmak, 
bunları resim tenzilinden dolayı zarara düşür
memek yolunda bir formül bulmak imkânı maa
lesef hâsıl olamadı. 

BAŞKAN — Verilen takririn dahilî nizam
namemize göre hiç bir kilisesi yoktur, bir talep-
den ibarettir. Takrir okunmuştur. Reyinize ar-
zedeceğim. Takriri nazarı dikkate alanlar işaret 
buyursunlar .... Etmeyenler ... Takrir kabul edil
memiştir. 

RAÎP KARADENİZ ( Trabzon ) — Madde 

hakkında başka bir takrir veriyorum ve söz is
tiyorum. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Kanun 
bitiyor, bizim suale cevab verilmedi. 

BAŞKAN — Hükümet sualinizi duymuştur, 
icab eden tedbiri alır. 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR — Ar
kadaşımız konuşurken dışardaydım. Ne dedik
lerini ve ne istediklerini öğrenemedim. Tabiî 
zabıtta okuyacağım. Eğer belediyelerin şekerle 
alâkalanması meselesi ise, halkın ihtiyacı için 
şeker getiremezlerse bunun için başka bir tedbir 
bulsunlar diyorlarsa yapılacak bir şey yoktur. 
Memlekette ticaret serbesttir. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — 7 nci madde hakkmda mı? 
RAIF KARADENİZ (Trabzon) — Bu mad

deden evvel kanuna ilâve edilecek bir madde 
teklif edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RAIF KARADENİZ (Trabzon) — Arkadaş

larım, görüyorum ki bu davanın esasının haklı 
olduğu Hükümetçe de, bütün söz söyliyen ar-
kadaşlanmca, binnetice Heyeti Umumiyece de 
kabul olunmaktadır. Fakat bir formül, bir ça
re, bir yol bulunamadığından dolayı kabul olun
madı. Çare şudur: Bazı tüccar; toptancı ve ya
rı toptancıların elinde bulunan stoklar Maliye 
memurları tarafından tesbit edilir, fiatın ten
zili dolayısile görülecek fark, fabrikalarca tes
bit olunur, Hükümet bilâhare fabrikalarla an
laşarak bu zararın telâfisi şeklini bulur, tayin 
eder. Toptancı ve yarı toptancıların elinde bu
lunan miktar bu suretle tesbit olunacak, farkı 
fiat sebebile hâsıl olan zarar miktarına göre 
fabrikalarca şeker verilecek, fabrikaların öde
diği bu zararın karşılığı Hükümetçe bulunacak 
bir tedbirle halledilecektir. 

Farkı fiat sebebile hâsıl olan zarar miktarm-
ca kendilerine fabrikalarca şeker verilecektir. 
Bilâhare bu fabrikanın ödediği bu zararların 
karşılığı Hükümetçe alınacak bir tedbir ile hal
ledilecek, telâfi olunacaktır. Bu şekilde müs-
bet bir madde teklif ediyorum. Yine bunun üze
rinde encümenin icab eden değişikliği yapma
sı hakkı mahfuzdur. 

BAŞKAN — Karadeniz arkadaşımızın ev
velki takriri Heyeti Aliyenizce kabul edilme
mişti. Şimdi bu teklifin bir madde halinde yapıl
dığını görüyoruz. Bu takririn ondan ayrı ol
madığını kabul etmek mümkün değildir. Ayrı 
bir teklif olarak reye arzedilebilir . 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR (İz
mir) — Bizim gördüğümüz manzara şudur: Bu 
gün Ankarada dahi istihlâk için şeker aran
maktadır. Yani, bunun birinci misali şekerin, 
piyasada mevcud değildir, denecek kadar az ol
masıdır. Geçenlerde bir gazetede okudum, ga-

— 152 — 



î ; 37 12-6-1935 C : 1 
zeteci anket yaptığı mahalle bakkalile konuşu
yor. Orada alenen ifade ediliyor ki; bakkal 
müşterilerine, şeker ucuzlayacak, diyerek şe
ker almamalarını tavsiye ediyormuş. Müşterile
rinin kazancını düşünen bakkalın her halde her 
şeyden önce kendi kazancını düşünmesi ve ken
di şeker satışını garanti etmesi lüzumu tabii
dir. 

Diğer bazı memleketlerden de, bize şeker ye
tiştiriniz. diye, yapılmış müracaatler vardır. 

Şeker fabrikaları da vaziyete normal şekli 
vermek için tertibat almağa lüzum görmüşler 
ve lâzım gelen tertibat da alınmıştır. Binna-
zariye bundan hiç bir vatandaşın ne şekilde olur
sa olsun zarar görmesini kimse arzu etmez. Bil
hassa böyle adaletin timsali olan Yüksek Mec
lisin buna cevaz vereceğini düşünmek bile hata
dır. Fakat adaleti temin edeceğiz, şeklinde koy
duğumuz bazı kayitler vardır. Bilhassa güm
rük mesailinde, bilhassa kontenjan tatbikatı 
meselesinde sırf adaleti temin etmek için ve 
iyilik maksadile konulan bazı maddelerden çok 
fena neticeler çıkmıştır ve çok suiistimal ol
muştur. Onun için korkuyorum bu gün dahi 
mutlak bir adalet temin edeceğiz arzu ve endişe-
sile koyacağımız kayitler daha fena neticeler 
verecektir ve doğrudan doğruya halkın ucuz şe
ker yemesine mâni olacak kadar sui tesir yapa
caktır (Doğru sesleri). 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Hükümet
ten bir sual soracağım. Ellerinde stok mal bu
lunanlar için böyle bir madde tuz kanununda ni
çin kabul edildi? (O geçti sesleri). 

BAŞKAN — Bir teklif mahiyetinde hazırlan
makta olan takriri yeniden reye koyacağım. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Riyaset teklifi bek
lemez. Takrir evvelden hazır olur. 

BAŞKAN — Takrir okunamıyor. 
RAIF KARADENİZ (Trabzon) — Müsaade

nizle bendeniz okuyayım. 
Yüksek Başkanlığa 

Toptancılar ve yarı toptancıların ellerindeki 
stok şekerler maliye memurları tarafından tes-
bit olunur. Fiatin tenzili sebebile bulunacak fark 
fabrikalarca şeker vermek suretile ödenir. Hü
kümet fabrikalarla anlaşarak bu zararm telâfi
si tedbirlerini alır. 

Trabzon 
Raif Karadeniz 

(Olmaz, olmaz sesleri). 
RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — Niçin ol

masın arkadaşlar? 
BAŞKAN — Bu teklifin nazarı dikkate alınıb 

alınmamasını reye arzediyodum. Nazarı dikka
te alanlar ... Almayanlar ... Takrir nazarı dikka
te alınmamıştır. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 8 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reye arze-
dilmiştir. 

Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanuna bağlı (A) cetveline yapıla
cak ilâveye dair kanun lâyihasına rey verme
yen var mı? 

Pulluk kanununa ek kanun lâyihasına rey 
vermeyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Bundan sonra ruznameler daha kalabalık 

olacağı için cuma günü, münasib, görürseniz, sa
at 14 te toplanalım. Reye arzediyorum. Cuma 
günü 14 te toplanılmasını kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea

dülü hakkındaki kanuna bağlı iki sayılı cetvel
de değişiklik yapılmasına ve bir vilâyette teşkil 
edilecek idare heyeti kadrosu hakkındaki kanu
na (225) rey verilmiştir. Muamele tamamdır, 
Kanun (225) reyle kabul edilmiştir. 

Balya - Karaaydın madenler kiralama ve iş
letme şirketinin getireceği mayi madenî mahru
katın gümrük ve muamele resminden istisnasına 
dair olan kanuna (236) rey verilmiştir. Mua
mele tamamdır. Kanun (236) reyle kabul edil
miştir. 

Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkın
daki kanuna bir madde eklenmesine dair kanu
na (235) rey verilmiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun (235) reyle kabul edilmiştir. 

Riyaseti Cumhur dairesi teşkilât kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanuna 
(240) rey verilmiştir. Muamele tamamdır. Ka
nun (240) reyle kabul edilmiştir. 

Satın alınan Aydm ve şuabatı demiryolları
nın tesellüm ve tasfiyesine ve işletme muamelâ
tına dair kanuna (224) rey verilmiştir. Muame
le tamamdır. Kanun (224) reyle kabul edilmiştir. 

Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkında 
kanuna rey vermeyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkında

ki kanuna (230) rey verilmiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun (230) reyle kabul edilmiştir 
(Alkışlar). 

Pulluk kanununa ek kanuna (226) rey veril
miştir. Muamele tamamdır Kanun (226) reyle 
kabul edilmiştir 

Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2287 sayılı kanuna bağlı (A) cetve
line eklenecek memur kadrosuna dair kanuna 
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(229) rey verilmiştir Muamele tamamdır. Kanun 
(229) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede başka bir şey yoktur. Cuma gü

nü saat 14 te toplanılmak üzere inikada nihayet 
verilmiştir. 

Kapanma saati: 17, 20 

-«*•» 

Devlet memurları aylıklarının levhid ve teadülü hakkındaki kanııııa hayli 
ii sayılı cedvelde değişiklik yapılmasına ve bir vilâyette teşkil edilecek 

idare heyeti hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 

Antalya 
Numan Aksoy 
ilasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Ad&kan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 

Aza adedi . 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

399 
: 225 

225 
: 0 

0 
: 173 

1 

/ Kabul edenler ] 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mi tat Kuzay 
Mitat Denli 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Rifat Ünür 
Çoruh 

Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbekir 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye ön iz 
Rüştü Bekit 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Meedi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Azız Samih ilter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri T üzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayerdom 
Remzi Güreş 
Memed Şahin 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
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Şevket Erdoğan 

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

istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Fakihe övmen 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Oürsoy 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

izmir 
Ren al Nevzad îştar 
General Kâzım İnanç 
Hasan Âli Yücel 
Plüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozknrd 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

Tsparta 
Hüsnü özdamar 
îbrahim Dcmiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
Meni e d Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif tiden 
Tahsin Coşkun 
Veled îzbudak 

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

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
ITâzım Börekçi 
Lût'f i Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Ol pak 
Nedim Bozatık 
Raenb Akça 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Rıza Sürel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fnad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid ÜT>er 
Mustafa Ekon 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
İbrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Naşid Ulu S 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 

Osman Ercin 
Refik İnoe 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 

Muğla 
Hüsnü KitabcT 
Şükrü Kaya 

Şevki Çiloğlu 
Niğde 

Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Ahmed thsan Tokeröz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 

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

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
tbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim tncedayı 
Dr. Galib Üstün 

Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgarı 
Ref et Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı tçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rif at Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (İzinli) 
İzzet Ulvi Aykurd 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 

Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 
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Yahya Galib Kargı 
Antalya 

Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Abidin özmen 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Ilalid Bayrak 
Übeydullah 

Bilecik 
îbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halici Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fa tin Güvendiren 
(İzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 
Mustafa önsay 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
Me*ıed Ali Okar 
(îdare Âmiri) 

t : 37 12-6-
Çorum 

Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Rmin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Işık (İzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehi-
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Coııker (Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık TJs 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz
in en (İzinli) 
Dr. Refik Saydam 
Halil Eteni Eldem 
Hayrullah Ergin 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
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Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Kâmil Dursun 
Memcd Sadettin Epik-
men 

İsparta 
Kaırıâl Ünal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Karan tay 
Sami Er km an 

Kayseri 
Nah i d Kerven 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Mcmed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Salâh Yar er 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç (İzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Gl. Osman Koptageî 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabri Toprak (İzinli) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memcd Erten (İzinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya 
( t Â.) 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Naki Yücekök (İzi»di) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halici Mengi (İzinli) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrr Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Memed Güneşdoğdıı 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşeıık 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
(İzinli) 
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Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uyhadm 
Faik öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 

Trabzon 
Hamdi Ülkümeıı 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydın 
Süleyman Sırrı Gedik 
(îzinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 

Puad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pckel 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(îzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Züihtü Soyak 
(îzinli) 

Ba lya - K a r a a y d ı n m a d e n l e r i k i r a l a m a ve iş le tme ş i rke t in in ge t i r eceğ i m a y i 
m a d e n i m a h r u k a t ı n g ü m r ü k ve m u a m e l e r e s m i n d e n i s t i snas ına d a i r k a m ı n a 

ver i len r ey l e r in net ices i 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Dr. Taptas 
Eşref Demirci 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 

Aza adec ii : 399 
Reye iştirak edenler : 236 

Kabul edenler : 236 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 162 

Münhaller : 1 

[ Kabul edenler ] 

Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Fcrid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Ren da 
Rifat Ünür 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 

Fuad Bulca 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
General Şefik 
Haydar Rüştü Öktem 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük 
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigı-ol 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
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Şeref Aykut 
Elâziz 

Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri T üzer 
Fuad Sirmeıı 
General Zeki Soydcnıir 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
fOsman Işın 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-

•dem 
Remzi Güreş 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

içel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Ilamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali ilana Tarh an 
Dr. Gl. Hakla Şimısİ 
Erel 
Dr. Neşet Ömer lrdelp 
Fakihe öymen 
General Refet Bele 
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General Şükrü Gökbcrk 
Haindi Gürsoy 
Ilayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

tzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım İnanç 
Hamdı Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Mcıııed Sade iti ıı Epi İv
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Hüsrev Kızddoğan 
Memed Nazif Sircl 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şcnozan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkun 
Vcled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 
Veli Yasın 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Tmtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
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Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Köker 
Ali Rıza Sürel 
Beli ire Bediz 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebcsoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Di. Şakir Ahmed Ediz 
ibrahim Dalkılıç 
Memed Som er 
Naşid lHuğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Vasıf Çır ay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani A kek en 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

M araş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrczzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Kâmil lrdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltrrım 
Hamdı Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Ra.sim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
General Sıtkı Üke 
Hür rem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
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Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 
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Yozgad 

Emin Draman 
Ömer Evci 
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Sırrı Içoz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkayâ 

Efalil Kratavsü 
Hasan Karabacak 
Rifat Varda» 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (îzinli) 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(îzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Abidin özmen (Bakan) 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 4 
(îzinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren (îzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa önsay 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (îzinli) 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Işık (îzinli) 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
İsta mat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker (Oruntak) 

Ömer Asraı Aksoy 
Giresun 

General ihsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(îzinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Halil Etem Eldem 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Kamâl Ünal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz! 

M. Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Kırantay 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen (Bakan)) 
Ömer Dinç (izinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General ismet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabri Toprak (izinli) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten (İzinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya 
(idare Âmiri) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu 
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Naki Yücckök (tzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Dr. Basim Perid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörük er 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

I : 37 12-6 
Damar Arık oğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
İsmail Müştak May ak on 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kamâl Tcngirşenk 

Sivas 
Hüsrcv Gerede 
îsmail Mcmcd Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

1935 G : 1 
Faik öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokaâ 
Galib Pekel 
Süreyya Tevfİk Gonca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Onuil ak) 
Mi tat Aydın 
Sırn Day 
Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (İzin-
li) 

Puact Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celâl Sahir K rozan 
(İzinli) 
Dr. Mi tat Altıok 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(İzinli) 

»»-<< 

Devlet k i taplar ı nni ledavı l s e r m a y e s i h a k k ı n d a k i k a m ı n a bir m a d d e ek len 
meş ine claiı* k a m ı n a ver i l en r ey l e r in net icesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ha ti Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasinı Aktar 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aza adedi : 3gg 
Reye iştirak edenler : 235 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 103 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Aydın 

Adnan Ertekin 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esen er 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
İsmail Hakkı Uzunç.ar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sahih a GÖkçül 

Bayazıd 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. (!1. Besim Ömer Ak 
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Denli 
Mitat îuızay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 

Mustafa Pehmi Gerçek 
ÖP 

Sadettin Perid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Mustafa önsay 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Puad Bulca 
Memed Ali Olcay 

Çorum 
Dr. Mustafa Can tekin 
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İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
General Şefik 
Haydar Rüştü ökteiri 
Ma/har Müfid Kansu 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Beki t 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü T i «rol 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Oh kay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih tlter 
Saffet Ari kan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz üıımlu 
Nakiye Elgün 
Nceib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şal:in 
General Ali Hikmet 
A yer d em 

Giresun 
Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç, 
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Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Durak Sakarya . 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Iümin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Fakihe öymen 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi lürsoy 
Hay ru İlah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimeoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Ncvzad t star 
General Kâzım inanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü ö/damar 
ibrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Veled tzbudak 
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Kayseri 

Ahmed Hilmi Arga 
Fer ruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hâzini Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettiıı Olpak 
Nedim BozatiK 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Sürel 
Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
General Ali Fuad Cc-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sil ay 

Kütahya 
İbrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Receb l'eker 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Osman Ercin 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

M ar aş 
Kemal Kusun 
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Nuri Uraİ 
Mardin 

Abdürrezzak Satana 
Dr. Rızo Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Ural 
Faik Soylu 
Kâmil lrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal tır im 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Etcm Tuncel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süs.vy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Şemsettin G ünalt ay 
Vasfi Raşid Sev iğ 
Ziya Basara 



Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
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Süreyya Tevfik Genca 
General Sıtkı Üke 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

ürfa 
Behçet Günay 
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Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (İzinli) 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rifat Araz 
Şaidr Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Ancan 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Abidin özmen 
(Bakan) 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 
(İzinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
(t. Â.) 
übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uznıay 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(İzinli) 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 
Rifat Unür 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
İ3mail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydın 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık (İzinli) 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Istemat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker (Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General Ilışan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(İzinli) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Etem Eldem / 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Air"üz 
Ömer Kâmil Küntay 
Memed Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Karantay 
Sami Erikman 
Tahsin Coşkun 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Süleyman Demirezen 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Behire Bediz 
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Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç (izinli) 

Malatya 
General îsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabrı Toprak (îzinli) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten (izinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yüeekök (izinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
ismail Çamaş 

Muhittin Baha Pars 
Samsun 

Memed Ali Yörüker 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yeğena 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın 
ismail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
ismail Memed Uğur 
(izinli) 
Necmettin Sadık 
Sabiha Görkey 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
(Oruntak) 
Mitat Aydın 
Sırn Day 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (İzinli) 
Muhiddin Dinçsoy 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(izinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(izinli) 

Riyase t i < ü m h ı ı r da i res i teşki îa t k a n u n u n bazı m a d d e l e r i n i n değiş t i r i lmes ine 
da i r k a n ı m a ver i len r ey le r in net ices i 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

399 
240 
240 

0 
0 

189 
1 

/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
izzet Akosman 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 

Antalya 
Numan Aksoy 

Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktcpe 

Balıkesir 
Cemal Escner 

Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 
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Bayazıd 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. (il. Besim Ömer Ak~ 
alrn 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gül ez 

Burdur 
•İbrahim Neemi Dilmen 
Mustafa Şerci Özkan 

Bursa 
A saf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib" Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Rcfet Can i tez 
Sadettin Perid Talay 

••Şekibe Tnscl 
Çanakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergendi 

Çankırı 
Mustafa önsay 
Rifat Ün ur 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Memcd Ali Okar 

Çorum 
Dr. Mustafa Caııtekin 
İsmet Eker 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Emin Aslan Toka d. 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbehir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 
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Edime 

Dr. Fatma M.emik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çıydtepe 
1 Tasa TI Tahsin Berk 

Erzincan 
Alvliülıak Fırat, 
Aziz Samih i İter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirınen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiyc Elgün 
Neeib Asım Vazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Hikmet Ayerdem 
Bekir Kaleli 
Remzi Gürez* 
Memcd Şahin 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Fcrid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
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Dr. CM. Hakkı Şiııasi 
Erel 
Dr. Neşet. Ömer îrdelp 
Fakihe öymen 
General R<fet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Cîürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya. Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Sadettin Epikmen 
Rahıni Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
lbra!üm Demiralay 
Kamâl Turan Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Hüsi'ov Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Nuri Tam aç 
Sami Erkmerı 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Fcrid Perker 
Nah i d Kervcn 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatrk 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Sürcl 
Beli i re Bediz 
Cemal Tekin 
General Ali Fuad O -
besoy 
Kâzım Ok ay 
Mustafa Halid Un er 
Müstafi Eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
tbrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Reeeb Peker 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. nilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Osman Ercin 
Refik înce 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Coruk 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
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Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed thsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdı Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sircl 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Ruşcni Barkın 
Zühtü Dunıkan 
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Seyhan 

Ssma Nayman 
General Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 

Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadra 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Kenay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Daniş Eyüboğhı 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadetıiz 
Sırn Day 

Vrfü 
Behçet Güniy 
General Ahmed Yazgan 
Refet tUgen 

\ '. / ' Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arras 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Ömer Evoi 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Kar ah işar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (izinli) 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(izinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Fılilı Rrfkı Atav 
Kamâl Atatürk (R. 0.) 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yalıya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arıcan 
Türkân Baştuğ 

Ayam 
Abidin özmen 
(Bakan) 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 

Hayrettin Karan 
Örge Evren 

Bnyazid 
Halid Bayrak 
(I. Â.) 
Obeydullah 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
«nlih Bozok 

Bolu 
Cevad Ahbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
(izinli) 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us \ 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Huriye ön iz 
Tevfik Bilge (izinli) 
Zekâi Apaydm 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık 
(izinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin üzer 

Eskişehir 
lstemat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılrç 
Nuri Coniker (Oruntak) 
Ömer Asrm Aksoy 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
HİkKı Tarık üs 
SadM Maksud' Arsal 

Giimüşane 
Ali Şevket Öndcrsev 

tstınbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Etem Kldom 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Baha öngören 
Esad Üzöğuz 
General Muhittin Akyüz 
Ömer Kâmil Güntay 
Fuad Köprülü 
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Kastamonu 
Dr. Şükrü Şen ozan 
Dr. Tevfik Aslan 
ibrahim Karantay 

Kay teri 
Reşid özsoy 
Su laman Demirezen 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
1/ûtfi Müfid Özdeş 
Memed Seyfoli 

K nendi 
Haşan Hayri Tan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim, Hazım Onat 
Tevfik Fikret Sılay (O-
runtak) 

Kütah va 
Dr. İJVLLİİ Kırdar 
Resim Atalny 
Muhlis Erkmen (Bnkan1 
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Naşid Uktf 
Ömer Dinç (izinli) 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pektaş 
')sman Taner 

Manisa 
Kâzım Nam i Dura 
Kenan Örer 
Sabri Toprak (izinli) 
Tahir Hitit 

M araş 
Hasan Reşid Tankııd 
Kemal Kusun 
(izinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
Irfnn Ferid Alpaya 
(I. A.) • 
Osman Dinçer 
Kıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Auıi Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlıı 

1935 C : 1 
Naki Yücekök (izinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Oanib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Memod Ali Yörükcr 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydm 
ismail Müştak Maya-
kon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim îrıcedayı 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hüsrev Gerede 
ismail Meır.ed Uğur 
(izinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Peke! 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
(Oruntak) 
Mitat Aydın 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(izinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekcl 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Celâl Sah ir Erozan 
(izinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
I/inil) 
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Sa t ın a l ı n a n Aydın ve şuaİKitı d e m i r y o l l a r ı n ı n t e se l l üm ve tasf iyesine vö 

iş le tme m UMU el Alına d a i r k a n u n a ver i l en r e y l e r i n neticemi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 390 
Reye iştirak edenler : 224 

Kabul edenler : 224 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 174 
Münhaller : ' l 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver-Adakan 
Memed Demir 
Oaman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bayaztd 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Denli 

/ Kabul 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

ısursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
General Şefik 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbekir 
Gl. Kâzım Sevüktokin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

edenler] 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Meedi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemiı 
Nafiz Dumlu 
NaMye Elgun 
Necib Asini Yazıksız 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman işin ••. 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Remzi Göres 
Memed ŞahUa 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
tsmail ^aburipu 
Muzaffer Kıllç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Dörak Sakarya 
Edib Servet Tor 

Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutltı 
Hakkı Saydam 

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

îzmir 
Benal Nevzad tştar 
General Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Y$cet 
Memet Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim üemirahiy 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kfs 
Hüsrey Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
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Kâzım Okay 
Mustafa Haüd Üner 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
ibrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Keeeb Peker 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çınay • 

Manisa 
Dr, Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Osman Ercin 
Refik ince 
Tuıgud Türkoğlu 
Yaşar özuy 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

-1935 C : 1 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Paik Soylu 
Hal id Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuneel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü D uru kan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orueoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Kaşid Seviğ 
Ziya Basara 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmea 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbüdak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Perruh Güpgtîp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kfrven 
Salih Turgay 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Alçın 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müf$ özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Ge. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
i*'edim Bozatık 
Rapnb Akça 
Salâh YarcrT 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
General Ali Fuad Ce-
besoy 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin kaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
(izinli) 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(izinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 

