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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek İspirto, Tuz 
ve Tütün İnhisarları Umum Müdürlüklerinin 1931 sene
si bütçe kanunu lâyihaları ile isyan mmtakasmda işle
nen efalin suç sayılmamasına, vilâyetler idaresi kanu
nunun bazı maddelerinin tadiline, İsviçre Hükümeti ile 

münakit mukavelenamenin tasdikına dair lâyihalar mü
zakere ve kabul olunduktan sonra salı günü toplanılmak 
üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

Refet Ruşen Eşref H. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 1931 senesi 

zarfında yapacağı 150 000 liralık istikraz hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

2 — Jandarma kanununun 9 uncu maddesinin son 
fıkrasının tadili hakkında kanun lâyihası (Millî Müda
faa ve Dahiliye Encümenlerine) i 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyetist Sosyalist Cüm- j 
huriyetleri İttihadı Hükümeti arasında aktolunan tica
ret ve seyrisefain muahedesinin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası (İktisat ve Hariciye Encümenlerine) 

Tezkereler 
4 — Kânunuevvel 1930 - şubat 1931 aylarına ait 

raporun takdim kılındığı hakkmda Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi (Divanı Muhasebat Encümenine) 

Mazbatalar 
5 — Divanı Muhasebat reisi saniliğile âzalıklan için 

intihap yapılması hakkında 3/63 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Bütçe ve Maliye Encümenlerinden mürek-' 
kep Muhtelit Encümen mazbatası (Ruznameye) i 

6 — Her sene bütçesine konulacak destofajin tahsi
satının mütedavil sermaye olarak istimali hakkında 
1/61 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) j 

7 — İstanbul Darülfünununun 1931 senesi bütçesi 
hakkmda 1/142 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (Ruznameye) j 

8 — Konya Mebusu Refik Beyin, 1452 numaralı ka
nunun 2inci maddesine merbut cetvelde muharrer Ad
liye Vekâleti vilâyat memurları kısmının hâkimler ka
nunu ile telifi hakkında 4/10 numaralı takriri ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (Ruznameye) i 

9 — 1/97 numaralı Konya Ovası Sulama İdaresinin 
1931 senesi bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

10 — Kütahya Mebusu Memet Beyin, iskânı adî 
hakkındaki ahkâmı kanuniyeden fakir mübadillerin de 
istifade etmesine dair 4/11 numaralı takriri ve Dahi
liye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

11 — 1/146 numaralı matbuat kanunu lâyihası ve 
Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümen mazbatası (Ruznameye) 

12 — Muamele vergisi kanunu makamına kaim 1/41 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe, İktisat ve Maliye 
Encümenlerinden intihap olunan azadan mürekkep Muh
telit Encümen mazbatası (Ruznameye) 

1 3— Muhasebei umumiye kanununun 83 üncü mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 1/125 numaralı kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

14 — Şurayi Devlet kanununa bazı maddeler ilâvesi
ne ve bazı maddelerinin tadiline dair 1/128 numaralı 
kanun lâyihası ve Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (Ruznameye) 

15 — Ticaret mukavelesi veya (Modüs vivendi) ak-
tetmiyen Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak it
halâta dair 1/8 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Ha
riciye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

16 — Yeniden tam teşekküllü 50 nahiye teşkiline ve 
1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin ta
diline dair 1/132 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (Ruznameye) 

17 — 1/99 numaralı Yüksek Mühendis Mektebinin 
1931 senesi bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