[Beye iştim 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkr Atay 
Karaâl Atatürk (R. C.) 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arıcau 
Türkân Baştuğ 

etmeyenler] 
Aydın 

Abidin özmen 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 
(izinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 
Gl. Sıtkı öge 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

ürfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

örge Evren 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Übeydullah 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

JÛolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 

— 168 — 



t : 37 12-6-1935 C : 1 
Burdur 

Halid Onaran 
İbrahim Necini Dilmen 

Bursa 
Ur. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(İzinli) 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çarıkın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
(Başkan) 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Asım Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar (t. Â.) 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
ismail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Takat 
Haydar Rüştü öktem 
Neeib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge 
(îzinli) 
Zekâi Apaydın 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 
(izinli) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Nafi Atuf Kansu 
Şükrü Koçak 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Istemat özdamar 
Yusuf Ziya&özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker (Orun 
tak) 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Ali Hikmet Ayer 
dem 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümûşane 
Ali Şevket öndersev 

îçel 
Feri d Celâl Güven 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(izinli) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Halil Eteni Eldem 

izmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkıırd 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 
M. Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Karantay 

Kayseri 
Resi d özsoy 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir' 
Ali Rıza Esen 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Ömer dinç 
(izinli) 

Malatya 
General ismet inönü' 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabri Toprak 
(İzinli) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 
(izinli) 
Mitad Alam 

Mardin 
irfan Ferid Alpay a 
(t A.) 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Hakkı Küıcoğlu 
Naki Yücekök 
(İzinli) 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hüsrev Gerede 
ismail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 
Sabiha Görkey 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pek(! 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydın 
S. Sırrı Gedik 
(izinli) 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
(izinli) 
Memed Emin Yurdakul 
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Yozgad 

Avni Doğan 
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Zonguldak 

Ekrem Pekel CYlâl Sahir Erozan 
Sungur (İzinli) 

Dr. Mitat Altıok 

Ragıb özremiroğîu 
Receb Zühtü Soyak 

(İzinil) 

Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkındaki kanuna veri len 
reylerin ne t ices i 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
izzet Akosman 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şıh 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Redddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyeni er 
Münhaller 

399 
230 
230 

0 
0 

• 168 
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s / Kabul edenler ] 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
İhsan Tav 

Büecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Neemi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canrtez 
Sadettin Feri d Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Ziya Gevher Etili 
Çankırı 

Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
General Şefik 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
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Münir Akkaya 
Sadrı Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Ğümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdı Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Fâkihe öymen 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Gürsoy 
Sadettin Rıza Uraz 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Benal Nevzad îştar 
General Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü üzdamar 
ibrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 

t : 37 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 
Veli Yaşm 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzını Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
ibrahim Dalkılıç 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akekcn 
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Osman Ercin 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlü 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tun alı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
ismail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Hüsrev Gerede 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
General Sıtkı Üke 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Raif Karadeniz 
Sırn Day 

Urfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırn Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rif at Vardar 
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[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
(îzinli) 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
tsmail Hakkı Mumeu 
(izinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rıfat Araz 
Şakir Kmaet 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Tevfik Anean 
Türkân Başbuğ 

Aydtn 
Abidin Özmen (Bakan) 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 

Patin Güvendiren 
(izinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çanktrt 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Puad Bulca 
Hasan Cavid 
Memed AH Okar 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
tsmail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Ham di Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekİr 
Tevfik Bilge (izinli) 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet İşık ' 
(izinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Şükrü Koçak 
Tahsin Uzcr 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstemat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General ihsan Sökmen 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İstanbul 
Abdülhaic Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(izinli) 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Etem Eldem 
Hayrullah Ergin 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüşlü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 

ispurvu, 
Kamâl Ünal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Kuntay 
Memed Fuacl Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
ibrahim Karantay 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkun 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Nah id Kerven 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Sürel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç (izinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General ismet inönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabri Toprak (izinli) 
Talıir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten (izinli) 
Mitad Alam 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
irfan FericL Alpaya (t. 
A.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyiı. Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök (izinli) 
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Şükrü Ataman 
Niğde 

Dr. Aparavaya 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarean 

Samsun 
Elem Tunoel 
Memed Ali Yörükel 
Memed Güneşdoğdu 

t : 37 12-6-
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
(izinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

1935 C : 1 
Faik öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tohad 
Galib Pekel 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Orutıtak) 
Mitat Aydm 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Ürfa 
Ali Saib Ursavaş(îzinil) 
Muhittin Dinçsoy 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(izinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Rağıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(izinli) 

• < • » ! 

Pulhık kanununa ek kanun layihasına rey verenler 
. ( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 390 
Reye iştirak edenler : 226 

Kabul edenler : 226 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 172 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Bere Türker 
Cemal Akçm 
İzzet Akasman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Dr. Taptas 
Eşref Demirci 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Türkân Baştuğ 
Aydın 

Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Soıu-
yürek 
Enver Adakan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr- Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzüri 
Fuad Bulca 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
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Diyarbekir 

General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
îstamat özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkraya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 

Hakkı Saydam 
Hamdı Ongun 

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

İzmir 
Benal Nevzad îştar 
General Kâznn înanç 
Hüsnü Çakır 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Hüsrev Kızıl doğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif îlden 
Veled îzbudak 

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

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgî 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Hıza Sürel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakır Ahmed Ediz 
İbrahim Dalkılıç 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Vasıf Giray 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Osman Ercin 
Refik tnce 
Turgud Türkoğlıı 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Ulııçay 
Cavid Oral 

Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltınm 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuneel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim tncedayr 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Stvas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
General Sıtkı Üke 

Trabzon 
Da niş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
S ı rn Day 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
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Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 

t : 37 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 

12-6-193Ö 0 : İ 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
.Esad Çakmakkaya 

Halil Kratavstt 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (İzinli) 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arıcan 

Aydm 
Abidin Özmen (Bakan) 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazıni Topcoğlu 
Tahsin San p 
(İzinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren (İzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asını Us 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar 

Çorum 
Ali. Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkınan 
Dr. Kâzım Samanlı 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydın 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık (İzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker (Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Satiri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İstanbul 
Abdulhak Hâmid 
Ahmed Hamdi D emzirten 
(İzinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Cîeneral Refet Bele 
Halil E tem Eldem 

İzmir 
.Celâl Bay ar (Bakan) 
Dr, Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Haindi Aksoy 
Hasan Âli Yüeel 
Kâmil. Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 
M. Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Kırantay 
Sami Erkman 
Tahsin Coşkun 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid Özsoy 

Veli Yaşın 
Kırklareli 

Dr. Fuad Umay 
Kırşehir 

Ali Rıza Esen 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer KÖker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
Memed Somer 
Muhlis Erkmeıı (Bakan) 
Ömer Dinç (izinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabri Toprak (izinli) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten (İzinli) 
Mitat Alam 
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Mardin 

trfan Ferid Alpaya 
(îdare Âmiri) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök (izinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
HaÂd Mengi 

Ordu 
t .ımed îhsan Tokgöz 

Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer 

Sİird 
ismail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Yusuf Karaâl Tengirşenk 

JStvas 
Hüsrcv Gerede 
ismail Memed Uğur 
(izinli)" 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Yalıya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasarı Saka (On.in.tak) 
Mi tat Aydın 

Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş (İzin
li) 
Fuad Gökbudak 
Muhittin Dinçsoy 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 
Sungur 

Zonguldak 
Celâl Sah ir E rozan 
(izinli) 
Dr. Mı tat Altıok 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(izinli) 

Maarif vekale t i m e r k e z , teşkilât ı ve vazifeleri h a k k ı n d a k i 2 2 8 7 sayı l ı 
kamına ba(|lı A eetveli ı ıe ek l enecek menini* k a d r o s u h a k k ı n d a k i 

k a m ı n a ve r i l en r e y l e r i n ııetieesi 
( Kamın kabul edilmiştir ) 

Afyon Kardhisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Dr. Taptâs 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 229 

Kabul edenler : 229 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 109 
Münlıaller : i 

/ Kabul edenler ] 
Rasim Aktar 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydtn 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 

İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak 
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Denli 

Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
ibrahim Neemi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçek-
er 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Taiay 
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Şekibe tnseî 
Çanakkale 

Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Rifat Ünür 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bıüca 

Çorum 
Dr. Mustafa Can tekin 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nah i Rıza Yıldırım 

Denizli 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktenı 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
îstemat özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Remzi Güreş 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr/ Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Fakihe öymen 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökbcrk 
Hamdi Grürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 

-İÖ36 d : İ 
Mükerrem Ühşal 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif tiden 
Veled İzbudak 

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

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim BozatiK 
Ragıb Akça 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Sürel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üncr 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakır Ahmed Ediz 
İbrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
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* Vasıf Çöiay 
Manisa 

Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükjü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Ural 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
KâmH İrdelp 
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S. Sayısı: 150 
Haziran ağustos 1934 aylarına aid raporun sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı muha

sebat encümeni mazbatası (3/15) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 25 - X - 1934 

U. 56640 
H. 206 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

AAuhasebei Umumiye kanununun 76 ncı maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi Âliye 
takdimi icap eden raporlardan Haziran- Ağustos 934 aylarına ait raporun bu müddet zarfın
daki muamelâttan Meclisi Âliye muhtacı arz görülenlerle hilâfi kanun telakki edilen ve müma
sili evvelce arzedilmeıniş olan hususlara müteallik olmak üzere ıö madde 3 cetvel ve 28 
sahifeden ibaret olarak leffen takdim kılındığı arzolunur efendim. 

D. M. Reisi 
Seyfi 



DÎVANI MUHASEBATIN MÜTALRASI 

2 — 28 şubat 1340 tarihli muvakkat bütçe ka
nununun yedinci maddesinde yirmi paradan 
dûn kesirlerin tay ve daha fazla kesirlerin ku
ruşa iblâğ edileceği yazılı olııb tam yirmi pa
ra hakkında bir şey denilmemiş olmakla bera
ber bu kanunun sureti tatbikini gösterir Maliye 
vekâletince tanzim edilmiş olan talimatname ile 
yirmi paraya kadar olan kesirlerin yirmi para 
da dahil olduğu hald'e tayyi ve yirmi bir para ve 
daha yukarı kesirlerin kuruşa iblâğ edileceği 
gösterilmiş ve tatbikatta yakın zamanlara ka
dar bu şekilde devam etmekte bulunmuş iken Ma
liye vekâletince muvazene vergisi kanununa da
ir tanzim olunan izaİmameye merbut cetvelin 
iktisadî buhran vergisi olarak maaşattan tevkifi 
lâzımgelen miktarı gösteren sütunundaki rakam
lar yirmişer para küsuratın kuruşa iblâğı sure-
tile hesab ve tesbit edilmiş olduğundan buhran 
vergisinin hesabında Divanla devair arasında 
ihtilâflar husule gelmeğe başlamış ve mezkûr 
cetvelin şimdiye kadarki tatbikata uygun bir 
şekilde tashihi lüzumu Maliye vekâletine yazıl
mıştı. 

Alınan cevapta tam yirmi para hakkında. 
kanunda bir hüküm olmadığı gibi tayyedilme-
si lüzumuna dair de bir kayid bulunmadığın
dan mevzubahs olan talimatnamenin bu cihete 
aid ahkâmının (Devlet varidatının tahakkuk ve 
tahsilinde yirmi para ve ondan fazla kesirlerin 
kuruşa iblâğı ve yirmi paradan noksan kesirle
rin de tayyedilmesi lâzımgeleceği) şeklinde ta
dil edilerek keyfiyetin bu suretle tamimen teb
liğ edilmiş olduğu bildirilmiştir. 28 şubat 1340 

( S. Say: 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı M. Encümeni 28 - V ~ 193$ 

Karar No, 11 
Ems No. S/15 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebatın haziran ağustos 1934 
aylarına aid üç aylık raporu encümenim İzce tet
kik olunarak ihtiva ettiği .16 fıkradan her biri 
hakkında encümenimizin mütalea ve kararları 
karşılarına yazılarak Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

1 — Bu fıkra encümenimizce tefsir mevzuu 
görülerek ayrıca bir mazbata tanzim olunnb 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur, 

2 - - 28 şubat 1340 farildi muvakkat bütçe 
kanununun 7 nci maddesinde yirmi paradan aşa
ğı kesirlerin tay ve daha yukarr kesirlerin ku
ruşa iblâğ edileceği yazılr olub tam yirmi pa
ra hakkında bir şey denilmemiş olmakla bera
ber tatbikatta, masraflarda yirmi paranın tay
yedilerek varidatta kuruşa iblâğı küsuratın tay 
veya iblâğındaki kanun hükmünün ayrı ayrı iki 
şekilde tatbiki demek olub eğer kanun yirmi 
paranın tayyınr âmir ise bunun varidn.Ua kuru
şa iblâğı bir tedvin mevzuu bulunmakta, oldu
ğundan Hükümetin un zan dikkatinin celbi mu
vafık görülmüştür. *i 
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tarihli kanunda gerçi tam yirmi para hakkında 
sarih bir hüküm meveud değilse de mezkûr ka
nunun sureti tatbiki hakkında tanzim olunub 
şimdiye kadar tatbik edilmiş olan talimatname 
ile gerek varidat gerek masrafta yirmi para 
da tayya ithal edilerek ondan fazlasının kuru
şa iblâğı esas kabul edilmiş ve bu güne kadar-
ki tatbikat da bu merkezde bulunmuş olduğu 
halde bunun masraf tediyelerinde yirmi paranm 
tayyi ve yalnız varidata aid küsuratta kuruşa 
iblâğı suretinde tadili tahsil ve tediye muame
lâtına şamil bir hükmü kanuninin tahsilde baş
ka ve tediyede başka bir şekilde tatbiki gibi 
bir vaziyet ihdas etmekle beraber tatbikatı ca
riye hilâfına tam yirmi paranın kuruşa iblâğı 
maksadı kanuna da uygun görülememektedir. 

3 — 1683 numaralı tekaüd kanununun 48 
nci maddesinde eeddeden bahsedilmemiş olması
na göre eski hükümlere göre muhassas teka
üd ve yetim maaşlarının 2097 numaralı kanuna 
tevfikan tadilinde eski hükümlere göre müte
veffanın eeddesine muhassas maaşın da yeni ka
nuna göre tadili mümkün olamayacağı ve eski 
hükümlere göre iktisab olunan bir hakkın hu
susî idareler memurin ve eytammm yeni kanun 
hükümlerinden istifadelerini istihdaf eden 2097 
numaralı kanunla tamamen nezedilmiş olduğu 
telâkki edilemeyeceği cihetle eski hükümlere göre 
bağlanmış olan maaşların devamı itasile 1683 
numaralı kanunun dairei şümulüne giren diğer 
yetimlerin ikramiyelerinin verilmesi hususunda 
Divanca ittihaz olunan karar muvafık görülmüş
tür. 

3 — Tavşanlı kazası İstiklâl mektebi mualli
mi Hasan Tahsin Efendi yetimlerine eski hüküm
lere göre muhassas maaşın 2097 numaralı kanuna 
tevfikan tadilinde eski hükümlere göre müteveffa
nın eeddesine muhassas maaşın da yeni kanuna 
nazaran tadil olunduğu görülmüş ve mezkûr ka
nunun 48 nci maddesinde ise eeddeden bahsedil
memiş olmasına nazaran yapılan muamelenin 
mesnedinin bildirilmesi hakkındaki istizaha da 
48 nci maddede eeddeden bahsedilmemiş ise de 
2097 numaralı kanunun sureti tatbiki hakkında
ki Divanı muhasebatça ittihaz olunan kararın 7 
nci fıkrasında validelerin birinci derece yetimler 
meyanma konulması kabul edilmiş olduğundan 
evvelce eski hükümlere göre maaşa dahil edilmiş 
olan ceddelere de bu fıkranın tatbiki lâzımgele-
ceği mütaleasında bulunulduğu cevabı verilmiştir. 

Kendisine eski hükümlere göre tekaüd maaşı 
tahsis edilmiş olub yeni hükümlere göre tekaüd-
lüğe müstahak olmayanların muhassas maaşları
nın katı cihetine gidilmeyib eskisi gibi itasma de

vam olunması ve tadile tâbi tutulmaması kabul edil
miş ve ceddelcr de yeni kanuna göre maaşa müs
tahak olmamakla beraber kendilerine eski hüküm
lere göre evvelce maaş tahsis edilib tediyesine 
devam edilmekte bulunmuş olduğundan bunların 
da muhassas maaşlarının devamı itası ve fakat 
yeni hükümlere göre tadil edilmemesi lâzımgele-
ceği cihetle mumaileyh Hasan Tahsin Beyin ye
timlerine muhassas olub bu kere yeni hükümlere 
göre ikramiyeye inkilâbı icab ettiği anlaşılan 
maaşattan ceddeye aid olanın kemafissabık deva
mı itasile diğerlerinin ikramiyelerinin verilmesi 
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suretile muamelenin ıslâhı zımnında evrak Maarif 
vekâletine iade olunmuştur. 

4 — Kızılkoea nahiyesi müdürü Numan Beyin 
1609 numaralı kanunun şümulü dahilinde görülen 
bazı efalinden dolayı 29 - I I - 1932 tarihinde iş
ten men ve vekâlet emrine alınmak suretile vazi
fesinden infikâk ettikten sonra 3 - VII - 1932 
tarihinde muhakemeten beraet eylediği halde ve-
kâlet emri vaziyeti devam etmekte iken nisan 1934 
tarihinde vaki talebine binaen -muhakeme altında. 
geçen müddetin 1683 numaralı kanunun 11 nei 
maddesine müsteniden filî hizmet addile müd
deti hizmetinin 25 seneye baliğ olduğu kaba] 
edilerek tekaüdlük talebi tasvib ve beraet tari
hinden talebi tarihine kadar vekâlet emrinde ge
çen müddet dahi nısfen dahili hesab edilmek su
retile maaş tahsis olunduğu görülmüş ve muma
ileyhin vekâlet emri vaziyetinde geçirdiği müd
detin filî hizmet olarak kabulüne imkân gör işe
meyerek evrakı tahsisiye tescil edilmeksizin Da
hiliye vekâletine iade edilmiştir, 

5 _ 3 1 . V -1932 tarihinde vefat eden Çor
lu belediye aşı memuru Mustafa Efendinin müd
deti hizmeti üç sene altı on gün olmasına göre 
memurin kanunu mucibince altı aydan fazla 
kesrin vahide iblâğile dört sene hizmet üze
rinden ailesine ikramiye itası icab ettiği halde 
iblâğ yapılmayarak üç sene üzerinden ikramiye 
tahakkuk ettirildiği görülmüş ve sebebi daire
sinden sorulmuştu. 

Alınan cevapta : Memurin kanununun 1 nei 
maddesinde umumî ve hususî bütçelerden maaş 
alanlar haricinde kalan belediye memurlarının 
Devlet memuru tanınmayacağı Meclisi Alinin 
468 numaralı tefsir kararile tesbit edilmiş ol
masına binaen işbu kararı tefsiri ile belediye 
kanununun 103 neü maddesine nazaran bele
diye memurları hakkında memurin kanununun 
altı aydan fazla kesirlerin iblâğına aid hükmü
nün tatbikına mahal olmadığı bildirilmesi üze
rine memurin kanununun tekaüde müteallik 
olarak muhtevi bulunduğu hükümler 325 ta
rihli mülkiye tekaüd kanununun bir kısım me-
vad ve ahkâmını tadil ederek işbu mevaddı 
muaddeleyi hükümden ıskat eylemiş bulunma
sına mebni 325 tarihli kanun mucibince hak
kı tekaüdü haiz olan şehremanetleri ve beledi
ye memurları hakkında memurin kanunu
nun, mülkiye tekaüd kanununun mevaddr 

( S . Say: 

4 — 1683 numaralı tekaüd kanununun 11 nei 
maddesinin A fıkrasında muhakeme olunmak 
üzere açığa çıkarılanların meni muhakeme veya 
ademi mesuliyet veyaluıd beraetleri halinde açık
ta geçirdikleri müddetlerin tekaüde esas tutulan 
hizmet müddetlerinden indirilmesi hakkındaki 
hükümden müstesna tutulmuş olması itibarilo İş
ten menedilmck ve vekâlet emrine alınmak sureti
le vazifesinden infikâk ettikten sonra muhakeme
ten beraet eylediği, halde vekâlet emri vaziyeti 
devam etmekte iken talebine binaen tekaüd edilen 
Kızılkoea nahiyesi müdürü Numanın işten mene-
dildiği tarihten beraet ettiği tarihe kadar- açdrta 
geçen müddetin de tekaüd maaşının hesabında 
kanunun 23 neü maddesi hükmüne tev
fikan nısıf olarak dahili hesab edilmesi yolanda 
dairesince yapılan muamele yerinde görülmüştür. 

5 — Tekaüd hakkını haiz olan belediye me
murları hakkında memurin kanununun tekaüde 
müteallik hükümlerinin tatbiki belediye; memur
larının Devlet memuru ad ve itibar edilmesi de
mek olmayıb memurin kanununun tekaüde müte
allik olarak vazettiği hükümlerin 1325 tarihli 
mülkiye tekaüd kanununun bunlara mütenazır 
olan ahkâmını tadil edib bu ahkâm yerine, kaim 
olmasından ileri geldiği cihetle Çorlu beledi}re 
aşı memuru Mustafanm hizmet müddeti üç sene 
altı ay on gün olmasına göre memurin kanunu 
mucibince altı aydan fazla kesrin vahide iblâğile 
dörd sene hizmet üzerinden ailesine ikramiye itası 
İcab ettiği halde iblâğ yapılmayarak üç sene 
üzerinden ailesine ikramiye itası icab ettiği hal
de iblâğ yapılmayarak üç sene üzerinden ikramiye 
tahakkuk ettirilmesi muvafık olamayacağına dair 
Divanın mütaleası muvafık görülmüştür. 
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muaddelesi makamına kaim olan tekaüde 
müteallik hükümlerinin tatbiki icab edib 
468 numaralı tefsir kararına ve belediye ka
nununun 103 neü maddesine rağmen de deva
mı tatbikında tereddüde mahal görülmediğin
den bahisle keyfiyetin yeniden tetkiki zım
nında evrakı müteferria tekrar iade edilerek 
ikinci defa alınan eevabta da 788 numaralı 
kanunun ikinci maddesinin 1 nci fıkrasında 
(îşbu kanun ahkâmı, askerden maada bilûmum 
Devlet memurlarına şamildir) diye yazılı olma
sına ve 468 numaralı kararı tefsiri de belediye 
memurlarının Devlet memuru olmadığı katiyet
le tasrih edilmekte bulunmasına göre 788 nu
maralı kanunun belediye memurlarına şamil ol
mayacağı aşikâr bulunduğu ve binaenaleyh bu 
memurlar hakkında belediye kanununun 103 
neü maddesi mucibince 325 tarihli mülkiye te-
kaüd kanununun hükümlerinin tatbiki icab 
edeceği beyanile yapılan tahakkukun tescilinde 
ısrar edilmiştir. 

Hakkı tekaüdü haiz olan belediye memurla
rı hakkında memurin kanununun tekaüde mü
teallik hükümlerinin tatbiki belediye memurla
rının Devlet memuru ad ve itibar edilmesi de
mek olmayıb memurin kanununun tekaüde mü
teallik olarak vazettiği hükümlerin 325 tarihli 
kanunun bunlara mütenazır olan ahkâmını tadil 
edib bu ahkâm yerine kaim olmasından ileri 
geldiği ve şimdiye kadar dairelerince de kabul 
ve tatbik edildiği veçhile memurin kanununun 
tekaüde müteallik hükümlerinin 325 tarihli 
kanun mucibince hakkı tekaüdü haiz olan bele
diye memurlarına da tatbiki tabiî bulunduğu 
ve bu sureti muamelenin 468 numaralı tefsir 
kararı ve belediye kanununun 103 neü madde
sine muhalif bulunmayacağı cihetle bu esas da
iresinde tashih ve tadiline talikan evrak tescil 
edilmemiştir. 

6 -— Mülga hademei hassa büyük hizmet ka
yığı hamlecisi Mustafa Efendinin tekaüd ma
aşı tahsis evrakına nazaran eylül 313 tarihinde 
hamleciliğe intisab eden mumaileyhin 13-IX-330 
tarihinde silâh altına almdığı ve vazifei müşte
reke eshabından bulunmasından dolayı gayei şu
bat 1335 tarihine kadar maaşının tediye edil
diği ve bu tarihten itibaren arkadaşlarının av
det eylemelerine rağmen kendisinin gaybubet 
eylemesinden dolayı maaşının icmal harici bı-

6 — Mülga hademei hassa büyük hizmet ka
yığı hamlacısı Mustaf anın 13 - IX - 1330 tarihin
de askere alınarak harbi umumî mütarekesinden 
12 - XI - 1334 tarihinde terhis edildiği halde va
zifesine avdet etmeyerek 31 - X - 1335 tarihinde 
tekrar silâh altına alınarak 16 - I I - 1336 tarihin
de terhis ve 336, 337 senelerinde de Çankırı mü-
dafaai hukuk cemiyeti emrinde istihdam olundu
ğu ve bu suretle Hükümeti milliye emrinde asker
liğinin devam etmiş olduğu anlaşılmış ibulundu-
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rakılarak mart 1338 tarihinde kaydi terkin olun
duğu ve ahiren müraeaati üzerine 313 senesin
den şubat 1335 nihayetine kadar 21 sene 5 ay 17 
gün hizmetinden dolayı îstanbulda idarei mil--
liyenin teessüsü olan 1 - Tl -1338 tarihinden iti
baren 56'kuruşla tekaüdünün icra edildiği anla
şılmıştır. 

Muzikai hümayun ve hademei şahane heye
ti hakkındaki 28 - ITI -1334 tarihli kanunda ham
lecilerin 11 - VITT -132!") tarihli kanundan istifa
de edeceklerine dair bir hüküm mevcud olma
dığı gibi 1 - ITI -1335 tarihinden sonra maaş ve
rilmemekle beraber mart 338 tarihinde kaydi 
terkin edilmiş olan mumaileyhin tekaüdüne 
mebde tutulan l-TT-1338 tarihinde maaşlı me
mur olmadığı ve uhdesinde memuriyet bulunma
dığı halde hakkında tekaüdüne aid muamele 
yapılması mesned ve sebebile bundan başka 1341 
senesinde de tekaüd maaşı: tahsisine dair vaki ol
duğu anlaşılan müracaat! üzerine ne muamele 
yapıldığı dairesinden sorulmuş ve zat işleri da
iresinden alınan cevapta: (Mumaileyhin tekaüd 
aidatı terkeden maaşlı memurlardan olduğu ve 
emsalide tekaüd edilmiş bulunduğu ve bütün 
hamleciler tekaüd edilmiş iken Mustafa Efen
dinin o esnafla Anadoluya gelerek Millî müca
deleye iştirak etmiş olması ve bu suretle arka
daşları arasında bulunamayarak tekaüd defte
rinden çıkarılamsı ve binnetice Millî mücadele
ye iştiraki sebebile tekaüd maaşından mahrum 
kalması hiç düşünülmeyecek hususattan olduğu 
ve tekaüd aidatı terkeden maaşlı memurlardan 
bulunduğu cihetle tahsis edilen tekaüd maaşı
nın kabul ve tescili lâzımgeleceği) ve levazım kıs
mından yazdan derkenarda ise (Mumaileyhin 
umumî harbe iştirak ve harbin sonunda istik
lâl harbinin meydana gelmesi hasebile îstanbu-
la avdet etmeyerek millî mücadeleye iştiraki 
tevsik edilmiş olduğu 1341 senesinde tekaüdü 
hakkındaki talebi havi evrak o zaman Çankırı 
askerlik şubesine gönderilmiş ve evrakı mezkû-
renin bulunması hakkında yapdan muhabereye 
müsbet cevab alınmamış olduğu) bildirilmiştir. 

Muzikai hümayun ve hademei şahane heyeti 
hakkındaki 28 - ITI -1934 tarihli kanunun 1 nci 
maddesine nazaran memurini müteferrikadan 
bulunan hamlecilerin de Harbiye nezaretine 
merbut bulunmaları ve memuriyetleri esnasın
da 132/5 kuruş' maaş almaları ve silâh altında 
bulundukları müddetçe dahi mezun addile ma-

ğıından dairesince yapılan tahsis muamelesi mu
vafık görülmüştür. 
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aşlarının tediye edilmesi hasebile hakkı teka
ütten istifadeleri tabiî görülmekte ise de muma
ileyhin harbi umumî mütarekesinden 12-XT-1334 
tarihinde terhis edildiği halde vazifesine avdet 
etmediği ve 31-X-1335 tarihinde tekrar silâh al
tına alınarak 12 - I I -1336 tarihinde terhis 
ve 1336, 1337 senelerinde Çankırı mü-

• dafaai hukuk cemiyeti emrinde- istihdam 
olunduğu ve şu suretle hademei şahane 
mensuplarının vazifelerine nihayet verildiği 
1 - XI -1338 tarihinden evvel vazifesinden ayrıl
mış ve 1335 senesi martından sonra maaş alma
mış ve mart 1338 ta'rihinde dahi kay di terkin 
edilmiş olmasına göre uhdesinde memuriyet ol
mayacağı ve binaenaleyh terki vazife etmiş bu
lunduğu cihetle vaziyeti müddeti tekaüdü ik
mal etmediği halde 1 - XI -1338 tarihinde lâğvi 
memuriyetten dcflayı idareten tekaüde sevkedi-
len emsaline makis olamayacağından hizmeti 25 
seneden dûn olduğu halde tekaütlük talebinde 
bulunan mumaileyhe bu itibarla maaş tahsisine 
imkânı kanunî görülememiştir. 

7 — îdarei hususiye bütçesinden maaş almak
ta iken 8 - X I - 1930 tarihinde vefatına mebni 
1 - XII - 1930 tarihinden itibaren iki yetimine 
1325 tarihli tekaüd kanunu mucibince maaş tah
sis edilmiş olan Diyarbekir emrazi zühreviye has
tanesi idare memuru Mustafa Efendinin yetimle
rine aid maaşın 2097 numaralı kanunun meriyeti 
olan 1 haziran 1933 tarihinden itibaren tadili 
icab ederken maaşın mebdei tahsisi olan 
1-XII-1930 dan itibaren tadili cihetine gidildiği 
görülerek sebebi sorulmuş ve cevaben tadilâtı ma
kabline teşmil eden 2097 numaralı kanunun mu
vakkat maddesi sarih olduğu ve 1683 numaralı 
kanunun neşrinden sonra tekaüd edilenlerle bun
ların yetimlerine yapılacak tahsis ve tadilin 
mebdeinin 2097 numaralı kanunun 1 haziran 1933 
tarihinden itibaren meriyetinden dolayı bu tarih 
olacağına dair kanunda bir hüküm bulunmadığı 
ve muvakkat maddenin sarih delâleti bu madde
nin Büyük Millet Meclisince esnayi müzakere -
sinde Dahiliye vekili beyin bu madde hakkındaki 
beyanatı tetkik olundukta: 

1683 rfumaralı kanunun neşrinden sonra bu 
idare memurlarından tekaüd edilenlere ve bun
ların yetimlerine yapılacak tahsis ve tadilâtın hâ
disenin vukuu tarihinden muteber olacağı anlaşı
lacağı ve binaenaleyh yapılan muamelenin doğru 
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7 — Hususî idare bütçesinden maaş almakta 
iken 8 - XI - 1930 tarihinde vefatına mebni 
1 - XI I - 1930 tarihinden itibaren iki yetimine 
1325 tarihli tekaüd kanunu mucibince maaş bağ
lanmış olan Diyarbekir emrazi zühreviye hastane
si idare memuru Mustafanın yetimi erine aid ma
aşın 2097 numaralı kanunun meriyeti tarihi olan 
l-Vİ-1933 tarihinden itibaren tadili icab ederken 
1 - XI I - 1930 tarihinden itibaren tadili cihetine 
gidilmesi kanun hükmünün makabline teşmili de
mek olacağından tadilin 1 - VI - 1933 tarihinden 
itibaren icrası hakkında Divanı muhasebatça it
tihaz olunan karar muvafık görülmüştür. 



I 
olduğu bildirilmiştir. Kanunun muvakkat mad
desi 1 - Y i - 1930 ile 1 - VI - 1933' arasında tah
sis edilen maaş sahihlerinin de bu kanun hüküm
lerinden istifade etmelerini kabul etmiş ise de 
kanun 1 - VI - 1933 tarihinden muteber olduğuna 
göre bu istifadenin de ancak bu tarihten sonraki 
zamana aid olması tabiî ve Dahiliye ve Maarif 
vekâletlerince de şimdiye kadar tatbikata bu yol
da devam edilmekte bulunmuş olduğundan 1683 
numaralı kanun hükümlerine göre yapılacak ta
dilâtın maaşatın tarihi tahsisine kadar teşmiline 
imkân olmadığından evrakı tahakkukiye bu suret
le tashihine talikan Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletine iade kılınmıştır. 

8 —• Ispartada Arabacı T ahiroğlu Mustafa 
Efendinin Hazineye olan 733 lira 25 kuruş vergi 
borcuna mukabil mutasarrıf olduğu kahvehane 
ve önündeki bahçe tahsili emval kanununa tev
fikan müzayedeye çıkarıldığı halde talib zu
hur etmemesine binaen komisyonu mahsusunca 
takdir ve tahmin edilen 1 500 lira üzerinden 
931 senesinde Hazine namına tefevvüz ve ta
puya raptedildiği ve bedeli tefevvüzden 733 li
ra 25 kuruşun irad ve masraf suretile mahsub 
muamelesi icra ve sahibine tediyesi iktiza eden 
766 lira 55 kuruştan 200 lirasının tefevvüz olu
nan emval tertibinde mevcud muhassasat baki
yesinden nakten tesviyesi için mahalline tediye 
emri gönderildiği ve 566 lira 75 kuruşun tahsi-
satsız borç addile Hazine tahviline raptı sureti
le ödenmek istenildiği vize edilmek üzere Diva
na gönderilen tahvil bordrosuna merbut evra
kın tetkikmdan anlaşılmıştır. Vergi borcunun 
mahsubundan sonra sahibi istihkaka tediyesi 
ieabeden 766 lira 75 kuruşun bir kül olması 
hasebile, tertibi mahsusunda 200 liralık baki-
yei muhassasat bulunması tamammm tahvile 
raptına mani teşkil etmemek icab ederken bu 
miktarın nakten tediyesi cihetine gidilmek su
retile istihkakın ikiye tefriki sebebi dairesin
den sorulmuş ve alınan cevapta : Senesi bütçe
sinde mukabili bulunan kısmm tahvil ile öden-
.mesi muvafık olamryacağmdan 932 bütçe ka
nununun 11 nei maddesi hükmü dairesinde 
tahvil itfa, karşılığı bulunmayan kısma hasre
dilmiş olduğu bildirilmiş ve İsparta Defterdar
lığının dosyada mevcud tahriratında ise bu 
200 liranm henüz sahibine tediye edilmediği 
ve nakten tediyesinde mahzur olub olmadığı 
istifsar edildiği görülmüştür. 

8 — 

8 — Ispartada arabacı Tahiroğlu Mustafanm 
Hazineye olan 733 lira 25 kuruş vergi borcuna 
mukabil mutasarrıf olduğu kahvehane ve önün
deki bahçe tahsili emval kanununa tevfikan mü
zayedeye çıkarıldığı halde talib zuhur etmemesi
ne binaen komisyonu mahsusunca takdir ve tahmin 
edilen 1 500 lira üzerinden 1931 senesinde Hazi
ne namına tefevvüzü ve tapuya raptedildiği ve 
bedeli tefevvüzden 733 lira 25 kuruşun irad ve 
masraf suretile mahsub muamelesi icra ve sahi
bine tediyesi iktiza eden 766 lira 55 kuruştan 200 
lirasının tefevvüz olunan emval tertibinde mev
cud muhassasat bakiyesinden nakden tesviyesi için 
mahalline tediye emri gönderildiği ve 566 lira 75 
kuruşun tahsisatsız borç addile Hazine tahviline 
rabtı suretile ödenmek istenildiği ve tahsisatsız 
borç senesi bütçesinde tahakkuk eden miktarı 
ödemeğe kâfi tahsisatın mevcud olmaması ile ta
ayyün edeceğinden ve Hazinenin bu borcunun bir 
kül olarak telâkki edilmesi lâzrmgeleceğmden 
bir kısmının nakten bir kısmının da tahvil ile 
ödenmesi muvafık olamayacağı cihetle tamamı
nın tahvile raptı iktiza eylediğinden Divanı mu
hasebatça vaki olan red muamelesi üzerine daire
since tamamının tahvile raptı suretile muamele 
olunduğu anlaşılmıştır. Tahsisat mevcud olma
dıkça taahhüdata girişilmesi ve Devlet namına 
deyin tahakkuk ettirilmesi muhasebei umumiye 
kanunu ahkâmına muhalif bulunduğu cihetle se
nesi bütçesinde kâfi tahsisat olmaksızın binanın 
tefevvüzü cihetine gidilmesi kanun hükümlerine 
aykırı ve mal sahibinin de zararını mucib oldu
ğundan ve Devlete terettüb eden bir zimmetin 
kül olarak telâkkisi tamamının ayni hükme tâbi 
tutulması ve tediyesine kâfi tahsisat bulunmadı
ğı takdirde böyle bir tefrik yapılmayarak tahsisat 
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Tahslöatsız borç, senesi bütçesinde tahakkuk 

eden miktarı itfaya kâfi bakiyei muhassasa-
tın mevcud olmaması ile teayyün edeceğinden 
sahibi istihkakın alacağı olan 766 lira 75 ku
ruşun tamamını itfaya kâfi bakiyei muhassasat 
mevcud olmadığına göre istihkakın tamamının 
tahsisatsız borç addi lâzımgeldiği cihetle bu
nun bir kısmının nakten tediye olunması tahsi
satsız borçlara mukabil tahvil verilmesini âmir 
olan 932 senesi bütçe kanununun 11 nci mad
desine muhalif olacağından henüz tediye edil
mediği defterdarlığın evrak meyanmdaki işa
rından anlaşılan salifüzzikir 200 liralık tediye 
emri tenkis ve borcun tamamı tahvile raptedil-
medikee bordronun tasdikma imkânı kanunî 
görülemeyerek evrakı müteferriası Maliye ve
kâletine iade edilmiştir. 

9 — Mülga Dahiliye nezareti muhasebe mü
meyyizlerinden Memed Fuad Efendinin îstan-
bul devairi merkeziyesinin ilgası hasebile açıkta 
kaldıktan sonra 12 mayıs 1927 tarihinde 854 
numaralı kanuna müsteniden heyeti mahsusaca 
bir daha Devlet hizmet ve müessesatında istih
dam olunmamasına karar verildiği ve 29 mart 
1928 tarihinde vaki müracaatı üzerine 936 ku
ruş tekaüd maaşı bağlandığı ve 10 haziran 1929 
tarihinde 1520 numaralı kanunun neşri üzerine 
tekaüd maaşının kesilerek aidatı tekaüdiyesi 
reddedilmek suretile alâkasının katı icab eder
ken her nasılsa tekaüd maaşının itasına devam 
edildiği ve heyeti mahsusa kararının ahiren 18 
teşrinisani 1933 tarihinde Şûrayi devletçe refe-
dilmesi üzerine dairesince bu vaziyet anlaşıla
rak (Hakkında 1520 numaralı kanıma göre mu
amele ifasına lüzum ve imkân kalınadrğından 
heyeti mahsusa kararı tarihinden ref kararı ta
rihine kadar tekaüd maaşı namile tediye edi
len meblâğ zimmet kaydedilerek tahsili ciheti
ne gidilmek şartile) tekaüd maaşının ref ka
rarı tarihinden itibaren iadeten tahsis edildiği 
tescil için Divana gönderilen evraktan anlaşıl
mıştır. Ref ka ran evvelce verilen heyeti mah
susa kararını keenlemyeük addettireceğine ve 
esasen tekaüd maaşı da kesilmemiş olmasına 
göre kendisi hakkında bir şey yapılmasına lü
zum ve icab görülmediğinden dairesinden bu 
babda taleb olunan izahata cevaben 1520 nu
maralı kanunun tatbik mevkiine girdiği tarih
ten itibaren hakkında bu kanun mucibince mu-

istihsali suretile hak sahibinin tesviyei istihkakı 
cihetine gidilmesi muvafık görüldüğünden ba
dema bu yolda muamele ifası için l lükEnetin 
nazarı dikkatinin celbi münasib görülmüştür. 

9 — Mülga Dahiliye nezareti Muhasebe mü
meyyizlerinden Memed l\ıadin İstanbul deva
iri merkeziyesinin ilgavSi hasebile açıkta kal-
dıktan sonra 12 mayıs 927 tarihinde 854 numa
ralı kanuna müsteniden heyeti mahsusaca bir 
daha Devlet hizmet ve müessesatında istihdam 
olunmamasına karar verildiği ve 29-111-928 ta
rihinde vaki müracaatı üzerine 936 kuruş te
kaüd maaşı bağlandığı ve 10 - VI - 929 tarihin
de 1520 numaralı kanunun neşri üzerine tekaüd 
maaşının aidatı tekaüdiyesi reddedilmek sure
tile alâkasınrn kati icabederkeu her nasılsa, 
tekaüd maaşının itasına devam edildiği ve he
yeti mahsusa kararmın bilâhare 18 - XI - 933 
tarihinde Şûra yi devletçe ref edilmesi üzerine 
dairesince bu vaziyet anlaşdarak hakkında 1520 
numaralı kanuna göre muamele ifasına lüzum' 
ve imkân kalmadığından heyeti mahsusa ka
rarı tarihinden ref ka ran tarihine kadar te
kaüd maaşr namile tediye edilen mebaliğ zim
met kaydedilerek tahsili cihetine gidilmek şar
tile tekaüd maaşının ref kararı tarihinden iti
baren iadeten tahsisi cihetine gidilmek istenil
mesi üzerine Divanı muhasebatça ittihaz olunub 
mumaileyhin Şûrayi Devletten istihsal eyledi
ği kararı ahir ile heyeti mahsusa kararı orta
dan kalkarak kendisinin vaziyeti sabıkası av
det etmiş olmasına ve 1520 numara]r kanunun 
meriyeti üzerine tekaüd maaşı kesilmiş olsa 
idi bile Şûranın ref kararı üzerine o zamana 
aid tekaüd maaşlarının da iadesi lâzııngeleceği-
ne mebni her nasılsa itasına devanı edilmiş olan 
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amele yapılması zarurî ve kanunî iken bu lâ-
zimeye riayet edilmemiş olması kendisine ref 
kararı tarihine kadar bir hak tanımağa sebeb 
teşkil edemeyeceği, heyeti mahsusa kararı refe-
dilmiş olmasına ve her nasılsa evvelce 1520 
numaralı kanuna göre muameleye tâbi tutulma
mış bulunmasına nazaran reddi lâzımgelen te
kaüd aidatının zimmet kaydine halen lüzum 
yok ise de 1520 numaralı kanunun meriyetinden 
heyeti mahsusa kararının ref i tarihine kadar 
kanunsuz olarak verilen tekaüd maaşının zim
met kaydedilerek ref kararı üzerine vaki mü
racaat tarihinden itibaren evvelce muhassas te
kaüd maaşmm iadeten tahsisi muktazi olduğu 
her ne kadar ref keyfiyeti bidayeten müttehaz 
heyeti mahsusa kararına raci ise de bu kararın 
refinden evvel kendisine muhassas maaşın de
vamı itasını istilzam edecek ortada bir mem-
sek bulunmadığı gibi 1520 numaralı kanunun bu 
hususta yapılacak muameleyi vaktile tayin et
miş olmasına göre de mezkûr kanunun meriyet
ten ref tarihine kadar kendisine her hangi bir 
nam ile para vermeğe mahal olmadığı kanunî 
bir' zaruretle kesilen veya kesilmesi lâzımgelen 
maaş hakkının maniin zail olduğu tarihten itiba
ren avdet etmesi tabiî bulunduğu bildirilmiştir. 

Mumaileyhin Şûrayi devletten istihsal eyle
diği kararı âhir ile heyeti mahsusa kararı orta
dan kalkarak kendisinin vaziyeti sabıkası avdet 
etmiş olmasına ve 1520 numaralı-kanunun me
riyeti üzerine tekaüd maaşı kesilmiş olsa idi 
bile Şûranın ref karan üzerine o zamanlara aid 
tekaüd maaşlarının da iadesi lâzımgeleceğine 
mebni her nasılsa itasına devam edilmiş olan te
kaüd maaşlarının istirdadına ve binaenaleyh 
esasen muhassas bulunan maaşın yeniden tahsis 
ve tesciline mahal görülmemiştir. 

10 — Zonguldak vilâyeti jandarma mülhakı 
iken 28 - VII - 1932 tarihinde tekaüde irca suret i-
le ihtiyat sınıfına nakil ve bu kere tckaüdlüğü 
Büyük Millet Meclisinin 4 - I I I - 1934 tarih ve 
114 numaralı kararile ref edilmiş olan yüzbaşı 
Şükrü Efendinin tekaüde şevki hakkındaki 
28 - VII -1932 ve 8889 numaralı kararname hük
mü 10495 numara ve 28 - V - 1934 tarihli karar
name ile kaldırılmış ve 12 - VI - 1934 tarihinde 
Jandarma umum kumandanlığı kalemi mülhak-
lığına tayin edilmiş ve tayin emrini An karada te
bellüğ etmiş olduğu halde tekaüd maaşını Brzu-

! tekaüd maaşlarının istirdadına ve binaenaleyh 
esasen muhassas bulunan maaşın yeniden tah
sis ve tesciline mahal bulunmadığına dair bu
lunan karar muvafık görülmüştür. 

10 — Zonguldak vilâyeti jandarma mülhakı 
iken 28-11-932 tarihinde tekaüde irca sure
ti I e ihtiyat sınıfına nakil ve bu kere tekaüdKU 
ğü Büyük Millet Meclisinin 4 - III - 934 tarih ve 
.114 numaralı kararile refedilmiş olan Yüzbaşı 
Şükrünün tekaüde şevki hakkındaki 28-VII-932 
tarihli kararname hükmü 28 - V - 934 tarihli ka
rarname ile kaldırılmış ve 12 - VI - 934 tari
hinde Jandarma umum kumandanlık kalemi nıül-
haklığına tayin, edilmiş ve tayin emrini Anka-
rada tebellüğ etmiş olduğu halde tekaüd maaşı
nı Mrzurunı maliyesinden almak üzere tahsis 

( S. Sayısı : 150 ) 
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ettirmiş olmasına mebnı harcırahının da daire
since Erzııramdan Ankaraya kadar tahakkuk 
ettirilmiş ise de tayin emrini Ankarada tebel
lüğ eyleyen mumaileyhe harcırah verilmesi 
doğru olmadığı beyanile Divanı muhasebatça 
ita emrinin vize edilmediği anlaşılmıştır. Hal
buki mülkiye harcırah kararnamesinin 23 ncü 
maddesinde uhdelerinde memuriyet bulunma
dığı halde bir memuriyete tayin olunanların 
harcırahları hini tayinlerinde mütemekkin ol
dukları mahalden tayin olundukları memuriyet 
merkezine kadar olan mesafeye göre hesab olu
nur denilmekte olub (Mütemekkin oldukları 
mahal) tâbirde muttarit bir kaide vazedilmiş 
ve bu tâbirin memuriyet emrinin tebellüğ edil
diği mahal olarak tefsir ve tatbiki muvafık gö
rülmemiş ve 153 numaralı kararı tefsiride ol
duğu veçhile mütemekkin kaydinin yerleşmiş 
olarak telâkkisi daha akva bulunmuş olmakla 
badema kanunun sarahati veçhile muamele 
yapılması şayanı temenni görülmüştür. 

rum maliyesinden almak üzere tahsis ettirmiş 
olmasına mebni harcırahının da Er/n -
rumdan Ankaraya kadar tahakkuk ettirildiği vize 
edilmek üzere Divana tevdi olunan ita emrine 
ibağlı evrakın tetkikinden anlaşılmış ve açıktan 
tayin edilen memurlara memuriyet emrini tebel
lüğ eylediği mahalden itibaren harcırah verilmesi 
ieab edib mumaileyh ise memuriyeti cedidesini 
Ankarada tebellüğ etmesine göre harcırah veril
mesine imkân olmadığı halde tekaüd maaşını al
makta olduğu Erzurumdan Ankaraya kadar har
cırah tahakkuk ettirilmesi neye müstenid olduğu 
hakkındaki sorguya da: 

Mumaileyh, Şükrü Efendi tayin emrini aldı
ğında tahvil mahalli Erzurum olduğuna göre 
1335 tarihli harcırah kararnamesinin 23 ncü mad
desi ve 100 numaralı tefsir mucibince Erzurum
dan itibaren harcırah tahakkuk ettirilmiş olduğu 
karşılığı verilmiştir. 

Yüksek Meclisin 4 - 111 - 1934 tarih ve 114 nu
maralı kararı üzerine 10495 numaralı ve 
28-V-1934 tarihli kararname ile tekaüdlüğü ref 
ve 12 - VI - 1934 tarihinde Umum jandanrma 
kumandanlığı kalem mülhak] iğin a tayin edilen 
mumaileyh, memuriyet, emrini Ankarada tebellüğ 
eylediğinden ve harcırah kararnamesinin 23 ncü 
maddesinde: 

Uhdelerinde memuriyet bulunmadığı halde bir 
memuriyete tayin olunanların harcırahları hini 
tayinlerinde mütemekkin oldukları mahalden me
muriyet merkezine kadar olan mesafeye göre he-
saib olunacağı muharrer olub mütenu-kkin kay•':-
de ötedenberi mahalli tebellüğ- olarak kabul ve 
imal edilmekte olduğundan mumaileyhe Ankarada 
tayin ve Ankarada tebellüğ ettiği bir memuriyet 
için harcırah itasına imkânı kanunî görüleme
miştir. 

11 — Darülfünunun ilgası dolayısile vazifesi
ne nihayet verilen mülga Darülfünun hıfzıssıhha 
müderrisi tahib binbaşılığından mütekaid Ser-
ver Kâmil Beyin ağustos 1933 tarihinden itiba
ren tekaüd maaşının iadeten tahsis ve ayni za
manda müderrislikte bulunduğu müddetten do 
layı da kendisine iki senelik hizmeti ahire zam
mı yapıldığı görülerek Darülfünun tedris heyeti 
meyanında bulunan mütekaidi erin 1683 numara
lı kanunun 7 nci maddesinden istifade eylemeleri 
lâzım geleceği hakkında 931, 932 seneleri Darül
fünun bütçe kanunlarına konulan hükümlerin 
2252 numaralı kanunun 12 nci maddesile ilga 

( S. Sa; 

11 — Darülfünunun ilgası dolayısile vazifesi
ne nihayet verilen mülga Darülfünun hıfzıssıhha 
müdürü binbaşılıktan mütekaid Server Kâmilin 
Darülfünunda geçirdiği iki sene müddetin göz 
önüne alınarak tekaüd maaşına hizmet iahire 
zammının Darülfünunun fctedris ve idare heyetin
den tekaüdlüğünü isteyenlere 1(583 numaralı 
kanun hükümlerinin tatbik olunmasını kabul ve 
tasrih etmiş bulunan 2467 numaralı kanuna, is
tinaden ve bu kanunun meriyete girdiği tarihten 
itibaren yapılması icab edeceğinden Divanı mu
hasebatın bu işe dair olan muamelesi kabul edil
miştir. 

: 150) 
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edilmiş olmasına mebn'ı bu bapat ayrıca bir ka
nun istihsal edilinceye kadar tekaüd edilecek bu 
idare müderris, muallim ve memurlarının 168.3 
numaralı kanundan istifade etmelerine imkan 
görülemeyerek mumaileyhe yapılmak istenilen 
hizmeti ahire zammı kabul edilmemiş ve muah-
haraıı bu zammın tenzili suretile tahsis muame
lesi tashih edilmekle Divanca da tescil edilmişti. 

Bu kere mumaileyhin Devlet şûrasına müra-
caatle (Bir kanunun lâğvedilmiş olması mülga 
kanunun zamanı meriyetinde fertler için tahak
kuk etmiş olan hukuku müktesebeyi ortadan 
kaldıramayacağından müstedinin Darülfünunda 
bulunduğu müddete aid hizmeti ahire zammı
nın verilmesi lâzımgeleceği) yolunda deavi dai
resinden istihsal eylediği karara istinaden 1 teş
rinievvel 931. tarihinden 31 temmuz 933 tarihine 
kadarki müddet için hizmeti ahire zammı yapr-
larak evrakı berayi tescil Divana, gönderilmiştir. 
Ahiren Yüksek Meclisçe kabul buyurulmuş olan 
2467 numaralı kanunla Darülfünunun ilgasına 
dair bulunan 2252 numaralı kanun lâğiv, Üni
versite, muvazenei umumiyeye ithal edilmiş ve 
kanunun 8 nei maddesile de Darülfünunun ted
ris ve idare heyetlerinden tekaüdlüğünü isteyen
lere 1683- numaralı kanun hükümlerinin tatbik 
edileceği kabul ve tasrih edilmiş olması itibarile 
mumaileyh Server Kâmil Beyin de 931 senesi 
Darülfünun bütçe kanununun hükmüınahsusuna 
tevfikan ve maaşla müstahdem bulunduğu 1 
teşrinievvel 1931 tarihinden Darülfünunun ilga
sı tarihine kadar geçen müddet için hizmeti ahi
re zammı istihsali lâzım gel irse de bunun kendi
sinin açıkta kaldığı ve tekaüde irca edildiği 1 
haziran 933 tarihinden değil, kendisine 1683 nu
maralı kanundan istifade hakkını veren 2467 nu
maralı kanunun meriyetinden ve binaenaleyh 
1 haziran 934 tarihinden tahsisi lâzımgeleceği 
gibi mumaileyhin hizmeti ahiresi 1 teşrinievvel 
931 tarihinden 2252 numaralı kanunun meriyeti 
tarihine kadar üç sene olmayıb ay küsuratile 
ancak iki seneden ibaret bulunduğu cihetle ge
rek hizmeti ahire müddetile buna isabet edecek 
zam miktarının ve gerek hizmeti ahire zammının 
mebdei tahsisinin tashihi zımnında evrakı tahsi-
siyesi tescil edilmiyerek iade olunmuştur. 

12 — istanbul Evkaf müdürlüğü vazife ka
lemi kati bilginden mütekaid Hamdi Bey ye
timleri arasında 329 doğumlu kerimesi Fikret 

, 12 — İstanbul evkaf müdürlüğü vazife ka
lemi kâtibliğinden mütekaid Hamdinin yetimle
ri arasında 320 doğumlu kerimesi Fikretin pede-
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Hanımın pederinin vefatından evvel İstanbul 
11 nci ilk mektebde hasta bulunan bir mualli
min yerine bu muallimliğe muhassas 52 lira 
maaşın yarısı olan 26 lira maaşla vekâleten ta
yin edilmiş olub halen de müstahdem bulun
duğu halde diğer efradı aile meyanında ken
disine de yetim maaşı tahsis olunduğu görül
müş ve tekaüd kanununun 47 nci maddesine 
müzeyyel 1746 numaralı kanunun birinci mad
desinde yetim maaşı almakta olub umumi, 
mülhak veya hususî bütçelerden ücret alanla
rın yetim maaşlarının nısfı ve bunlardan 
maaşlı bir hizmete tayin edilenlerin ma
aşlarının tamamı kesilir. Bu suretle ma
aşı kesilen yetimlerin aldıkları maaş ve üc
retten mahrum kaldıkları takdirde kanu
nen haklarının sükutuna kadar muhassas ma
aşlarının tekrar itasma devam olunur diye mu
harrer olmasına nazaran pederinin vefatından 
evvel maaşlı bir vazifeye tayin edilmiş olan 
Fikret Hanıma da hisse tefriki hususundaki 
mesned ve mütalea dairesinden sorulmuş ve alı
nan karşılıkta : Mumaileyhaya kanunun 8 nci 
maddesinin 6 nci fıkrası mucibince yetim maa
şı tahsisi icab etmekte ve ancak 1746 numaralı 
kanunun birinci maddesine tevfikan tahsis olu
nacak olan işbu maaşm, maaşlı vazifesi devam 
ettiği müddetçe ademi tesviyesi lâzımgelmekte 
olduğu ve bu esasa göre muamele yapılmadığı 
bildirilmiştir. 

1683 numaralı kanunun 64 neü maddesinde 
(Vefat tarihinde müstehak olmayanlara bilâhare 
maaş tahsis olunamaz) diye mutlak ve umumî 
bir hüküm mevcud olub pederlerinin hini ve
fatında maaş ve ücret almakta bulunan yetim
ler de vefat tarihindeki vaziyetleri itibarile ma
aşa müstehak olmam alarma mebni bu mad
denin dairei şümulüne girmekte ve 1746 numa
ralı kanunda yetim maaşı almakta iken maaş 
veya ücretli bir vazifeye tayin edilenlerin va
ziyetleri düşünülüb maaş veya ücretli bir va
zifede iken yetim maaşına müstehak olanlardan 
bahsedilmemesi de vazu kânunca bu vaziyette 
bulunanların, da vefat tarihinden maaşa müs
tehak olmayanlar arasında ve binaenaleyh 64 
ncü maddenin mutlak ve umumî hükmüne tâbi 
telâkki edildiklerini teyid etmekte bulunduğu 
cihetle Fikret Hanıma da hisse tefriki suretile 
yapılan tahsis muamelesinin tesciline imkân gö
rülememiştir. 

1 3 -
rinin vefatından evvel maaşlı bir vazifeye vekâ
leten tayin edilmiş ve onun vefatında da bu va
zifede müstahdem bulunmuş olması itibarile 
müstahakı maaş olmadığından ve pederlerinin 
hini vefatında müstahakı maaş olmayan yetim
lere bilâhare maaş tahsis olunamayacağı da ka
nun ahkâmından olup her iki maddei kanuniye-
de bu vaziyette bulunan yetimler mevzubahs 
edilmediğine göre vazu kanunca bunların vazi
felerinden ayrıldıkları vakit yetim maaşı alacak
ları kabul edilmiş demlemeyeceğinden ve bun
ların vaziyeti pederlerinin hini vefatında müsta
hakı maaş olmayanlara daha ziyade benzemek
te bulunduğundan adı geçene yetim maaşından 
hisse tefriki doğru olamayacağına dair Divanca 
ittihaz olunan red kararı encümenimizce de ek
seriyetle kabul edilmiştir. 
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13 — Zara malmüdürlüğünün kânunusani ve 

şubat 1933 jandarma sarfiyatını havi evrakın 
tetkikinde: 

15-1-1933 ve 28-İT-1933 tarihli iki kıta 
ita emrile jandarma efradından Necdedoğlu 
Muhlis (Ankara) Alioğlu Satılmış (Çankırı) 
nm teşrinisani, kânunuevvel aylarında mevkuf 
bulunmalarına rağmen mezkûr aylara aid maaş
larının tahakkuk ve tesviye edildiği anlaşıl
mıştır. 

Mevkuf olan jandarma efradının maaşları 
hakkında hususî bir hüküm meveud değilse de 
1108 numaralı maaş kanunile teadül kanununun 
fi ner maddesi ve 157 mimara İr kanunlarla umu
mî-hükümler vazedilmiş bulunmasına ve mevkuf 
jandarmaların maaşlarının da. bu hükme tâbi ol
ması zarurî bulunmasına binaen 8 nei kolordu 

divanı harbinee muhakeme edilmek üzere mev
kuf bulunan iki neferin fimden tahakkuk etti
rilen salifüzzikir aylar maaşatına aid şehrî iki
şer liradan ceman 8 liranın kabul ve vizesine 
imkânı kanunî gö dilemeyerek lüzumu istirdadı 
jandarma umum kumandanlığına yazılmıştır. 

14 —•- Seddülbahir gümrük muhafaza me
muru Mustafa Necati Efendinin bazı yolsuz ah
val ve harekâtına binaen memurin kanununun 
32 nei maddesi mucibince bir derece sınıfının 
tenziline inzibat komisyonunca karar verildiği 
ve sınıfının dûnunda indirilecek derece ve maaş 
olmadığı cihetle rüsumat muhafaza ve mıntaka 
memurları hakkında inzibatî ahkâmı havi 1321 
numaralı kanunun 7 nei maddesi mucibince me
muriyetten ihraç olunduğu ve bu vaziyete bina
en kendisine beher hizmet senesi mukabili ola
rak emsal hâsılı ile birlikte bir maaş hesabile 270 
lira ita olunarak alâkası katedilmek istenilmiş
tir. 1321 numaralı kanunun 7 nei maddesi en 
dun sınıfta bulunan muhafaza memurları hak
kında verilecek tenzili sınıf cezasının ihraç 
şeklinde tatbikini âmir olub bu gibilere hiz
metlerine göre bir para verileceğine dair hük
mü ihtiva etmemekte olduğundan 270 liranın ne
yi1 müsteniden tahakkuk ettirildiği hakkında ya
pılan istizaha alınan cevabda: Gerek tasfiye
ye tâbi tutulanlara ve gerek 2017 numaralı ka
nun delâletile 1920 numaralı kanuna tevfikan 
memuriyetle alâkaları kesilenlere hizmetleri 15 
seneyi doldurmuş ise maaş bağlanmakta ve hiz
metleri 15 seneden aşağı olduğu takdirde hiz-

13 — Mevkuf olan jandarma efradının ma
aşları hakkında hususî bir hüküm meveud de
ğilse de bunlar hakkında, umumî ahkâmın tat
biki ve binaenaleyh 8 nei kolordu divanı har
binee muhakeme edilmek üzere mevkuf bulunan 
iki neferin fuzuleu tahakkuk ettirilen maaşla
rının reddine dair Divanca ittihaz olunan ka
ra i- muvafık görülmüştür. 

14 Seddülbahir gümrük muhafaza, me
muru Mustafa Necatın in memurin kanununun 
32 nei maddesi mucibince bir derece sınıfının 
tenziline dairesi inzibat komisyonunca karar ve
rildiği ve fakat sınıfının d fin unda indirilecek 
derece ve maaş olmadığı cihetle 1321 numaralı 
kanunun yedinci maddesi mucibince memuriye
tinden ihraç olunarak emsali hâsılı ile birlikte 
bir maaş hesabile 270 lira ikramiye verilmesinde 
dairesince alâkası kesilenler hakkında 1683 nu
maralı kanunun 13 neü maddesinin tatbik edi
leceğine dair olan 1920 numaralı kanun hük
müne istinad edildiği anlaşılmakta ise de adı ge
benin alâkasının kesilmesi bu kanunun tayin et
tiği şekilde olmayı)) kendisi hakkında memu
rin kanunu mucibince tenzili sınıf cezası veril
miş ve bu ceza 1321 numaralı kanuna göre ih
raç şekline inkılâb etmiş olmasına ve bu vazi
yette bulunanlara 1683 numaralı kanunun 13 n-
cü maddesinin tatbik olunacağına dair bir 
hükmü kanunî bulunmamasına binaen verilmek 
istenilen ikramiyenin reddi encümenimizeo de 
muvafık görülmüştür. 
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metleri müddetlerine göre ikramiye verilmekte 
olduğuna ve Mustafa Necati Efendinin vaziyeti 
de bunların ayni olub esasen ihraç suretile me
muriyetten alâkası kesilmiş bulunmasına bina
en ikramiyenin bu esbaba müsteniden tahakkuk 
ettirildiği bildirilmiştir. 

1321 numaralı kanunun bazı hükümlerini ta
dil eden 2017 numaralı kanun 1920 numaralı ka
nun hükümlerinin muhafaza müdürleri ve mın-
taka muhafaza memurları hakkında da cari ola
cağını tesbit etmiş ve 1920 numralı kanun alâ
kası kesilenler hakkında 1683 numaralı kanu
nun 13 ncü maddesinin tatbik olunacağını em
retmiş ise de mumaileyhin memuriyetle alâkası
nın kesilmesi bu kanunun tayin ettiği şekilde ol-
mayıb kendisi hakkında memurin kanunu mu
cibince tenzili sınıf cezası verilmiş ve bu ceza 
1321 numaralı kanuna göre ihraç şekline inkı-
lâb etmiş olmasına ve bu vaziyette bulunanla
ra 1683 numaralı kanunun 13 ncü maddesinin 
tatbik olunacağına dair bir hükmü kanunî bu
lunmamasına binaen verilmek istenilen ikrami
yeye aid evrak tescil ve tasdik edilmemiştir. 

15 — Askerî müzede üçüncü sınıf muamele 
memuru iken 1 -1 - 931 de tekaüdü icra edilmiş 
olan Kemalettın Beyin malûl bulunmasından 
tekaüd maaşınnı derece üzerinden tadiline aid 
olan nisan 932 tarihinde Millî Müdafaa vekâ
leti Tekaüd şubesinden gönderilen evrak muma
ileyhin maluliyetini mucib • olan esbabın vazife 
esnasında hadis olsa bile vazife icabı olarak 
kabulüne imkân görülmeyerek iade olunmuş 
ve tekaüd kanununun 28 ve 30 ncu maddelerin
deki vazife icabı tâbirinin tef siren halli Yük
sek Meclisten istirham edilmişti. Tekaüd kanu
nunun bu maddelerindeki maluliyetten mak-
sud zabitlerle askerî ve mülkî memurların ken
di sun ve taksirleri olmaksızın hini tekaüdle-
rinde mevcud olub vazife esnasında hadis ve 
vazifeden münbais olarak duçar oldukları ma
luliyetler olduğu 195 numaralı tefsir kararile 
tavzih ve tesbit buyurulması üzerine Kemalet-
thı Beyin evvelce iade olunan maaş evrakı da 
bu tefsir kararından bahsile tescil olunmak üze
re tekrar Divana gönderilmiştir. Mumaileyhin 
vaziyetinin bu tefsir kararı ile ne suretle telif 

edilmekte olduğuna dair yapdan istizaha te-
kaüdlüğü mucib olan romatizmanın gayri sıh
hî şerait altında ve bir çok mahrumiyetler için-

15 — Askerî müzede üçüncü sınıf muamele 
memuru iken 1 -1 - -1931 de tekaüdü icra edil
miş olan Kemalettinin malûl bulunmasından teka
üd maaşının derece üzerinden tadiline aid dos
yada maluliyetinin vazife esnasında ve vazife 
icabı olduğu hakkında zamanı vukuunda tanzim 
edilmiş olması lâzımgelen tabib raporu mev
cud olmayıb sıhhiye dairesinin bu hususa dair 
müzekkeresinde zayiat şubesinin ifadesine isti-
nad edildiği cihetle bu işe aid dosyanın Divanca 
tescil edilmeyerek red ve iadesi muvafık gö
rülmüştür. 
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de vazifeye devam esnasında meşak ve hidema- ! 
ti askeriyeden mütevellid olarak eııtan sureti 
le husule g'eldiği zayiat şubesinin 11-11-932 tarihli 
ve 1002 numaralı tevsi knamesilej resyevi arı
zasının 926 senesi zat işleri dairesi müdür mu
avini vazifesini ifa ederken başladığı yine zayi
at şubesinin 21 - IV - 931 tarih ve 2594 numaralı 
tevsiknamesile tevsik edildiği ve şu halde ma-* 
lûliyeti birinci fıkrada izah edildiği üzere vazi
feden mümbais .ve ikinci fıkrada izah edildiği 
üzere vazife esnasında hadis olduğu cevabı ve
rilmiştir. 195 numaralı kararın bütçe encüme
nince yazılmış olan esbabı mucibe lâyihasında 
1683 numaralı kanunun 28 ve 30 ncu maddele
rindeki maluliyetin vazife icabı yani vazifeden 
mümbais olması Jâzımgeleeeği vazifeden müm
bais olan bir maluliyetin de vazife esnasında 
kendi suni ve taksiriler olmaksızın uğranılan 
maluliyetten başka bir şey olmayacağı sarihan 
ifade edilmiş olub bu da maluliyetin zamanı vu
kuunda istihsal edilmiş raporlarla tevsik edil
mek iktiza edeceği ve mumaileyh Kemalettin 
Bey hakkında Millî Müdafaa vekâleti Sıhhiye 
dairesinden yazılan müzekkerede ise bu bapta 
zayiat şubesinin beyanatına istinad edilib zayi
at şubesince de marazın esbab ve avam ilini ta
yinde salâhiyettar olmadığı halde zaman ve 
mahal tayini suretile hastalığın vazife esnasında 
ve vazife icabı olarak husule geldiğ.î tevsik 
edilmeyerek sadece bu hastalığın memur bulun
duğu zamanlarda iklim, hava gibi bazı esbabın 
tesirlerde husule geldiği iddia edilmekte ve bu 
vaziyet ise her zaman, her yerde, her memur 
ve hatta her şahıs için tabiî bir akibet olduğu
na göre bu maluliyetin 1683 numaralı kanunun 
28 ve 50 nci maddelerinde zikredilib 195 numa
ralı kararla tarif ve tavzih buyurulan maluli
yetlerden addine imkân olmadığından evrakı 
tahakkukiye tescil edilmeyerek iade kılınmıştır. 

16 — Samsun gümrük başmüdürlüğünce ka
çak tutulan on beş buçuk kilo esrarın peşin ik
ramiyesi olarak 300 liranın bütçeye masraf ve 
müstahiklarma tevzi edilmek üzere emanat he
sabına irad kaydedildiği ve ayrıca tutulan beş 
kilo 650 gram esrarın peşin ikramiyesi olarak 
113 liranın tediye edildiği görülerek 1918 nu
maralı kanunun 60 nci maddesine göre tahakkuk 
eden ikramiyelerin 61 nci maddeye nazaran % 
30 zunun peşin verilmesi icab ederken tamamı-

( S . Sayış 

16 — Samsun gümrük başmüdürlüğünce ka
çak tutulan on beş buçuk kilo esrarın peşin ik
ramiyesi olarak bütçeye masraf ve müstehak
larına tevzi edilmek üzere emanet hesabına irad 
kaydedilen 300 ve ayrıca tutulan 5 kilo 650 
gram esrarın peşin ikramiyesi olarak tediye, olu
nan 113 lira ikramiyenin, bu meselede 1918 
numaralı kanuna, temas eder bir mahiyet görül
mediğinden fuznlen bütçeye masraf kaydi sure
tile tediyesi doğru olamayacağına dair Divan-
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ıım peşinen i tas t sebebi sorulmuş ve ikramiyele
rin tahakkukuna esas tutulan sif kıymetlerine 
aid mazbataların gönderilmesi islenilmiş idi. 
Buna verilen cevapta: 

413 lira ikramiyenin uyuşturucu maddeler- in
hisarının merbut olduğu tktısad vekâleli bütec-
sinden tesviyesi mukfarû bulunduğu ve emane
te alınan 300 liradan 278 lirasının ashabı İstih
kaka reddolunub 22 liranın l'uzulen masraf kay
dedildiği anlaşıldığı ve sif kıymetinin kilosu 
40 - 44 lira olduğu İstanbul başmüdürlüğünden 
bildirilmesi üzerine bu suretle tahakkuk ettiril
diği bildirilmiştir. 

2253 numaralı kanunun afyon ve müştekka-
tının dahilde imal ve harice satışının inhisara 
tâbi bulunduğuna dair olub hariçten ithali 
memnu her hangi bir madde hakkında hükmü 
muhtevi olmadığı ve kanunu mezkûrun I hazi
ran 1933 ten itibaren meri olduğu halde kaçak 
esrarın bu kanunun meriyetinden evvel tutul
muş olduğuna nazaran ikramiyenin niye istina
den Iktrsad vekaleti bütçesinden verilmesi lâ 
ürmgeleeeği ve kanunen alım ve satım, imal ve 
istimali memnu olan ve piyasada meveud olma
yan bir madde hakkında ne suretle kıymet tak
dir edildiği ve 1918 numaralı kanunun 60 neı 
maddesine göre tahakkuk ettirilen ikramiyenin 
tamamının peşinen tediye edilmesi sebebi tekrar 
sorulması üzerine işbu esrarların 2253 numaralı 
kanunun neşrinden evvel tutulmuş bulunduğu 
anlaşıldığından müsadirlere ikramiye verilmesi
ne imkân olmadığının Samsun başmüdürlüğüne 
tebliğ edildiği cihetle muktazasmın tayini lüzu
mu bildirilmiştir. Müsadere edilen esrar madde
ni gerek 2253 numaralı kanunun meriyetinden 
evvel ve gerek sonra tutulmuş olsun bu kanun 
afyon ve müştekkatrnm dahilde imal ve harice 
satılmasının inhisara tâbi tutulduğundan bâhîs 
olub alım, satım, imal ve istimali memnu sair 
nıevad hakkında bir hükmü tazammun etmediği 
gibi bu mesele de 1918 numaralı kanuna temas 
eder bir kaçakçılık mahiyeti de görülemediğin 
den f üzülen bütçeye masraf kay di suretile tedi
ye edilen salifüzzikir 413 lira kabul ve vize edi'l-
miyerek lüzumu istirdadı Gümrük ve inhisarlar 
vekâletine yazılmıştır. 

ca ittihaz olunan red kararı muvafık görülmüş
tür. 

Ancak bu gibi memnu ve sıhhati umumiye 
üzerinde müessir maddeler kaçakçılığı ile müca-
delenin müsmir bir şekilde devamı için bunla
rın muhbir ve musadirlerine de münasib bir mik
tar ikramiye verilmesi için icab eden kanunî hu 
kümlerin tedvini de encümenimizce faideli gö
rülmekle Hükümetin nazarı dikkati celbolunur. 

Dîvanı M. E. Reisi M. M. Kâtib 
Miğde 
Faik 

Aza 
Çorum 

A. İhza özenç 

Aza 
Kastamonu 
Nuri T amaç 

Aza 
Mardin 

Hilmi Çoruh 

Trabzon 
Mİtat Aydın 

Aza 
Çorum 

N> R, Yüdvnm 

Aza 
Kayseri 

F. Giihgüh 

Aza 
Muğla 

Hüsnü 

Yozgad 
Sungur 

Aza 
İstanbul 
H. Ergin 

Aza 
Konya 

M, Halit tiner 
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S. Sayısı: 166 
Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Hükümeti arasında ak-
tedilen afyon anlaşmasının tasdikma dair kanun lâyihası 

ve Hariciye ve İktisad encümenleri mazbataları (.1/217) 

2l'V'1935 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında aktedilen Afyon anlaşmasının tas

diki hakkında Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince ı l-V-935 te Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasmda münakid 14 nisan 1932 tarihli 

afyon anlaşması yerine kaim olmak üzere Belgradda iki taraf murahhasları arasında yapılan 
müzakereler neticesinde 17 birinci kânun 1934 tarihinde imzalanarak Yüce Kamutayın tasdikına 
arzedilmiş olan yeni mukavele ve protokol, satılan afyonlar bedelinin iki memleket arasında 
tevziini tanzim ettiği gibi bu noktada eski mukavelenin tesis edemediği intizamı temin edecek 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Bundan başka, Yugoslavya Şark ve Aksayı Şarka da afyon ihraç etmek arzusunu izhar etti
ğinden, evvelki mukavelede mevcud olmayan bu kayid dahi mezkûr memlekete teşmil edilmiş 
ve alâkadarlar arasında afyonun ihtiva ettiği morfin nisbeti üzerinden bedelinin tevzii imkân
ları da istihsal edilmiş olduğundan evvelki anlaşmanın tatbikında görülen bazı müşkülâtı 
bu suretle kaldırak menfaatlerimize daha muvafık bir şekle ifrağ etmiş olan işbu yeni 
rnukavelenin tasdiki muvafık olur. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: öl1547 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B..M. M. 
Hariciye encümeni 

Kardk No. 21 
Em No. 1/217 

28 - V - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Hüküme
ti arasmda aktedilmiş olan afyon anlaşmasının 
tasdiki Hakkında Hariciye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Veilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlijste encümenimizde okundu: 

Hükümetin esbabı mucibesindeki mütalea-
lara iştirak eden encümenimiz bu lâyihayı ayni-
le kabul etmiş ve havalesi mucibince îktısad 
encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe tak

dimini kararlaştırmıştır. 
Ha. E. Reisi 

Erzincan 
S. Arıkan 

Aza 
Niğde 

Kâmil İrdelp 
Aza 
Bolu 

Hasan Cemil 

M. M. 
Sivas 

Necmettin 
Aza 

Kastamonu 
Ş* tiden 

Aza 
îstanbul 

Salâh Cimcoz 

Kâtib 
Diyarbekir 
Z. M. Alsan 

Aza 

H. Bayur 
Aza 

Elâziz 
Fazıl Âhmed 

îktısad encümeni mazbatası 

7V B. M. M, 
İkttsad encümeni 

Kurar No. 38 
Esas No. 1/217 

Yüksek Başkanlığa 

6-VI-1935 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükü
meti arasfcnda aktedilen afyon anlaşmasının tas
diki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanıb 
îcra Vekilleri Heyetinin 11 - V -1935 toplantı
sında Kamutaya sunulması kararlaştırılan ka
nun lâyihası encümenimize verilmekle Ekonomi 
bakanlığı müsteşarı ve Afyon inhisarı müdürü 
hazır olduğu halde okundu ve görüşüldü. 

Tetkik edilen mukavele hükümlerine ve ve
rilen izahata nazaran şimdiye kadar kilo esası
na göre taksim edilen umumî satış hisseleri son 
mukavele ile morfin derecesi üzerinden değiş
tirilmiş liundan başka evvelki mukavele hari
cinde şarka satılan afyonlar üzerinde de her iki 
memleketin afyon evsafı ve istihsal derecesine 
göre mukaveleye yeni hükümler ilâve edilmiş ve 

bu suretle iki memleketin umumî taleb karşısın
da müttehid hareketi de temin edilmiştir . 

İzah edilen bu esbaba binaen encümenimiz 
lâyihanın kabulünü muvafık bulmuş ve Yüksek 
heyetin tasvibine sunmyaı krarlaştırmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ik. En. Reisi 
Tekirdağ 
Ş. Kesebir 
Afyon K. 

Bere K. Türker 
Gazi Anteb 
B. Kaleli 
Konya 

0. Tekin 

M. M. Kâtib . , 
Giresun Niğde 

/. Sabuncu Dr. R. F. T alay 
Ankara Eskişehir 

E. D emir el Emin Sazak 
îzmir 

Benal N. tştar 
Seyhan 

Esma Nayman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti 
arasında nıünakid afyon anlaşmasının 

tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Hükümeti arasmda aktedilmiş olan 
14 nisan 1932 tarihli afyon anlaşması yerine 
geçmek üzere Belgratta 17 birinci kânun 1934 
tarihinde imzalanan afyon mukavelesi ve mer
but protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu mukavelename 1 kânu
nusani 1935 tarihinden itibaren meriyete gire
cektir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmmı icraya 
Maliye, îktısad, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve 
Hariciye vekilleri memurdur. 

l l -V-1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
î. înonü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. •' lk. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya C. Bay ar 
S. I .M.V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam U»«ia Tarhan Muhlis Erkmen 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti 
arasında imzalanan afyon anlaşmasının tas

dikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Yu
goslavya Hükümeti arasmda aktedilmiş olan 
14 nişan 1932 tarihli afyon anlaşması yeri
ne geçmek üzere Belgratta 17 birinci kâ
nun 1934 tarihinde imzalanan afyon mukavele
si ve merbut protokol 1 kânunuevvel 1935 ta
rihinden itibaren meriyete girmek üzere kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Hariciye, Maliye, îktısad, Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekilleri memurdur. 
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AFYON İHRACINA DAİR TÜRK - YUGOSLAV ANLAŞMASI 

Birtaraftan Türkiye, 
Diğer taraftan Yugoslavya, 
Afyon meselesinin milletler arasmda tanzimi işinin, memleketlerinde afyon istihsalile ihracının 

münasib bir surette intibakını istilzam ettiği mülâhazasile, 
Bu husustaki sıkı teşriki mesailerinin, memleketlerinin meşru menfaatlerini muhafaza etmekle 

beraber uyuşturucu maddeler suiistimaline karşı beynelmilel faaliyeti kolaylaştıracak mahiyette ol
duğu kanaatile, 

14-nisan 1932 tarihli anlaşma esaslarını takviye ederek teşriki mesailerini daha müessir kılmak 
arzusile, 

14 nisan .1932 tarihli anlaşmanın yerine kaim olmak üzere işbu anlaşmanın aktine karar vermiş
ler ve murahhasları olarak: 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi : 
Türkiye Uyuşturucu maddeler inhisarı müdürü Ali Samiyi, tktısad vekâletinde müşavir Huldi 

Sarhanı, 
Haşmetli Yugoslavya Kiralı: 

Ticaret ve sanayi Nazırı Juraj Demetrovitdh cenahlarını, 
tayin etmişlerdir. 

Müşarünileyhler, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini teati ettikten sonra 
âtideki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

I. İhracat teşekkülü 

Madde — 1 ' " 

Yüksek Âkid Taraflardan her biri kendi memleketinde ham afyon ihracı hakkını münhasıran 
haiz bir müessese ihdas etmeği taahhüd ederler. 

Bu müesseseler işbu itilâfnamede ayrı ayrı « Türk müessesesi » ve « Yugoslav müessesesi » 
ve birlikte « Millî müesseseler » adlarile anılacaklardır. 

Madde — 2 

Millî müesseseler, memlekette mevcud afyonu satın alabilecek ve işbu itilâfname ile istihdaf 
olunan teslimatı salâhiyetle temin edebilecek yolda teşkil olunacaklardır. Bu müesseselerin işleyiş
leri Devletin salâhiyettar makamlarının murakabesine tâbi tutulacaktır. 

Madde — 3 

İhraç suretile vukubulacak bilcümle ham afyon irsalâtı salâhiyettar murakabe makamından ve
rilmiş bir ihraç şahadetnamesile yapılacaktır. 

Gümrük memurları, gümrük muamelelerini icra edebilmek üzere, mezkûr ihraç şahadetnamesi
nin gösterilmesini isteyeceklerdir. _ 

II. Satış bürosu 

Madde-— 4 

Millî müesseseler müşterek bir teşekkül vücu de getirecekler ve bu teşekkül Millî müesseseler 
nam ve hesabma ecnebi memleketlere ham afyon arz ve satış işlerinin cümlesini yapacaktır. 
Millî müesseseler bu müşterek teşekkülün emri olmaksızın ecnebi memleketlere hiç bir ham afyon 
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satışı muamelesine doğrudan doğruya girişemeye çekleri gibi bir gûna afyon irsalâtı da yapamaya
caklardır. v ~̂"" . 

Bu müşterek teşekküle « Afyonmerkez bürosu » adt verilecektir, 
Afyon merkez bürosunun makam îstanbulda olacaktır. 

Madde —5 

Merkez bürosu, Türk müessesesinden iki ve Yugoslav müessesesinden bir murahhas azadan mü-
rekkeb bir komite tarafmdan idare olunacaktır. Mezkûr büro, eyl işleyebilmesi için lâzımgelen 
teknik memurları da emri altmda bulunduracaktır. 

Azadan her birinin, bir yedek azası bulunacaktır. Yedek azalar esas nizamname ite azaya ve
rilmiş olan salâhiyetleri ancak mensub oldukları azanm gıyabında haiz olacaktır. 

Merkez bürosunun kararlari Âkid Taraflarm ittifakı araslîe ittihaz olunacaktır, ittifakı aranın 
husulüne imkân olmazsa, münaziünfih mesele hakeme havaie edilecektir. 

Madde — 6 

Merkez bürosunun masrafları müttefikan tesbit edilecek ve iki Millî müessesenin Merkez büro
suna aşacakları kredilerle temin olunacaktır. 

Krediler, % 75 i Türk müessesesine ve % 25 i Yugoslav müessesesine isabetetmek üzere, Millî 
müesseseler tarafmdan 3 aylık bölümlerle temin olunacaktır. Karşılık paralar aid oldukları 3 ay
lık devrenin başlangıcından evvel uyuşularak seçilecekbir bankaya yatırılacaktır. 

Madde — t - - ' - ; > . — 

Merkez bürosu teşkilâtını ve işleme şekillerini gösterecek olan hükümler Millî müesseseler tara
fından bilitilâf tanzim olunacak Merkez bürosu esas nizamnamesinde tayin olunacaktır. 

Merkez bürostınun esas nizamnamesi Türkiye Cumhuriyetinin mevzuatına "g#fe tescil edile
cektir. ^ 

Merkez bürosu bilcümle vergi ve tekâliften muaf tutulacağı gibi tarafmdan sadır olacak evrak 
dairi bilcümle rüsumdan muaf olacaktır. 

îti . Afyon yöâöö i 

Madde — 8 

Türk veya Yugoslav afyonunun bütün satışları Merkez bürosu tarafendan yapılacak ve Merkez 
bürosu, işbu itilâf namenin 9 ncu maddesi hükümleri mahfuz kalmak şarfîle, Bu satışlara müteallik 
siparişleri, aşağıda derpiş olunan yüzdelerde mümkün mertebe bir tevazün muhafazası şuretile MİL-
lî müesseseler arasmda tevzi edecektir. 

Siparişlerin tevzii teslim edilen ham afyonda meveud morfin esasına göre yapılacaktır. Teslim 
olunan morfin miktarmın takdirinde yalmz tahlirneticesmde tanzim olunmuş kati faturalar esas 
tutulacaktır. 

'Katî surette satılmış ham afyonun muhtevi olduğu morfin imktarmm tevzii Türk müessesesine 
% 75 ve Yugoslav müessesesinde % 25 nisbetinde icra edüeeeleür. 

tPestim olunacak afyon hissesi Merkez bürosu tarafmdan iki^^Mîllf^üessesedm hangisine tahsis 
olunmuş ise afyon satışının hasılatı o müesseseye a id o l u r . Ç e r k e z bürosu siparişleralmdîkça1«v> 
ziatm yukarıda tertüY edilen muvazene nisbetlerine mümkün mertebe tekabül etmesi için mukta-
zasmı yapacaktır. v 
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Madde — 9 

Terkibi, her ne suretle olursa olsun, inilmeğe mahsus bilûmum afyon satışı münhasıran Merkez 
burusu tarafından yapılacaktır, 

Şurası mukarrerdir ki, evvelce olduğu gibi, içilecek afyon ancak kullanılmasını menetmeıniş 
olan memleketlerin inhisar idarelerine ve bu memleketler kanunlarının işbu afyon ticaretini tâbi tut
tukları şeraite göre satılacaktır. 

Merkez bürosu tarafından satılan içme afyonu, « soft » çıkarıldıktan sonra, mecmu miktardan 
°/b 8b sı Türk müessesesine ve % 14 ü Yugoslav müessesesine isabet edecek tarzda tevzi oluna
caktır. 

İster safî, ister içme afyonu mahlutuna dahil olarak, (eslim olunmuş bulunan (Soft) kali
tesi geçen fıkrada zikredilen tevzi e dahil olmayacaktır. 

İki Âkit Taraf ancak Ankara vilâyetinin şarkında kâin mıutakada istihsal olunan hususî ka
liteli afyonu (Soft) afyon olarak kabul hususunda mutabıktırlar. Bununla beraber, (Soft) kali
tesinin Yugoslavya da mevcudiyeti filiyatta meydana çıkacak olursa, iki Âkit Taraf işbu itilâf-
namenin tevziata müteallik hükümlerinin ieabederse tadilini şimdiden kararlaştırmışlardır. 

Yugoslav müessesesi içilecek afyon satışlarında hissesini Türk müessesesine terketmekte ser
best olduğundan, bu takdirde Merkez bürosu, satılmış bulunan ve tevzie tâbi olan içme afyonu
nun mecmu sıkletinin % 14 ünde meveud morfin miktarını 8 nci maddede mezkûr Yugoslav mü
essesesi horanının kredisine geçirecektir. 

Madde — 10 

İki Âkit Tarafa aid bilcümle afyon satışlarının Merkez bürosunca yapılması icabettiğinden, 
bütün tahsilatı dahi temin edecek olan mezkûr büro teslim ettiği afyon, hissesinin bedelini der
hal ve bir gûha tevkifat yapmaksızın Millî müesseselerden her birine tesviye edecektir. 

Ticarî veya malî icabattan dolayı paranın Merkez bürosundan geçirilmeksizin müteahhide tes
viyesi daha menfaatbahş -olursa, bu halin hudusıı takdirinde, Merkez bürosu paranın doğrudan 
doğruya ınüteahhide tesviyesine alıcıyı davet etmeye münhasıran mezun olacaktır. 

' • ı - : h ! e — 1 . 1 

Millî müesseseler ellerinde bulunan afyon miktarına ve afyonların tip evsafına dair bildikleri 
malûmatı Merkez bürosuna vermekle mükellef olacaklardır. 

Bu müesseseler Merkez bürosunun teslimat emirlerini, derpiş olunan şerait dairesinde bilâ teah-
hur .icra edecek vaziyette bulunacaklardır. 

Madde — 12 
ı 

Merkez bürosu, her iki Yüksek Âkid. Taraf müstahsillerine kâfi derecede kârlı fiatler temini 
hususunda müştereken tesbit edecekleri bir siyaset takib edecektir. 

Madde 13 

Merkez bürosu, her iki Âkid Tarafın tasvib etmesi kaydile arz ve talebin tanzimi ve ham afyon fiat-
lerinin tesbiti maksadile afyon istihsal eden diğer memleketlerdeki mümasil teşekküllerle veyahud 
afyon mubayaa eden teşkilâtlar ile anlaşmalar aktedebilir. Şümulü işbu anlaşmanın müddetini 
tecavüz eden akitler, Âkid Tarafları ilzam etmez. 

( 5*. Sayısı : 166 } 
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IV. Afyonlu msdâöer 

Madde —14 

Âkid Taraflar afyonlu maddeleri ancak bunların ithalolunacakları ^memleketlerin kaıuıııî aart-
larnıa muvafık şekilde ihraç etmeği taahhüd ederler. Âkîdler afyonlu maddeler ihracatını kontrol 
ve bunlarmkaçakçılığmı menetmek için müessir tedbirler alacaklardır, 

V. Umumî hükUm&r 

Madde —15 

Âkid Taraflar işbu itilâfname hükümlerine muhalif her çeşid: afyon ve afyonlu maddeler 
ihracatına kaçak nazarile bakacaklardır. Âkidler bu gibi cürümleri takın edebilmek için kanunî 
mevzuatında lâzımgeien tadilât icrasını taahhüd ederler. Âkid Taraflar ham afyon ve afyonlu 
maddelere müteallik her türlükaçakçılık vakaları hakkındaki fezlekeleri yekdiğerine tebliğ-edecek-. 
lerdir, 

iCezalik ham afyon ve afyonlu maddeler ticaretine müteallik her türlü kanun, nizam ve kararların 
menlerini de birbirine bildireceklerdir. 

Madde — 1 6 ^ 

ÂMd Taraflar, afyon işinin beynelmilel sahada nizam altama alınması meselesinde sıkı bir teş
riki mesaide bulunacaklardır. İleride istihsal olunacak afyon ve imal edilecek afyonlu maddeler 
hakkında takib edecekleri siyaset için de aralarında anlaşacaklardır. 

Madde — 17 

îşbü itilâf namenin tefsir ye tatbikinden mütevellit ihtilâflar hakem yolu ile hallolunacaktır, 

Madde—18 

Merkez bürosu, vazifelerinin hitamını derpiş ederek işbu itilâfnamenin 8 nci maddesinde mezkûr 
olan tevziat muvazenesini temine çalışacaktır. 

Bununla beraber, bu muvazeneyi melhuz tarihte teinin, edemediği takdirde, borçlu Millî müessese, 
Merkez bürosu tarafından öteki Millî müessesenin alacak besâbına geçirilmiş morfin bakiyesine te
kabül eden afyonu müteakib altı ay içinde müşterilerinden alabileceği siparişlerden birine katmak
la mükellef olacaktır. 

Madde —19 

Merkez bürosu, 14 nisan 1932 tarihli itilâfname hükümlerine tevfikan 31 birinci kânun 1934 te 
tanzim edilmiş olan tevziat ve tahsilat bakayasının tasfiyeşile mükelleftir. Bu tasfiye maksadüe 
Merkez bürosu iki Taraf Millî müesseselerinin menfaatlerine ve müşterek maksada en uygun olan 
usulü kabul edecektir. 

Madde — 20 

İşbu itilâfname, tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün olan süratle, Ankarada teati kılma-
caktır. 

1 ikinci kânun 1935 ten itibaren muvakkaten meriyete konulacak ve tasdik edilmesi kaydile iki 
sene meriyette kalacaktır. 

tşbu itilâf name, bu iki yıllık müddetin, bitmesinden alta ay evvel feshedilebilecektir. Bu mu-

(S. Sayısı : 166} - -
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ayyen müddet içinde feslıedilmediği takdirde kendiliğinden yeniden iki senelik bir müddetle ve 
ayni fesih şartlarile temdid edilmiş olacaktır. 

Bu hususatı tasdikan, murahhaslar, işbu itilâfnameyi imza ederek zatî mühürlerile temhir etmiş
lerdir. 

Belgratta bin dokuz yüz otuz dörd senesi birin ei kânunun on yedisinde iki nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. 

MÜZEYYEL PROTOKOL 

Afyon ihracatı hakkındaki Türkiye - Yugoslavya anlaşmasını bu gün imza ederken usulen salâ
hiyeti haiz olan iki Âkid memleket murahhasları aşağıdaki hususatta mutabık kalmışlardır: 

Merkez bürosu, cins ve mahreç tefrik edilmeksizin iki memleketin tekmil afyon ihracatına şa
mil olmak üzere yeknesak bir tevzi nisbetile bir satış sisteminin esaslarını ihzar edecektir. 

Bu takdirde yukarıdaki anlaşmanın 9 ncu maddesi hazfedilecek ve 8 nci maddedeki nisbet iki 
Âkit Tarafların menfaatlerinde teessüs etmiş olan muvazeneyi ihlâl etmeksizin yeni sisteme uygun 
hale getirilecektir. 

tşbu anlaşmaya aid bu tadil, iki Hükümet arasında, nota teatisi suretile yapılacaktır. 

İşbu protokol, yukarda zikrolunan anlaşmanın ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder. 

Beolgratta 17 birinei kânun 1934 te iki nüsha olarak yapılmıştır. 

>m< 

( S. Sayısı : 166 ^ 



Demiryollan teknik birliği hakkındaki 1886 tarihli mukavele
name ile 18 mayıs. 1907 ve 14 kânunuevvel 1912 tarihli 

protokollere iltihakımıza dair kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Nafıa encümenleri mazbatalar* (i/54) 

. . ; • • • T. C. 

Başvekâlet/; İ&VM935 
K#rarlar'%Müdürlüğü 

Sayı^'6/663 
T/B. M. M, Yüksek BfflsJjp^ « 

Demiryolları Teknik birliği hakkındaki ,1886 tarihlf mükavelejraTrre ile 18 mayıs 1907 ve 
14 kânunuevvel 1912 tarihli protokollere iltihakımıza dair Nafıa vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 13-JH-935 toplantısında Yüksek Meclise arşı kararlaştırılan kanun 
lâyihası ,eababı mucibesile birlikte sunulmuştur, 'j 

Başvekil 
/. inönü 

Esbabı mucibe lâyibâsr 

Lozan muahedenamesinin 100 ncü maddesi ile iltihakımızı kabul eylediğimiz, gümrüğe tâbi va
gonlarınkurfunlaıımalarına dair olan 15 mayıs 1886 tarihli itilâfname ile 18 mayıs 1907 tarihli 
protokola iltihak ettiğimiz İsviçre Hükümetine bildirilmesi üzerine mezkûr Hükümetçe 
bu senedata şimdiye kadar iltihak eden Devletlerin bu husustaki tebliğleri ile beraber ekse
riyetle ve ayni zamanda demiryolları teknik birliği hakkındaki İSS6 tarihli mukavelename ile 18 mayıs 
1907 ve 14 kânunuevvel 1912 tarihli protokollara - bu muhtelif senedlerin bir birlerini tamamlama
ları dölayjsile - iltihak ettiklerini bildirdikleri kaydedilerek Hükümetimizin de bu senedlere evvelki
lerle beraber yani gümrüğe tâbi vagonların kurşımlanmalari hakkındaki itilâfname ve protokola il
tihakımızla beraber ve ayni zamanda iltihak edib etmeyeceğimiz sorulmuş ve Hariciye vekâleti ve 
Şark demiryolları ile yapılan muhabere neticesinde bu sonuncu senedlere, evvelkileri tamamlamaları 
dolayısile iltihakımız faideli görülerek keyfiyet îcra Vekilleri Heyetine arzedilmiş ve 
İcra Vekilleri Heyetince 8 - I - 1934 trihinde ittihaz olunan 2 /14 numaralı 
kararla iltihakımız tasvib ve kabul olunmuştur. Şark demiryollarının Avrupa de
miryollarına filen merbut bulunması ve gümrüğe tâbi vagonların kurşunlanması hakkın-
deki mukavelatın filiyatta ancak mezkûr hat üzerinde cari olabileceği nazarı dikkate alınarak bu mu- \ 
kavelelere Şark demiryollarma münhasır olmak kaydile iltihak-etmiş olduğumuzdan ve teknik birlik 
hakkındaki senedat da ayni mahiyette bulunmuş olduğundan ıbu'sonuneu «enedlere de yalnız Şark 
demiryolları için iltihak etmiş bulunuyoruz. Bu takdirde kilometre başına besaib edilecek iştirak mas
rafı bu hattın uzunluğu nisbetinde olacağı gibi iltihaktan mütevellid menfaatler Şark; demiryolları
na aid olacağı cihetle hesab edilecek iştirak masrafı da bu idare tarafından verilmiş bulunacaktır. 

"İltihak, Şark demiryollarma münhasır olmasına rağmen merbut kanun lâyihasının umumî mahi
yette teklifine gelince; bir gün Suriye hatları da gümrüğe tâbi vagonların kurşunlanması mukavelâtı 
ile teknik birlik hakkmdaki senedata iştirak eder ve irtibatı dolayısile Bevlet hatlarının da bu mu-



kavelât ve flpnedata iltihakı zarureti hâsıl 'ohırsa o zaman ayrıca bir kanun istihsaline lüzum 
kalmadan vŞ;sadeee İcra Vekilleri Heyetince ittihaz olunacak bir kararla bu kısım hatlar için de iHi-
hakımız ımjâronı temine matuftur, 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. Ş. M. 
Burk&y? ^Ççûm&ni 

HH&rar ]Şo. 7 
Em M 1/54 

S-V-1935 

Yüksek Reisliğe 

Demir|ollan,teknik birliği hakkındaki 1886 
tarihli mukavelename ile 18 mayıs 1907 ve 14 
kânunuevfel 1912 tarihli protokollere iltihakı
mıza dair^Nafia vekâletince hazırlanan ve îc-
ra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka-
rarlaştntlân kanun lâyihası encümenimizde ko
nuşularak! muvafıK görülmüş ve havalesi rauci-
bince Nafja encümenine verilmek üzere Yüksek 

reisliğe takdimine karar verilmiştir. 
Ha. En. Rs. M. M. 
, Erzincan Srvas 

8. Ankan Necmettin 
Âza 

Kocaeli 
Süreyya Yiğit 

Aza 
Ankara 

FaUh RtfJct Atay 

Kâtib 
Diyarbekir 
Z. M. Alsan 
Aza 

Antalya 
Dr. C. Tunca 

Aza 
Kastamonu 

Ş. tiden 

Nafıa encümeni mazbatası 

rr|a. ar, M. 
Vafjfa encümeni 
'Kd^âr No. 16 
Esm No. 1/54 

Yüksek Başkanlığa 

29 ~V-1935 

Demirjk)lları teknik birliği hakkında 1886 Afyon K. 
tarihli Jİukavelename# ile 18 mayıs 1907 ve 14 C Akçtn 
kânunuevvel 1912 tarihli protokollere iltihakı
mıza dâirİlîafm vekâletince hazırlanan kanun lâ- Elâziz 
yihası encümenimize havale buyurulmuş olmak- F. Z. Çiyütepe 
la okuııull konuşuldu. 

Haricimi encümeninin mazbatası gibi aynen îçel 
kabul olunarak Yüksek katmıza sunuldu. Fikri Mutlu 
Nafıa JSu^Beisi M. M, Kâtib 
• Samsjpöa Erzincan Manisa Kastamonu 
Etemr&mcel A. Samîh tlter Sami Erkman 

Afyon K. 
Mebrure Gönenç ö, 

Eskişehir 
A. özdemir 

îzmir 
S, Epikmen 

Kütahya 
1. Dalkılıç 

Çoruh 
Fehmi N oylan 

* îçel 
H. Saydam 

İsparta 
H. özdamar 

Samsun 
Dr. A. Sirel 

(S. Sayısı: 159) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Demiry ollar teknik birliği hakkındaki 1886 ta
rihli mukavelename ile 18 mayıs 1907 ve 14 kâ
nunuevvel 1912 tarihli protokola iltihakımıza 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Demiryolları teknik birliği hak
kındaki 1886 tarihli mukavelename ile 18 ma
yıs 1907 ve 14 kânunuevvel 1912 tarihli proto
kollere iltihakımız tensib edilmiştir. 

HADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 

Nafıa vekili memurdur. 

Bş. V. 
/. İnönü 

Da. V. 
Ş. Kaya 
M İ V. 

Ab. özmen 
S. î. M. V. 

Dr, R. Saydam 

13-IH-1935 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Mal. V. 

Vr, T. R. Araş F. Ağralı 
Na. V. tk. V. 

A. Çetinkaya Celâl Bayar 
G.î. V.. Zr. V. 

Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

(S. Sayısı ; 159) 





;-S;-Sayısı-:-.174-
Ânkâra su tesisatı için Maliye ve Dahiliye vekillerine veri

len taahhüd izninin uzatılması Hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (t/168) 

4-V-1935 

T. B. M. M, Yüksek Reisliğine 

Ankara su tesisatı için Maliye vekillerine verilen taahhüd mezuniyetinin uzatılması hakkında 
-'•.Maliye'vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29 IV-93 5 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
- "**•• / . İnönü 

Ankat-a şehri içme su komisyonu müddetinin uzatılması hakkında esbabı mu
cibe lâyihası 

."1712 numaralı kanunla Ankara şehri içme su tesisatının ikmali için 1931, 1932, 1933 seneleri 
bütçelerine konacak tahsisattan tediye olunmak üzere taahhüd ierasma Maliye ve Dahiliye vekille
rine mezuniyet verilmiş ve 1779 numaralı kanunla da bu tahsisatın sureti temini tesbit edilmişti. 

Bilâhare 2269 numaralı kanunla 933 senesine kadar olan taahhüdat/mezuniyeti 934 senesine 
kadar çıkarılmış ve taahhüdat miktarında 300 hin lirası ince su deresinin düzeltilmesine sar-
fedilmek üzere 2 300 000 liraya iblâğ edilmişti. 

Heyeti Vekilenin 11095 numaralı kararnamesüe teşkil edilen Ankara şehri içme su komisyonu 
hazrian 1931 tarihinde işe başlamış ve Heyeti Vı kilece tasdik edilen mütehassıs Tübergenin rapo
rundaki programı aynen tatbik ederek Koşunlar, Elmadağ işlerile şehir şebekesinin kısmı azamini 
ve şehir dahilindeki depolan ikmal etmiştir. 

Programın su miktarını tezyid hakkimi akitaharriyat işlerinde Kayaş ve Bayındır vadilerin
den şehir suyunun temininin gayrikâîi bıılunaeağı görüldüğünden şehir ihtiyacını karşılamak üze
re Çubuk bendinden su alınması programa ilâve edilmiştir, ve bu suretle ilk programın değişmesi 
işlerin sıraları üzerinde değişiklikler yapılmasını icab ettirmiş ve şehir suyunu tezyid edecek olan 
Çubuk işi öne alınarak takriben mecmuu bedeli 200 bin liraya baliğ bulunan şehrin alçak mıntaka 
şebeke işi ile işletme binası inşaatının daha sonraya bırakılması gerekli görülmüştür. 

Bundan maada 934 senesi nihayetinde ikmal edilmek üzere mukavele İle bağlanılmış bulunan 
işlerden bir kısmının da havaların bozulması gibi esbabı mücbire dolayisile ikmallerinin ve tediyele
rinin 934 malî senesinden sonraya sirayeti gayrikabili içtinaptır. Halbuki bu işlere tahsis edil
diği bildirilen 2269 numaralı kanuna göre taahhüdat ve tediyatm 934 senesinden sonraya teşmiline 
imkân bulunamadığı yukarıda arzedilen esbabı mücbire dolayisile işlerin 934 malî senesinden son
raki senelere geçeceği cihetle bu işlerin vüeude getirilmeleri için taahhüdat ve tediyat icrası zım
nında ilişik kanun projesi hazırlanmıştır. 

TC. 
Başvekâlet 

Kararlar M üdürl îiğii 
Sayı : 6\1321 



Bütçe encümeni mazbatası 

Z\ #. Jf. Jf. 
Bütçe encümeni 
Kurar No. 300 
fiso» No. .1/168 

Z-Vl-1935 

Yüksek Reisliğe 

.Ankara şehri su tesisatının ikmali için ve
rilini;,; olan laahhüd mezuniyetinin uzatılması
na dair olu!) Başvekâletin 4-V-1935 tarih ve 
fi/l:>î2l saydı «fezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanan lâyihası Nafıa vekili Ali Çetinkaya, 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

JlükûhujUn esbah'r mueibesinde' dernieyan 
olunan miifcaleayı yerinde bulan encümenimiz 
teklif edilen kanun lâyihasını şekle a id deği
şiklikle kabul etmiştir. 

I rımimi heyetin tasvibine konmak üzere Yük

sek Reisliğe sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M. Şeref Özkan 

Kâtib 
İstanbul 
F. Öytnen 

Giimüşanc 
1). Sakarya 

Reis V. 
İsparta 

M ilk e rre m Unsal 

Çorum 
M. Cantekin 

izmir 
H. Çakır 

M.M. 
Trabzon 
Sim Bay 

Diyarbekir 
R. Bekit 

Muş 
Ş. Çttoglu 

Sivas Tokad Manisa Kayseri 
Remzi Ciner S. Oenca T. Türhoğlu N. Kerven 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara su tesisatı için Maliye re -Dahiliye 
vekillerine- verilen taahhüd m ezııniy etinin uzatıl

ması hakkında kanun lâyiham 

MADDE 1 — Ankara şehri içme suları için 
2269 numaralı kanunla tahsis eçtflen 2 300 000 
liradan 1934 malî senesi nihayetine kadar taah-
hüd yapılması hakkındaki mezuniyet 1936 malî 
senesi nihayetine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

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

Bş. V. 
/ . İnönü 
Da. V. 

S. Kaya Dr 
Mf. V. 

Ab. özmen 
S. 1. M. V. 

Dr. R. Saydam 

2 9 - I V - 1 9 3 5 
*Ad.V. M.M, V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Mal. V. 

. T. Rüştü Araş F. Ağralı 
Na. V. Ik. V. 

A. Çetinkaya Celâl Bayar ' 
G. 1. V. Zr. V. 

Rana Tarkan Muhlis Erknıen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Ankara şehri su tesisatının ikmali hakkındaki 
t'aahhüd mezuniyetinin uzatılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 *— Ankara şehri su tesisatının ik
mali için 2269 sayılı kanunla tayin edilen ta-
ahhüd müddeti 1936 malî yılı nihayetine kadar 
uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Aynen kabul. 

MADDE 3 — Aynen kabul. 

(& Sayısı : 174 ) 



S. Sayısı: 176 
Balya - Karaaydın madenleri kiralama ve işletme şirketinin 
getireceği mayi madenî mahrukatın gümrük ve muamele 

resminden istisnasına dair kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (I/230) 

T. C. 
Başvekâlet 26-V-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6ı 1627 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

' Balya - Karaaydın şirketinin getireceği mayi madenî mahrukatın resimsiz geçirilmesi hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 23-V-935 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesüe birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 
1930 senesinden beri çinko ve kurşun fiatlarının mütemadiyen düşmesi, Balya - Karaaydın 

simli kurşun, çinko madenlerini iktisaden göğüs gerilmesi müşkül vaziyete sokmuş, 1932 
senesinde çalışamaz bir hale gelen maden, 3-1-932 tarihinde tescil edilen bir kira
lama akd'le Balya - Karaaydın madenlerini kiralama ve işletme şirketinin idaresine geçmişitir. 
Madenin, Hükümet yardımı olmadan işleyemeyeceği, daha evvelden belirmiş bir hakikat 
olduğundan 14-12-1931 tarihli ve 1895 numaralı kanunla, Hükümet Balya - Karaaydın 
madenlerinde kullanılmak üzere hariçten getirilen gazoillerin gümrük ve muamele vergisin
den muaf tutulmasını temin etmiştir. Bu kanunun tatbikine başlandığı, mezkûr tarihden itiba
ren de kurşun ve çinko fiatlannda lehde bir değişiklik olmadığından, meriyet müddeti 
21-12-1934 tarihinde bitmiş olan kanunun hümü, 23-12-1934 tarihli kanun ile 1934 
malî senesi nihayetine, yani 31-5-1935 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Kurşun ve çinko fiatlarının mütemadiyen düşmesi, hükümetin gösterdiği himayeyi idame 
etmesini icab ettirecek derecededir. Esasen balya - Karaaydın madenlerinin, iktisadî zaruret
lerle kapatılması halinde muamele ve gümrük resimlerinden muafen ithali istenen mayi mahru
kat, %90 ı itibarile ithal edilemiyeceğinden Hazinenin kayda şayan müsbet bir varidat* 
olmayacakdır. 

Ancak, ithal edilen mayi mahrukatın münhasıran Balya-Karaaydın kiralama şirketinin diesel 
ve semi diesel motörlerinde yakılmasını murakabe için, kanun lâyihasının ikinci maddesindeki 
tedbirler derpiş edilmişdir. 

İlişik lâyihanın kanunlaşdırılması ile Balya - karaaydın madenlerinin, muayyen bir hacimde 
faaliyetine imkân bahş edileceği ve bu suretle memleket iktisadiyatına, değerli bir hizmet yapıl
mış olacağı düşünülmektedir. Bu mülâhazalara dayanarak sunulan lâyihanın kabulüne aid 
muamelenin yapılması temenni olunur. 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 7 -VI -1935 
Karar No. 101 
Esas No. 1/230 

Yüksek Reisliğe 

Balya - Karaaydın şirketinin getireceği 
mayi madenî mahrukatın resimsiz geçirilmesi
ne dair olub Başbakanlığın 26 - V -1935 tarih 
ve 1627 sayılı tezkeresile Yüksek Kamutaya 
sunulmuş olan kanun lâyihası encümenimize ve
rilmiş olmakla İktısad bakanı Celâl Bayar ve 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti Müsteşarı bulun
duğu halde okundu ve konuşuldu: 

Hükümetin esbabı mucibesinde serdolunan 
mütaleayı varid gören encümenimiz kanun lâ
yihasını esas itibarile kabul etmekle beraber 
muafiyet için tesbit edilen müddeti 3 sene ola
rak mutlak surette zikretmekten ise bu müdde
tin azamî had olarak gösterilmesini ve bu 
müddet zarfmda hariçten getireceği mayi 
madenî mahrukatın gümrük resminden ve 
muamele vergisinden muaf tutulabileceği yo
lunda tadilini ve bu gün zarara işlemesi hase-
bile bu muafiyete mazhar kılman bu maden
lerin dünya fiatleri düzeldiği ve madenler kârla 

işlemeğe başladığı zaman da muafiyetten isti
fade etmeleri caiz olmayacağından bu zaman hu
lul edince muafiyetin kaldırılması maksada 
uygun görüldüğünden lâyihaya bunu temin 
edecek şekilde bir madde ilâvesini muvafık 
görmüş ve lâyihada bazı değişiklikler yapmıştır. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umu
mî heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Re
isliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Müleerrenı Unsal Sırrı Day 
Kâtib 

İstanbul Çorum Diyarbekir 
F. Öymen M. Cantehin R. Bekit 

Gümüşane îzmir Kayseri 
D. Sakarya K. İnanç N. Kerven 

Manisa Muş 
T. Tiirkoğlu Ş, Çiloğlu 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Balya - Karaaydtn madenleri kiralama ve işlet
me şirketinin getireceği mayi madenî mahrukatın 
gümrük ve muamele resminden istisnasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Balya - Karaaydm madenleri 
kiralama ve işletme şirketinin, mezkûr maden
lerdeki diesel ve semi diesel motörlerinde mu
harrik olarak yakılmak üzere, hariçten getire
ceği mayi mahrukat, 1935 malî senesi başlangı
cından itibaren, 3 sene müddetle gümrük resmin
den ve muamele vergisinden muaftır. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ihti
yaç nisbetinde ithal edilecek mayi madenî mah
rukat, gümrüklerden nakliye tezkeresile maden 
mahalline nakledilecek ve bu suretle ithal ve 
naklolunan miktarların madende sarfedildiğini 
mübeyyin olarak Balıkesir valiliğinden almacak 
vesika, nakliye tezkeresi tarihinden itibaren ni
hayet dörd ay içinde müessese tarafından, alâ
kadar ithal gümrük idaresine verilecektir. Müd
deti zarfmda vesikası verilmeyen mayi madenî 
mahrukat hakkında kaçak muamelesi tatbik 
olunacaktır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun ahkâmını icraya îk-
tısad ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri me
murdur. 

23-V-1935 
M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Bş. V. 
î. İnönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mî. V. 

Ab. özmen 
S. t. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. I. V. 
Rina Tcırhan 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

MADDE 1 — Balya - Karaaydm madenleri 
kiralama ve işletme şirketinin mezkûr maden
lerdeki dizel ve sömi dizel motörlerinde muhar
rik olarak yakılmak üzere, hariçten getireceği 
mayi medanî mahrukat, 1935 malî yılı başlangı
cından itibaren 3 seneye kadar gümrük resmin
den ve muamele vergisinden muaf tutulabilir. 

MADDE 2 — Hükümetin maddesi aynen. 

MADDE 3 — Bu muafiyet istihsal ve satış 
fiatlerine nazaran Balya - Karaaydm madenle
rinin kârla işlemeğe başladığı zamana kadar ca
ridir. 

MADDE 4 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 5 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

•^Ifciı 
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S. Sayısı: 173 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki 
kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 

1/157 ve bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti kad
rosu hakkında 1/206 sayılı kanun lâyihası ve Dahi

liye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/157) 

T.C, 
Başvekâlet 29 -IV -1935 

Kararlar müdürlüğü f 
Saı/ı : 6/1261 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları maaşatmm tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetinin 28 - IV -1935 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 
Ankara Vilâyetinin Hükûmei merkezi olmak dolayısile hususiyeti ve kaza adedinin fazlalığı 

muhaberat ve muamelâtın günden güne ziyadeleşiiği açık bir surette göze çarpmakta ve bu 
nisbette de vali muavinliğinin mesuliyet ve işi artmaktadır. Bundan başka Ankaramn hayatî 
ve iktisadi şartları diğer vilayetlere nazaran daha ağırdır. 

Bu memuriyetin mevki ve içtimai şerefinin korunması noktasından da İstaııbuldaki emsa
linden aşağı maaş verilmesi muvafık görülemediğinden Ankarada istihdam edilmek üzere 4 
üncü dereceden bir ve büyük ve mühim ve işi çok vilâyetlerden birisinde istihdam edilmek 
üzerede altıncı dereceden bir ki, iki vali muavinliği için 1452 sayılı kanuna merbut 2 numa

ralı cetvelde tadilât icrası hakkında hazırlanan esbabı mucibe ile kanun lâyihası sunuldu. 



ied Maaş 
1 00 
I 70 

— 2 — 
HÜKÜÎMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülü 
hakkındaki 1452 sayılı kanuna merbut cetvelde 

tadilât yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının j Dahiliye vekili memurdur. 
tevhid ve teadülüne dair 1452 sayılı kanuna mer- j 28 - IV -1935 
but (2) numaralı cetvelin Dahiliye taşra kısmı- Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
na Ankarada istihdam edilmek üzere dördüncü ı / . tnönii Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
dereceden bir vali muavinliği ile 6 ncı dereceden ! 1)a- V. Ha. V. Mal, V. 
bir vali muavinliği ilâve edilmiştir. I # • Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağrak 

Mf. V. Na. V. lk. V. 
MADDE 2 — Bu kanunun hükmü 1 haziran ' Ah.ösmen A. Ç et inhaya C. Bay ar 

1935 den itibaren başlar . j S. T. M. V. G. 1. V. 
| Dr.R. Saydam Hana Tarkan 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya j Zr. V. 
i Muhlis Erkmen 

Derece Memuriyetin nevi 

4 Ankara vali muavinliği 
ö Vali muavinliği 

Bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti kadrosu hakkında kanun lâyihası ve Da. 
En. mazbatası (1/206) 

T. C. 
Başvekâlet , 19 -V-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1521 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti kadrusu hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 15 -V-1935 te Yüksek Meclîse arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikle sunulmuştur. 

Başvekil 
/. tnönii 

Esbabı mucibe 

Vilâyet idaresi kanununun 58 ııd maddesi lüzum görülen vilâyetlerde valinin riyaseti altında 
bulunmak ve Mülkiye ve Hukuk mektebleri mezunlarından intilıab edilmek üzere üç. azadan müte
şekkil idare heyetinin teşkili için Dahiliye vekâletine salâhiyet vermiştir. 

Vilâyet idare heyetlerinde aza bulunan devair reislerinin kendi dairelerine aid işlerle iştigal et
meleri yüzünden idare heyetleri ekseriya muntazaman içtima edememektedir. 

İştigal sahası ayni derecede geniş olan idare heyetinin mütenevvi işleri matlub dikkat, sürat ve 
intizam ile tetkik ve intaç edilebilmesi için sık, sık içtima etmesine ihtiyaç vardu\ 
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İdare heyetlerinden geçen işlerin mühim kısın t Hazine ve efrad hukukuna taallûk etmek itiba-

rile esaslı tetkikat neticesinde karara raptma lüziTm ve zaruret bulunan mesaidendir 
Şubeler idare reislerinin günlük işleri arasına sıkışmış ve selâmetle tedviri müşkülâta uğramış 

olan idare heyetleri işlerinin; dairelerinden her birinin mesai ve meşguliyetleri diğer vilâyetlerle 
kıyas edilmeyecek derecede fazla olan ve vekâletçe lüzum görülen bir vilâyette üç azadan müteşek
kil olmak üzere idare heyeti teşkili zarurî görülerek merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti kadrosu 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vilâyet idaresi kanununun 58 
nci maddesi mucibince bir vilâyette daha teşkil 
edilecek idare heyetine aid olub derece, aded ve 
maaşları ilişik cetvelde gösterilen kadro 1452 
numaralı kanunun 2 nci maddesine merbut cet
velin Dahiliye vekâleti kısmma ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya îcra Vekilleri heyeti memurdur. 
15 - V 1935 

Bş. V. 
/. İnönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Ab. özmen 
S. 1. M. V. 

Dr. R, Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali Çetinkaya 

G. t. V. 
Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V 

C. Bay ar 
Zr. V. 

Muklis Erkmen 

Derece 

ö 

Memuriyetin nevi 

İdare heyeti azası 

Aded Maaş 

3 70 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 17 
Esas No. 1/206 

Yüksek Başkanlığa 

29 - V -1935 

Bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti 
kadrosu hakkında Dahiliye vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 15 - V -1935 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibesile birlikte gönde
rildiğini bildiren Başvekâletin 19 mayıs 1935 
tarih ve (î/1521 sayılı tezkeresi İç bakanlığın
dan gelen Vilâyetler umum müdürünün bulun
duğu 23 - V - 1935 teki toplantımızda okundu 
ve is görüşüldü. 

JVlaıısub idare heyetlerinin faydası yapılan 
tecrübeler sonunda bir kat daha anlaşılmış bu
lunmakla teklif edilen kanun lâvihasınm ol

duğu gibi kabulü hususunun Ulu heyete arzına 
k ara r v erilmiştir. 

Yüksek başkanlığa sunulur. 

)a. En. Ueisi 
Tekirdağ 
C. Uybadın 

Kâtih 
Siird 

M. Mayakon 

Aza 
Çoruh 
Atıf 

Reis V. 
Tekirdağ 

Faik öztrak 

Aza 
Urfa 

B. Gihıay 

Aza 
Urfa 

Muhittin Dinçsoy 

M. M. 
Çanakkale 

Ş. Taşın 

Aza 
Sivas 

Mitat Ş. Bleda 

Aza 
Çorum 

Kemal Alpsar 
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Aza Aza Aza 

Sivas Erzurum Sivas 
AS\ Görkci! X, El gün Vasfi Rasid, Şerif/ 

Aza 
Çanakkale 
ff. Ere/i'}i-(.lı 

Aza 
Zonguldak 
f\. Vardar 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 102 
Esas No. 1/157, 206 

Yüksek Reisliğe 

İki vali muavinliği ile bir vilâyette teşkil edi
lecek idare heyeti kadrosu hakkında olub Baş 
vekâletin iki tezkeresile Yüksek Meclise gönderi 
lerek encümenimize verilmiş olan kanun lâyiha
ları okundu ve konuşuldu: 

Teklifler esbabı mucizelerinde izah olunan lü
zum ve zaruretlere binaen encümenimizce kabul 
edilmiştir. Her iki lâyiha birleştirilmiş ve yeni
den hazırlanan kanun lâyihası müstacelen müza
kere edilmek dileğile Umumî Heyetin tasvibine 
arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuş

tur. 

VI - 193n 

M. 

Reis 
Burdur 

Şeref Özkan 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 
Diyarbekİr 

R. Bekir 
İzmir 

K. İnanç 
Sivas 

Renizi Çiner 

Reis V. 
İsparta 

Mûkerrem tînsal 

Balıkesir 
E. Adakan 
Gümüşane 

7). Sakarya 
Kayseri 
N. Kerven 

Tokad 
8, Genca 

M. M. 
Trabzon 

Sim Vay 

Corum 
M. C ant ekin 

İzmir 
H. Çakır 

Muş 
Ş. Çiloğlu 
Yozgad 
8. Içöz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti azası 
ile vali muavininin, Dahiliye vekâleti kadrosu

na eklenmesi hakkında kanun lâaihası 

MADDE 1 — Vilâyet idaresi kanununun 
58 nci maddesi mucibince bir vilâyette daha teş
kil edilecek idare heyeti ile iki vali muavinliği
ne aid olub derece, sayı ve aylıkları bağlı cet
velde gösterilen memuriyetler 1452 sayılı kanu
nun 2 nci maddesine bağlı cetvelin Dahiliye ve
kâleti kısmına eklenmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

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

CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi 

6 İdare heyeti azası 
4 Ankara vali muavini 
6 İkinci sınıf vali muavini 

Aded Maaş 

3 70 
1 90 
1 70 

• >«-<G5*™ 

S. Savısı : 173 ) 



S. Sayısı :1?2 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun 
22 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/212) 

T. C. 
Başvekâlet 20-V-1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6J1533 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1076 sayılı kanunun 22 inci maddesini tadilen Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve 

İcra vekilleri Heyetince 19-V-1935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesiie birlikde sunulmuşdur. 

Başvekil 
/. inönü 

Kanun neden tekli t' edildi 

2272 sayıli kanun tabib, baytar, eczacı, kimyager ve dişçilerin hizmet yağını diğer sınıf 
subayları (Zabitleri) gibi asteğmenler (Mülâzimler) için 41, yüzbaşılar için 46, binbaşılar için 
52 yaş olarak tanımaktadır. 1076 sayılı ihtiyat subay (Zabit) ve ihtiyat- askerî memurlar ka
nunu, tekaüd ve istifa suretile ordudan ayrılan veya bu kanuna göre yetiştirilen ihtiyat tabib, 
baytar, eczacı, kimyager ve dişçilerin ihtiyatlık çağını beş yaş artığile asteğmenler (Mülâzim 
ler) için 46, yüzbaşılar için 51, binbaşılar için 57 yaşına çıkarmaktadır. Bunların aşağı yu
karı yüzde onu kanuna göre lee.il edilmekte ve birazı da çürük olduklarından silâh altına çağırıl
mamaktadır. 

1934 seferberlik hazırlıklarında kullanılan sefer kadrosu daha eskilerine göre azaltılmış 
olduğu tabib ve baytar mekteblerinin son sınıflarında okuyanlar da tabib ve baytar yerine ve
rilmiş bulunduğu halde sefer ordusunun tabib ve baytar eksiği kapatılaraamış, aşağı yukarı 
yüz baytarla yüz elli tabib eksik kalmıştır. 

338 yılına değin yetiştirilen ihtiyat tabib ve baytarlar yüzbaşı rütbesi aldıklarından daha 
uzunca zaman kullanılabilmekte iseler de yeni yetiştirilenlerin asteğmen (Mülâzim) olarak kal
maları ihtiyatlık çağlarını azaltmaktadır. Bu yüzden on beş yıl sonra tabib ve baytar eksiği 
daha çok artmîş olacaktır. '&ijm±^ _• 

İhtiyat eczacı, kimyager ve dişçi sayısı şimdilik ihtiyaçtan artık ise de bunların bir çoğu
nun muharib sınıflarda ihtiyat subay (Zabit) yetiştirilmesi için 1076 sayılı kanunda değişik
lik yapılmakta olduğundan ilerde bunlarda sefer kadrosu eksiğine yetmemeye başlayacaktır, 
Buna çare olmak üzere; tabib, baytar, eczacı, kimyager ve dişçilerin ihtiyatlık çağında de* 
ğişiklik yapılmasına lüzum görülmektedir. 

Şurası bellidir ki tahdidi sin kanunu daha $ok muharib sınıflar düşünülerek yapılmîşttr» 
40 yaşmdan sonra bir asteğmenin (Mülâzimin) ve 51 yaşından sonra bir yüzbaşının kıta subayı 
(Zabiti) veya buna denk bir iş yapabilmesi güç ise de tabib, baytar, eczacı, kimyager ve diş* 
çiler için böyle değildir. 

Bir tabib, bir baytar ve eczacı ile kimyager ve dişçi asteğmeni (Mülâzimi) ile binbaşmm 

http://lee.il


Vazifeleri b i r bir ine benzer. Bunla r ın kullanıl masın «la daim. çok İhtisasa yer verilir . Muvazzaf 
tab ib , bay ta r , eczacı, k imyager ve dişçilerin bilgileri arflıkea. rütbeleri de yükselmekte ise u-
ih t iya t lar ın meslek bilgileri ynştarr ilorledikee a r tmak ta ve fakat rülböleri asteğmen ; !Y'lüJâzim' 
ka lmakt ıd ı r . 

Tabib, baytar , eczaca, k imyager ve dîşei binbaşıyı îu yaşına. kadar .kullanırken aynı ışı ya 
paeak olan bir tabib asteğmenini (Mülâziminİ 4(J yaş ında, kendisinden en ı.;uk ve en iyi iş bek 
lenen bir yaşta, onluya almamak doğru görülmemektedir , Bunun iein lOT'i sayılı kanunini ±2 ne 
maddesinin bağlı şekilde değiştirilmesi teklif edilmiştir . 

Millî Müdafaa enenmem mazbatası 

T. H. Sİ. M 
M, M., encümeni ; 17 /'AV.", 

Karar No, •&*;. 
Uma No, 1/2i2 

Yüksek Başkanlığa 

107t! sayıl ı kanunun 22 neı maddesini tadilen. binbaşıların sın lıa.ddim1 kadar askerl ikle i lgilen 
M. M, vekilliğince hazır lanan kanun lâyihası bulunmalar ı hakkında. İMI kanunun neden iekli t 
esbabı mucibesile gönderi ldiğine dai r olup en- edildiğine da i r «'lan ve bağlı bulunan müialea 
ciimenimize verilen Başvekâlet in 20 mayıs 1*)'»;> eueümemmr/.ee i;mıa.ııu-u yerimle görülerek ka 
tarihli ve (»/lo'v» numaral ı tezkeresi ve bağlı ıııııı lâyihasının aynen kabulüne ve lleyelı imin 
lâyiha., eneümenünizee IVI. ıVI vekilliğinden gön nıiyeuiu miislaeelon müy.akero edilmeli dilemde 
derileri memuru İle okundu ve görüşüldü lasvib na/.arıua a r /o lunur . Yüksek Başkanlığa 

Siü tahdid ine dair olan 7 haziran I Do,*» larilı- sunulur. 
li kanunun faal o rdu subayları iein olmasına M VI Ku. lieisı Bu IVI \l 
göre iht iyat subaylar ına l()7f.i saydı kanunun 22 İstanbul I hyarbeki r 
uei maddesinin son fıkrası, seferin göslereeeği (il, Şükrü (ı»!;lu ri. 67. Konm s, rnJ.it I,uı 
lüzum üzerine tahdidi sin kanunundak i yaşlar ın Kât ib 
beş yaşa kada r tevkicideki ihtiyat subay ve ine- Mezürüm Urla Balıkesir 
murlarıi i celbine müsaade emtekte İse d<: ihtiyat Şiıkrh Koçai, (il .1. \a.nı*ın i'nurt V'\v/n r, 
tabib, baytar , c.ezaeı ve kimyagerler le diş la Br /urum İstanbul Teki rdağ 
bibleri t eğmen olarak orduya, a l ınmaları , bun (İL 'A, HuıaU-nıîr Ali linria.< li Apak 
İarrn alıeak kırk alır yaşında askerl ikçe ilişiği Kırşehir Kueelı Saııısun 
kalmayacağı ve lıalbuki binbaşr rütbesindeki la /,. M. Özde.* V Uranlık İL Harktn 
bİb, baytar , eczacı, diş tabibleri ve kimyagerler• Beyhan Kars 
Je avni hizmet ve vazifede ku l l amld ık lan cilıelle Ol Naci tSldenn' (il M Akırtı 

( 8 Sayışı : i72 j 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1076 sayılı kanunun 22 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun 22 nci 
maddesi şöylece değiştirilmiştir: 

22 nci madde : İhtiyat subay (zabit) ve me
murları hazar ve seferde ancak tahdidi sin ka
nununda yazılı yaşlara kadar hizmete celbolu-
nurlar. Bu yaşlar dahilinde bulunanlar ile dere
celi ve derecesiz malulen tekatid edilmiş ve edi 
lecek olanlardan sıhhiye heyetlerinin raporlarik 
kıta hizmetlerinde istihdama müsaid olmayanlar 
ordunun hafif, sabit ve geri hizmetlerinde kul
lanılırlar. 

Ancak seferin icabatı olarak lüzum görüldü
ğü takdirde tabib, baytar, eczacı, kimyager ve 
diş tabiblerinin binbaşı ve daha aşağı rütbelileri 
elli yedi yaşına kadar; diğerleri tahdidi sin ka
nununda yazılı yaşlardan beş sene fazla yaşlı 
ihtiyat subay (zabit) ve memurları dahi ahvali 
sıhhiyesi müsaid olanların en gençlerinden baş

layarak orduya alınırlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden sa
yılacaktır. 

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

19 - V - 1935 

Rş. V, 
t. İnönü 

Da. V. 
S. Kaya 

Mi V. 
\b. ÖBinen 

S. T. M. 

Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu K. Özalp 

Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya F. Ağralı 

Na. V. Ik. V. 
A. Çetin kaya C. Bay ar 

V. G. î. V. 
Dr. R. Saydam Uana Tarhan 

Zv. V 
fftthlis FJI 'İanen 

(, b. Sayısı : 172 ) 





S. Sayısı: 175 
Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanuna bağlı (A) cetveline yapılacak ilâveye dair kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/245) 

W T. C. 
Başvekâlet • 29-V-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: öl 1721 

•T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanuna bağlı ( C ) 
etvel ine eklenecek memur kadrosu hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 28 V-935 te Yüksek Meclise arzı kararlaşdınlan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikde sunulmuşdur, 

Başvekil 
/ İnönüt 

Önergenin sebebleri 
Hususî idare bütçelerini gelirlerine denk getirmek için geçen yıl Cumhuriyet halk fırkası 

Kamutay gurubunca özel bir komisyon kurulmuş ve bu komisyon bütçeleri denk getirmek 
ve bütçeleri sıkan malî yükleri azaltmak üzere bazı işlerin vilâyet bütçelerinden çıkarılmasını 
kararlaştırmıştı. Fırka gurubu genel kurulunca da onaylanan mazbatadaki bu işler.arasında 
aylıkları vilâyat bütçelerinden verilen Maarif idareleri baSkâtib ve kâtiblerin aylıklarının genel 
bütçeye alınması da vardır. Bugün vilâyet bütçelerinden aylık alıb maarif idarelerinde çalışan 
başkâtib vekâtiblerin sayısı, derece ve aylıkları bu lâyihaya bağlı cedvelde gösterilmişdir. 
Aylık karşılığı Maarif vekâleti 1935 bütçesine konulan bu kâtiblerin kadrosunda Maarif vekâleti 
merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanuna bağlı A cetveline eklenmesine 
lüzum bulunduğundan bu kanun projesi önergeienmişdir. 

/ 



- 2 -
Btttçe encümeni mazbatası 

T-.\$$M, M. 
Bütqpim&ın$m 
Mti&baİı No. 99 

Yüksekr Beâdiğe 
Aylıkları vilâyet hususî idareleri bütçelerin

den verilin maarif idareleri memurlarının Ma
arif vekiieti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hak
kındaki İ287 sayılı kanuna bağlı cetvele ilâve
sine dâdr| öîub. Başvekâletin 29-V-1Ş35 tarih 
ve 6/1T2İ sayılı tezkeresile Yüksek MecHse 
sunulan Itanun lâyihası Maarif vekili Abidin 
özmen bıjjlunduğu halde okundu ve konuşuldu.: 

Hüküjıetin esbabı mucibesihde ileri sürülen 
mül̂ leayp-yerinde bulan encümenimiz lâyihayı 
olduğu" gibi kabul etmiştir. 

MÜJ&tsjjîcienr müzakeresi dileğile Umumî He
yetin tasyibine konmak üzere Yüksek Beisliğe 

sunuldu. 
Beis 

Burdur 
M. Şeref Özkan 

Eâtib 
İstanbul 
F* öymen 
Gümüşane 

D, Sakarya 
Sivas 

Bçmzi Çiner 
Kayseri 
N. E$rven 

7 - vı - ıw 

Bfcis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Çorum 
M. Cantekin 

îzmir 
H. Çakır 
Tokad 

S, Genca 

M. M. 
Trabzon 

SvrrtDay 

Biyarbekir 
E. Bekit 

Muş 
Ş. Çİloğlu 

Manisa 
T. Tûrkoğlu 

5ÜEÛM|flTlN TEKLtFÎ 
Maarif vekâleti ımrÜB» teşkilâtı ve vazifeleri 
hakfondaki %%87 wy*ty. kanuna bağlı A cetve
line. eklenecek v%w-fâ kadrosu hakkında ka

nım lâyiham 

MAD&E 1 — Bu kanuna, bağlı çizelgede sa
yı, dere# ve aylıkları yazılı maarif idareleri 
müiûe^yfe başkâtib ve kâtiblari 22B? saydı ka-
nuna.ba^i (A) cetvelinin maarif idarelerikısmı-
na ekleniıişiir. 

1935 
2 — Bu kanunun hükmü 1 haıiran 

den başlar. 

MADİbE 3 — BU kanunun hükümlerini tora 

, £ 

Vekilleri Heyeti yerine getirecektir. 28 - V -1935 
Bş.V. 

/ . İnönü 
Da*V. 

Ş. Kaya 
M İ T . 

ÂA.V. M.M.V. 
Ş. Saraçoğlu K. ömlp 

Ha, V. V. Mal. V. 
Ş.Kaya F. Ağralt 
jsf*. Y. ik. v. 

Ah.özmen A.Çetinkaya C. Bay ar 
S . L M . V . Gh I V . 

Dr. R. Saydam Bana Tarhan 
Zr. V. 

Muhlis Brkmen 

($. Sayıcı : 175) 
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Hükümetin teklifine hağh cetvel 

Derece îş Sayı Aylık 

10 Mümeyyiz 
12 Başkâtib 
13 » 
14 Katib 
15 » 
16 » 
17 > 
18 > 
19 » 

2 35 
3 25 

11 22 
16 20 
30 17,5 
43 16 
9 14 

16 12 
30 10 

(S. Sayısı : 175) 





S, Sayjsı: t 70 
Pulluk kanununa ek kanun lâyihası ve Ziraat, Mâliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/191) 

T. c. 
Başvekâlet I4-V-I935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 611440 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

26 mart 1931 tarihli ve 1797 sayılı pulluk kanununa ek olarak Ziraaat vekâletince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12-5-1935 te Yükse Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. tnMa 

Esbabı mucibe lâyihası 
Memlekette pulluk yapılmasını teşvik etmek ve hariçten pulluk getirilmesinin önüne geç

mek için 1797 numaralı kanun yerli pulluklara prim verilmesi ve pulluk imalâthaneleri 
genişletmek ve isteyenlere onar bin liraya kadar ödünç para verilmesi kabul edilmişti. Bu 
kanunun 3 üncü maddesi mucibince memleketimizde iki müesseseye kanunun tarifatı dairer 
sinde onar bin lira ve bir müesseseye de 9972 lira ödünç verilmişdi. Bunlardan 9972 lira 
alan müessese aldığı parayı imalâthanesine sarfetmediğinden dolayı hakkında takibat yapıl
maktadır. Diğer iki müesseseye gelince bunlar imalâthanelerini tevsi ederek pulluk yapmağa 
başlamışlarsa da muhtelif sebeblerle ve bilhassa bazı memleketlerden maliyet fiatından aşağıya 
fiatlarla memleketimize pulluk ithali neticesinde matlub olan faaliyete devam edememişlerdir, 
Bu sebeble borçlarının kanunun tayin ettiği on ~ sene ve taksitte tahsili bu müesseselerin 
kapanmasını mucib olacağı ve ileride beklenen faaliyetlerine de mâni olacağı göz önüne alı
narak borçlarının bu kanunun neşrinden itibaren 20 senelik taksite bağlanması memleketin 
iktisadiyatını ve bu meyanda bu müesseseleri koruma bakımından faydalı ve lüzumlu görülerek 
bu kanun hazırlanmıştır, 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 21 - V - 1935 
Karar No. 8 
Esas No. 1/191 

Kamutay Yüksek Başkanlığına 
1797 sayılı pulluk kanununa ek olarak Ziraat 12 - V -1935 deki kararile Yüksek Kamutaya su-

Bakanlığmca hazırlanib Bakanlar Heyetinin nulan ve komisyonumuza gönderilen kanun lâyiha-



sı okuaub görüşüldü: .•• 
Memleketimizde pulluk yapılmasına ön ver

mek ve dışardau pulluk girmesine yer bırakma
mak için 1797 sayılı kanunla bunların memlekette 
yapılması kolaylaştırılmış ve yapanlara 10 000 
liraya kadar ödünç para verilmesi kabul ediîmif-
ti. Bunlardan aldıkları ödünç parayı yerinde 
kullanarak atelyelerini ona göre genişletmişkrsc 
de dışardan gelen pullukların mal oldukları pa
hadan çok aşağı bir para ile satılması ve pulluk 
satışlarının azalması bu kurumların işlerini de 
azaltmıştır. 

Bn durum kamsmda bunların işçenliğinl ze-

26 mart 1931 tarih ve 1797 sayılı pulluk ka-
ııunıınuna ek olarak Ziraat vekâletince hazırla-
mb Başvekâletin 14 - V -1935 tarih ve. 6/1449 
sayılı tezkeresile Büyük Meclise mıh ulan kanun 
lâyihası eneümeuimize verilmekle tetkik ve mü
zakere edildi: 

Pulluk ve sair alâtı ziraiye gümrük resmile 
muamele vergisinden muaf olduğundan dahilde 
yapılan pullukların haricin rakahetinden muha
fazası için 30 mart 1931 tarih ve 1797 numaralı 
kanunla bunlara prim verilmesi kabul edilmiş
se de bu kanunun tatbikini temin için lâzım-
gelen prim tahsisatı bütçeye konulmadığından 
ve diğer bir kanunla da hükmü tecil edilmedi
ğinden, hükmü meri olan kanunun imali para 
cilıotinden kabil olamamaktadır. Diğer cihet
ten dahilde yapılan pullukların iptidaî maddesi 
olan demir, gümrük resmile muamele vergisine 
tâbi olduktan başka bu sene kabul edilen ka
nunla demir üzerine ayrıca istihlâk resmi de ko
nulduğundan dahilde pulluk imali hariçten mu-

delememek için aldıkları ödünç paralarm 
yirmi senelik taksite bağlanmasını komisyonumuz 
da yerinde görerek lâyihayı kabul etmiştir. 

Maliye encümenine gönderilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Ziraat E. Reisi M. M. Kâtib 
Na. ; Manisa Bolu 

Taşar özey Yaşar özey 
Kırklareli Kırşehir Manisa 
Z. Akın A. R. Esen K. Akeken 
Maraş Konya 
N,• Ural A, II. Dikmen 

aıen ithal edilenlerin rekabeti karşısında ezil
in ektedir. Buna mâni olmak için encümenimiz 
prim kanununun behemehal tatbiki lüzumunu 
görmüştür. , 

Encümenimiz teklif edilen bu lâyiha ile yal
nız avans işinin alâkalıların muvafakati ile mu
vakkaten halli temin edileceğini gördüğü cihetle 
aynen kabul etmiştir. 

Encümenimiz meselenin esasına taallûk eden 
kısmın intacı hususunu ayrıca Hükümetin te
min etmesi lzımgeldiğini derpiş eylemiş ve bu 
temenni ile lâyihayı Yüksek Reisliğe takdime 
karar vermiştir. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 
GKimüşane İsparta Çankırı 

H. F. Ataç KamâlÜnal M. önsay 
Ankara Aydın Diyarbekir 

M. Ay aslı Adnan Huriye öniz 
Kayseri Malatya 

A. H. Arga M. Nedim Zahm 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 27'-Y-193$ 
Karar No. 43 

fisas No. 1/191 
Yüksek Reisliğe 

( S, Sayısı : 170 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 98 
Esas No. 1/191 

VI - J935 

Yüksek Reisliğe 

3Q mart 1931 tarih ve 1797 sayılı pulluk ka
nununa ek olarak hazırlanıb Başbakanlığın 
14-V-1935 tarih ve 6/1449 sayılı tezkeresile 
Yüksek Kamutaya sunulan kanun lâyihası Zi
raat ve Maliye encümenlerinin mazbatalarile 
birlikte encümenimize verilmiş olmakla okundu 
ve konuşuldu. 

Bu bapta dermeyau olunan mucib sebeblero 
nazaran Hükümetin teklif ettiği lâyiha encüm e-
nimizce aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere 

Yüksek Reisliğie sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M. Ş. Özkan 

İstanbul 
Kâtib 

F. öymen 
Diyarbekir 

R. Bekti 
Muş 

$. Çüoğlu 
Edirne 

F. Kaltakkıran 

R. Y. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Balıkesir 

\ 
E. Adakan 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Sivas 
Remzi Çiner 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Day 
Çorum 

M. Cantekin 
Manisa 

Türkoğlu 
Tokad 

S. Genca 
Kırklareli 

Ş. Ödül • 

(S . Sayış*; 170) 



İ HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

• PutŞuk hakkındaki 1797 numarah kanuna 
. J" ek kanun lâyihası 

MADDE I — 26 mart 1981 tarih ve 1707 nu
maralı pulluk kanununun üçüncü maddesine 
göre pulluk imalâthanelerine verilen avanslar 
bu imalâthanelerin genişletilmesinde kullanıl
mış oli|ak ve şimdiye kadar ve gerek bundan 
sonra yaptıkları pulluklar için prim istemeye
cekleri fgâhibleri tarafından taahhüd edilmek 
şartîle t&izsiz olarak bu kanunun neşrinden iti
baren ydrmi senede tahsil edilmek üzere taksit
lere l?a^anır. 

; r' 

MADDE 2 — 1797 numaralı kanunun üçüncü 
maddes| ve buna aid hükümler kaldırılmıştır. 

MAİLDE 3 
teberdir! 

MAÖDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine g'etihnej'e Maliye ve Ziraat vekilleri me-
murdıır.i 

- - 4 — 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Da, V.; 
,Ş. Kaya 

Mf. V, 
Ab, Özmen 
S. t ]£ V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Dr. R. Şjtydam Rana Tarhan 

12-V-1035 
.M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V'. 

Ik.V. 
C. Bayar 

ZY. V. 
Muhlis Erkrnen 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

179! sayılı kamına ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1797 sayılı pulluk kanununun 
3 ncü maddesine göre pulluk atelyelerine veri
len avanslar üremsiz olarak yirmi sene içinde 
alınmak üzere taksitlere bağlanmıştır. Ancak 
verilen avansların bu atölyelerin genişleme
sinde kullanılmış olması ve sahihlerinin şimdiye 
kadar ve bundan sonra prim istemeyeceklerini 
yüken edinmeleri şarttır. 

MADDE 2 —1797, sayılı kanunun 3 ncü mad
desi ve buna ilgili hükümler kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun çıktığından mute
berdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ziraat vekilleri yürütür. 

•(S. Sayısı r 170 ) 



â.âayısı:17î 
Türkiye ile Bulgaristan arasında aktedilib 11 mart 1935 
tarihinden itibaren 2 ay uzatılmış olan ticaret anlaşmasile 
tediyatın tanzimine müteallik mukavelename bir ay daha 
uzatıldığından 2294 sayılı kanunun 3 üncü maddesine göre 
keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Hari

ciye velktısad encümenleri mazbataları (3/113) 

T. C. 
Başvekâlet 2 j - V-1053 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/1605 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

27-UI-935 tarih ve 6/76Q sayılı tezkereye ektir. 
Türkiye ile Bulgaristan arasında aktedilip n mart Q35 ten itibaren müddeti' iki ay uza

tılmış olan 21 birinci kânun 933 tarihli ticaret anlaşmasile mübadelâtın tanzimine dair mu
kavelenamenin, 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden, bir ay daha'uzatılması İcra 
Vekilleri Heyetince 15-V-935 te kararlaştırılmıştır. 

Yukarıda yazılı kanunun 3 üncü maddesine göre keyfiyet yüksek tasviblerine arzolunur. 
Başvekil 

/. İnönü 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni , 28 - V - 1935 

Karar No. 22 
Esas No. 3/113 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Bulgaristan arasında aktedilip 
11 mart 1935 tarihinden itibaren müddeti iki 
ay uzatılmış olan 21 kânunuevvel 1933 tarihli 
ticaret anlaşmasile mübadelâtın tanzimine dair 
mukavelenin 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden bir ay daha uzatılması hakkın d ti
ki İcra Vekilleri Heyetinin kararını encümeni
miz tasvib etmiştir. 

Bu husustaki Başvekâlet tezkeresinin, hava
lesi mucibince İktısad encümenine verilmek üze

re Yüksek Reisliğe takdimi kararlaştırılmıştır. 
Ha. En. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Sivas Diyarbekir 
S. Ankan Necmettin Z. M. Alsan 

Aza Aza Aza 
Niğde Kastamonu Manisa 

Kâmil İrdelp Ş. tiden Y. H. Bayur 
Aza Aza. Aza 
Bolu İstanbul Elâziz 

Hasan Cemü Salâh Cimcoz F. A. Aykaç 



tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
tktısad encümeni 

Karar No. 39 
Esas No. 3/113 

7 - VI - 1935 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Bulgaristan arasında a,ktedilib 
1.1 mart 1935 ten itibaren müddeti iki ay uza-
ülmrş olan 21 - XII -1933 tarihli ticaret an -
laşmasile mübadelâtrn tanzimine dair mukave
lenamenin 2294 sayılr- kanunun verdiği salâhi
yete istinaden Tora Vekilleri Heyetince bir ay da
ha ıızalıldı'ğrna dair Başvekâletten Kamutaya 
mumlan tezkere Hariciye encümeni mazbatasile 
birlikle encümeni m i'/e verilmekle okundu ve gö
rüşüldü: 

Tasdiki islenen bu uzatmanın dayandığı ti
caret anlaşmasile mübadelâtın tanzimine dair 
mukavelenin aslî dış ticaret anlaşmalarında ta-
kib ettiğimiz kdiring ve muvazene esaslarına >müs-
ü'iıid oltıb Yüksek Meclisin tasdikine! an geç
mişi ir. Phı e mu eni m ize verilen izahata nazaran 
Rulgaristaıüa devam eden ticaret mukavelesi an
laşmalım müzakeresi neticeleninceye kadar es
ki mukavele hükümlerinin bir ay daha devamı 
iki tarafla nıııval'rk görüldüğünden keyfiyet tc

ra Vekilleri Heyetince kabul edilmiş ve Yüksek 
Meclisin tasdikına sunulmuştur. 

Tezkereyi görüşen encümenimiz mukavele 
müddetinin uzatılmasındaki sebebi yerinde bul
muş ve ancak bu gibi tcra Vekilleri kararla
rının Kamutay tarafından bir kanunla onaylan
ması ötedenberi usul ittihaz edildiğinden bu 
karamı da bir kanunla Yüksek Heyete sunul
ması muvafık görülmüş ve buna- nazaran hazır
lanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
tktısad. E. Reisi 

Tekirdağ 
Ş. Kesebir 

Ankara 
E. Demirci 
Gazi Anteb 

B, Kaleli 
Zonguldak 

H. Karabacak 

M. M. 
Giresun 
/. Sabuncu 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Giresun. 
Muzaffer Kılıç 

Kfıtib 
Niğde 

Dr. U. F. T alay 
Eskişehir 
E. Sazak 

Maraş 
Kemal Kusun, 

İKTİSAT) ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Türkiye İle Bulgaristan arasında akü ve imza 
ed.ilib 6 haziran 1934 tarihli ve 2499 say üt kanun
la tasdik olunan ve, 2756 numaralı kanunla meri
yeti iki ay uzatılan ticarî itilâf name ve merbut
ları mervi)et müddetinin daha, bir ay uzatılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Bulgaristan ara
sında akit ve imza edilib 6 haziran 1934 tarihli 
ve 2499 sayılı kanunla tasdik olunan ve 2756 nu
maralı kanunla meriyeti iki ay uzatılan ticarî 
itilâf name ve merbutlarının 11VV -1935 tarihin
den itibaren daha bir ay müddetle meriyetlerinin 
uzatılması hakkında İcra Vekilleri Heyetince 

2294 sayılı kanundaki salâhiyete istinaden ve
rilen karar tasdik olunur. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

ı>m<,( 
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S. Sayısı: 184 
Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkında kanun lâyi 

hası ve İktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları ( I/248) 

T. C. 
Başvekâlet 3- VI-1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı öl 1789 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince 3-VI-935 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

Milletlerin refah derecesinin bir miyarı telakki edilen ve umumî sıhhat bakımından çok büyük 
bir ehemmiyeti olan şekerin memleketimizde sarfiyatı çok dun bir mertebededir. Türkiyede senede 
nüfus hasma 4 kiloyu bile bubmyan bu maddenin sair memleketlerdeki sarfiyat miktarr: 

Danimarka da 54/3 
tsvee.de. 42.1 
Hollandada -11 
Belçİkada 27/18 
Almanyada, 23,1 
Fransada 25 Kilogramdır, 

İstihlâkin umumî refah derecesile artması tabii, olmakla beraber fiatın da ne kadar mühim bir 
rol oyniyacağı aşikârdır. Nitekim Avrıvpada. en çok şeker yiyen memleketlerden Danimarka ve 
îsveçte şeker Hatları 12,1. ve 12,02 kuruştur. 

Memleketimizde bugün kristal şeker febrikalarmda ve îstanhulda 3(5, 75 - 37 kesme şeker de 40 
kuruşa satılmaktadır. Dörd beş senedenken sabit denilebilecek raddede kalmış olan Hatlara mu
kabil istihlâkimiz 75 000 tondan 50 - 55. 000 taona düşmüş bulnnmaktıdır. 'Fabrikalarımızın 75 000 
ton raddesinde bulunan istihsal kabiliyelİnden bugün yalnız % 70 nisbetinde istifade kabil ola
bilmektedir. 

Fabrikalarımızın maliyet -Hatları üzerinde yapılmış olan uzun tetkikkat, fabrikalar satış fiatı-
nııı, istilıasl zîyadeleştikee ehemmiyetli bir uisbet dahiline düşebileceğini göstermiştir. Şuh aide 
şekeri pahalaştıran istihlâkin azlığı ve istihlâki azaltan şekerin pahalılığıdır. Memleketimizde şe
ker meselesi bu bakımdan fasid bir daire içinde bulunmaktadır. 

Bu daire içerisinden çıkarak halka uisbet en ucuz Hatla çok şeker yedirebilmek hedef ile aşağı
daki tedbirlere tevessül edilmiş bulunmaktadır. 

1 •— Memleketimizde tesis edilmiş bulunan 4 şeker fabrikasını bir idare altında toplıyarak 
idare birliği sayesinde işletmede azamî tasarrufu temin etmek kabil olacaktır. Bu fabrikaları iş
letmek üzere yeniden tesis edilecek olan şirkete Ziraat ve İş bankalarile Sümer bank beheri 1/3 

http://tsvee.de


nisbet inde işt irak eyliyeeekler ve bu teşekkülde bu suret le ayrıca hususî sermaye bulunnnyacak.t ır 
2 — Bu ş i rkete konulması ioabedon sermayeye bu#ün memleketimizdeki sanayi teşebbüslerinin 

temin eylemekte o lduklar ı k a r a nisbotle çok mutedi l bîr temet tü oları % 0 îuıddı bırakı lmışt ı r 
H a t t a bu temet tü ruîktarr mevcud şeker s tokkırnıdan mİilevellid /aıvır- île pancar farkı l'ia İr, ve sa-
ireden dolayı ilk -> senelik % 7 ye k a d a r tenezzül eyliyeeekt ir. 

o •—- F a b r i k a l a r tesisal inin amort isman nîsbellerİ maliyet fiai l an ın yüksel tmemek irin <;<>k 
mutedî l o la rak in l ihab edilmiştir . üy lek i makine le r ve vesaiti mihanikiye 15 20 sene, mebani ise 
40 sene zarfında amort i edilmiş olacaktır . 

4 —- P a n c a r f iat ı vasa t i o larak 30 paraya indiri lmiş buh.ımnakfadrr. Bıı bedel çiftçiye ödene 
cek olan fiat olvıf) nakl iye tohum ve sair masraf lar dahil bu lunmamaktad ı r . Bu vasat i Halın, bn 
gün Türk îycdc vasat î o larak h e k t a r başına,15 ton pancar alınmakta, olduğu nazar ı iti ha er. alma 
eak olursa çiftçiye İyi bîr kâr temin eyleyecek mahiyette! o lduğunu yapılan ieikikai ıvıisiermis
t i r . Ancak panca r kıraati memleketimizde henüz yeni denebilecek bir ziraat o lduğundan bu l'ia 
tnı dununda, kalmdıga takdi rde çiftçinin bilhassa iyi kalikpdr mabsul veren kıra<- topraklara pau 
car ekmekten sarf ınazar eylemesi var id görülmektedi r . 

Zikrohmaıı tedbirlere ilâveten bilhassa "fabrikaların tevhidinden ve daha rasyonel işletme te«l 
birlerinin tatbiki sayesinde şeker satış maii.yelîuiuîndîrîlmesİ mümkün olabilmiştir. Elde edilen s a 
t ış maliyetleri aşağıdaki tabloda göster i lmiş t i r : 

İst ihsal M al i yel na l ı 
Tou Kuruş 

55 000 
(i0 000 
«5 000 
70 000 
75 000 

20. 90 
19, 80 
18. 95 
V*. İ 5 
17. ;>i, 

Yukarıda, da. işaret edildiği veçhile fabr ikalar isi ilısa lal umı (e/,ayüdü sal us ma li\ e! n,, ehemi-
yelli bîr mikyasta düşürmekledir , lîıı ınalıyel a;erisinde fabrikaların İnlininim masarifi ile a.mor 
lismaıı ve lemelfülrrı dahil bubmma.k'ta olııb krislal .sekerin falın ka la ela. ve îslanbııhla lop-
lan salış fiafilıi v;üsl ermek I edir. Kesme şeker, fabrikalar î<;in u ıka r ık i l'ia I lerdeu "5 kuruş fark 
île sa t ı lacakt ı r . 

İstihlâki a r t t ı r m a k ancak ucuz fiaf ile mümkün olaragı yukar ıda a rzedılm işi i r. luıeıiu can 
olan Hallerde ya.prlabdeeek "> - 5 kuruş gibi bir farkın mallııb ulan tesiri ya nama varağı aşi
kârdı r . l îundan dolayı kristal şeker toptan satış l'ia I" inin !-'5, kesme şekerin de ı_'H kuruşa in 
dirilmesi karar laş t ı r ı lmış t ı r Hu sayede istihlakin süra l ie a r l a rak kir iki sene zarfında 75 000 
tona vâsıl olacakı kuvvetle üuıid o lunmaktad ı r . Yukar ıda arzedıleu Haller sakil lutı ıkmca ma 
liyet failinin düşıııesile mütenasibetı al ınacak istihlak resmînin artacağı tabiidir . Vrııkarrki mali 
yel lere nazaran : 

55.000 ton istihsalde İsi dılak resini 4.1 
hO.OOO x- » » -i- â.Ü 
(»5.000 ». * » » 11.05 
70.000 » » » » (785 
75.000 > » » -•• 7.05 

olabilecektir . 
Demek kî fabr ika larda temin edilen mühim tasarruf lar ın yanında IIukiiiuol.ee a humak la ehııı 

şeker istihlâk resminde de ehemmiyetli b i r tenzile k a r a r veril irse ar tacak istihlâk ve bımıi 'da 
mütenasîben alınabilecek resim sayesinde başlangıçtaki I-I a/ ine varidat ı zayiatının sürat le teki 
fisi mümkün olabilecektir . 

İlk senelerin va r ida t tenakusuna t e l i n c e ; burun da kir doreyocc kada r kapatılabilmesi icm 
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- 3 -
fabrikaların, bir İki sene 55 000 ton istihsal üzerinden ayarlanması ve bu müddet zarfında fabri
kalarda bulunan stoklara dokunulmayarak istihlak fazlasının hariçten getirilmesi düşünülmek
tedir. Bu suretle Hazinenin varidat noksanı takriben 3 000 000 liraya düşmüş olacaktır. 

Şeker fiatleriııin derhal 25 ve 28 kuruşa düşürülmesi bugün fabrikalarımızda bulunan 
37 000 ton raddesindeki stokun devalorizasyonıına seheb olacağı gibi elyevm 1935 kampanyası 
i'çin 30 paradan yüksek fi a t ile mubayaası taahhüd edilmiş olan pancarlar dolayısile de ehem
miyetli bir zarar tevellüt edecektir. Bunlar ve düşünülen diğer tedbirlerin henüz tatbik edil
memiş bulunması yüzünden mütevellit /.ararın derhal telâfisi müşkül bulunduğundan, bunu 
üç seneye taksimi ve bu müddet zarfında, satılacak olan 200 000 ton şekerin istihlak resminden 
tenzilât yapılması teemmül olunmuştur. Bu zararın 200 000 ton şekerin beher kil osundaki his
sesi 2,1 kuruş ise de bunun yalnız 1,4 kuruşu \ ergiden indirilecek ve mütebakisi fabrikaların 
kârından mahsub edilecektir. 

Görülüyor ki melfuf kanun lâyihasının tatbikatı halkımıza, ucuz fiat ile çok şeker yedirebil
mek maksadilc Hükümetle beraber bütün şeker sanayiinde alâkadar olanlardan ehemmiyetli 
fedakarlıklar vapılmasrnr nrııcib olmaktadır. Hükümetin bu fedakârlıkları hiçe indirebilecek 
oları perakende satış ihtikârına meydan vermemek için kanunî mevzuatımrzın derpiş ettiği bü
tün tedbirlere, müracaat edeceği şüphesizdir. 

Iktısad encümeni mazbatası 

7'. B. M. M. 
İkhmd encümeni 6 - VI - 7.9.V-7 

Karar- No. 37 
'Kms No. 1/24H 

Yüksek Başkanlığa , 

Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 3 - VI - 1935 tarihinde Kamutaya su
nulmasına' karar verilen kanun lâyihası encü
menimize verilmekle Maliye bakanı ve Ekonomi 
bakanlığı Endüstri genel çevirgeui hazır- olduğu 
halde okundu ve görüşüldü. 

Memlekette hayatı ucuzlatmak yönünden çok 
iyi tesir yapacak olan bu lâyihayı encümenimiz 
büyük bir sevinçle karşılamış ve madde hüküm
lerini aynen kabul etmiştir. Ancak birinci mad
denin son fıkrasında yazılı iki yüz bin ton ka
nunun neşrinden sonra devam edecek istihlâk 
yekununa aid olduğundan fıkranın bu şekilde 
tavzihi lüzumu görülmüştür. Bundan başka bir 
de dördüncü maddede harice çıkarılacak şekerli 

maddeler için iade edilecek resmin yalnız istih
lâk resmi olduğunun tasrih edilmesi faydalı gö
rülmüştür. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İk. E. İteisî M. M. Kâtib 
Tekirdağ Giresun Niğde 
Ş. Kesebir 1. Sabuncu Dr. E. Ferid T alay 
A. Karahisar Ankara Edirne 

Bere K. Tiirker ' E. Demirci Mecdi Boysan 
Eskişehir Gazi Anteb Giresun 
E. Sazak B. Kaleli Muzaffer Kılıç 

İzmir Konya Zonguldak 
Be nal îstar CJ. Telcin İt. Özdemir 

Maraş 
Kemal Kusun 
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Ala!, haı. Ks. ,M. M Kil 
L'innusaııe İsparin (Jn tıkırı 

/ / . /,r. /İ ///e Kınını/ I'nal M Oıisııif 
Bolu Burna 

Dlıiti.l Prn/> Pr. îînlip Kahra in un 

— 4 — 
Maliye encümen î mazbatas ı 

7\ Z>\ 1/. /t/. 
Maliye Kncümmi /' - J7/ - ?̂ .v/> 

Karar Na. r>s 
f'Jsas No. 1/2İ8 

Yüksük Keıslige 

Sekerden a lman I8İ dılak ve trümrük resminin b-ıbrikalanlnn ve îs tanbulda toptan s;ı ir I m asrı 11 
indirilmesi hakkındaki layiha, Başveknlolıu lemın elmek oiduenına ırüre resim leda ka riığmıu 
<» - VI - İlKib farili ve u/178!) saydı tezkeresi le başlaııdıîh uünden itibaren yeni Lallerın do 
Büyük .Meclise sunulmuş vo Iklısa.d encümenin- a.yın yünde Hükümetçe i.emin edilmesi şar I tır. 
re müzakereden sonra Küçümenimize h;ı vale od il- Bıı mlıeluı. I.eiıııni H ü k ü m d e bira .kılmıştır, 
misi ir. Lâyiha Malîye vekili bıılıındııaıı halde Yüksek K.eı*li^-e SLiuulur. 
te tkik ve müzakere olundu. 

Lueünıenintiz, Hükümetin niçin bu kanunu 
teklif eylediğine dai r yazdı sebeblorı yorindo 
yormuş ve lâyihayı İkl.ısad. encümeninin tadili 
yibi kabul etmişt ir . Ancak allmot maddeyi da 
ha acık bir i bade ile ve hükümden kalkan ımıd 
deleri göstererek .yazmıştır. «jankın Ütyarhekir Kars 

., 1 - ' 1 . i •••.-- 1 - •• »S'- (Utfjlı'cf-a JIn.r-i.ıı ı; Ov/r O. KüıHan 
Bu kanunun .1 yi t id e yazılı hükümlerin yavesi • •' • ' 

meriyeti ile beraber tuz şekerin kilosu yirmi kayser i Malatya İbyarbek ı r 
beş ve küp şekerin kilosu yirTni sekiz kuruşa .-1. / / , Arya, J\l. Nidım Zalıct '/rül-fil l'uırcl 

Bütçe encümeni mazbatas ı 

T. B. üf. M. 
Jiülce em'MtK'M / i •• VI - '/.<>;>:> 
Mazbata No. J10 

ttsas No. 1/Mfi 
Yüksek KeİHİiij-e 

Şekerden alınan istihlak ve yümrük resimle- m e ü ü nispeti) seklinde ladıl ve dişler maddeleri 
rîııîu indicilnıcsine ve memleket içinde yapılarak Maliye encümeninin leklif eylediği şekilde kabul 
ve yabancı 'memleketlerden yet irilerek şekerler o|.rnîştîı\ 
miktarnıın ITükümoJec I ayı irine dair olan kanım lV1 üstacelen müznkere dilce/île Y üksek Başkan 
lâyihası İktısad ve .Maliye oueüıııonlermdriı iıyn sunulur. 
sonra. havalesi mucibince ciıeümeııîmr/ee di; mü 
zakero OİUlldu. 

Tuz ve eimeı 1 l,o rintlerini hayli eksillt.ikf.eii son 
ra, şeker i'ial.uıı. da kiloda, on iki kuruş yibı Önem
li derecede nza.lt.rnak sureliİe mrıulekelfe hayatı ; ' 
ucuzlatmak îçhs Hükümetin almakta, okluyu esas-

Jiois 'İt. V.. M, M. 
Burdur İsparin, Trabzon 

M HÎ rtf İk'hitn MıJkı rrım. (/n.s<d Htrrı Pay 

a l i i» 

Islaubul i.joi'Um İ ")iy/ırbek İr
il ve azimli b ı ra r Ja r ı e.ne.ihr.enin-.iz büyük bîr kr ^ °1fm*m l,~ (•o-nkkin İL LUkü 
vatie ile karşılamıştır . Uumıişaııe izmir Manisa. 

l â y i h a n ı n beşmeî ınad.İes'.ruleid (şeker labr r JK ^^"n'a f/ V^"~ T- Türkofıln 
kalarn ım senelik ternefıü rusberi) ibnresinî (şe Muş Sivas Yozuad 
kor fabrikaların m Tlükünıefeo lesbit olurmeak fe Ş, (Jıloalu tuvtzı (Jıuvr S. Iç;ik 
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HÜKÜMETİN T VAH AVI 

Şeker istihlâk re (/ihrrrîık resimleri hakkında 
kamın lâyiltası 

MADDE 1 — Dahildeki şeker fabrikalarının 
senelik istihsal miktarları Hükümetçe tayin olu
nur, Senelik istihsal miktarı elli beş bin tona 
varıncaya kadar Şekerin kilosundan (4,10) ku
ruş istihlâk resmi alınır. Ancak kanunun neşri 
tarihinde mevcud stokların zararını telâfi 
için dahilde istihsal olunan şeker satışı iki 
yüz bin tona varıncaya kadar bu resimden (1,4) 
kuruş tenzilât yapılır, 

MADDE 2 Hariçten ithal edilecek şekerin 
miktarı Hükümetçe tayin edilir. Bu şekerlerden 
kiloda on beş kuruş gümrük resmi alınır. 

MADDE 3 Fabrikaların birinci maddede 
muayyen istihsallerinin artması halinde istihlâk 
resminin ne kadar arttırılacağı kanunla tayin 
olunur, 

MADDE 4 — Memleket içinde imâl edilen 
şekerli maddeler harice çıkarıldığı takdirde ter-
kiblerindeki şekere tekabül eden ve Maliye ve 
Iktısad vekâletleri]tce tayin edilecek olan mik
tara aid istihlâk resmi iade olunur. 

MADDE 5 — Şeker fabrikalarının senelik 
temettü nisbeti yüzde dokuzdan fazla olduğu 
takdirde bu fazlanın tahsis ve istimal şekli Hü
kümetçe tayin olunur. 

MADDE 6 — Gümrük tarife kanunu ile da
hilî istihlâk vergisi kanunlarının bu kanuna uy
mayan hükümleri kaldırılmıştır, 

İKTISAI) UNrÜMKNİNJN DUÜİ^TİRİŞl 

Şfk<-r isi ıh lâk re yütnrüic resimleri hakkmd'.ı 
kanım lâyihası 

MADDE 1 — Dahildeki şeker fabrikalarının 
senelik istihsal miktarları Hükümetçe tayin 
olunur. Senelik istihsal miktarı elli beş bin to
na varıncaya kaçlar şekerin kilosundan (4,10) 
kuruş istihlâk resmi alınır. Ancak kanunun 
neşri tarihinde mevcud stokların zararını te
lâfi için dahilde istihsal edilib satılacak şeker 
miktarı iki yüz bin tona varıncaya kadar bu 
resimden (1,4) kuruş tenzilât yapılır, 

MADDE 2 -- Hariçten ithal edilecek şekerin 
miktarı Hükümetçe tayin edilir, Bu şekerlerden 
kiloda 15 kuruş gümrük resmi alınır , 

MADDE 3 — Fabrikaların birinci maddede 
muayyen istihsallerinin artması halinde istih
lâk resminin ne kadar arttırılacağı kanunen ta
yin olunur. 

MADDE 4 — Memleket içinde imal edilen 
şekerli maddeler harice çıkarıldığı takdirde ter-
kiblerindeki şekere tekabül eden ve Maliye ve 
İktısad vkaletlerinee tayin edilecek olan mik
tara aid yalnız istihlâk resini iade olunur. 

MADDE 5 ----- Şeker fabrikalarının senelik 
temettü nisbeti yüzde dokuzdan fazla olduğu 
takdirde bu fazlanın tahsis ve istimal sekli Hü
kümetçe tayin olunur. 

MADDE 6 — Gümrük tarife kanunu ile da
hili istihlâk vergisi kanunlarının bu kanuna uy
mayan hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

MADDE 8 —- Bu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

3 - VI -1935 
Ad. V. M. M. V. 

H. Saraçoğlu K. Özalp 
İh ı . V. Vr. Mal V. 

Ş. tutya b\ Afjral'i 
Nn. V, Ik. V. 

A, (JeHnkaya Celâl Bay ar 
( i . İ. V. 7A-, V 

MADDE 7 -~- Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Bş, V. 
/. İnönü 
Da. V. 

Ş, Kaya 
Mf. V. 

.17). Özmcn 
$. I. M. V. 

Dr. Hafik, Saydam İiana Tarkan Muhlis Erhm.cn •. 
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— 7 
MALÎYE ENOÜMENÎNÎN DEOÎRTÎKÎSİ RÜTPE ENOÜMENÎNÎN DEÖÎŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1 — îktısad encümeninin değiştir- | MADDE 1 — İktısad encümeninin maddesi 
diği aynen kabul edilmiştir. j aynen, 

MADDE 2 — tktısad encümeninin değiştir
diği aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — îktısad encümeninin değiştir
diği aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — îktısad encümeninin değiştir
diği aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — îktısad encümeninin maddesi 
aynen. 

MADDE 3 — îktısad encümeninin maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — îktısad encümeninin maddesi 
aynen. 

MADDE 5 — îktısad encümeninin değiştir
diği aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 —• 2427 ve 1994 numaralı kanun
larla 1718 numaralı kanunun birinci ve on dör
düncü maddeleri hükümleri ve ithalât umumî 
tarifesinin 203 numarasının (C) fıkrası kaldırıl
mıştır. 

MADDE 7 — îktısad encümeninin değiştir
diği aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — îktısad encümeninin değiştir
diği aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Şeker fabrikalarının Hükümet
çe tesbit olunacak temettü nisbeti yüzde dokuz
dan fazla olduğu takdirde bu fazlanın tahsis 
ve istimal şekli Hükümetçe tayin olunur. 

MADDE 6 — Maliye encümeninin maddesi 
aynen. 

MADDE 7 — îktısad encümeninin maddesi 
aynen. 

MADDE 8 — îktısad encümeninin maddesi 
aynen. 
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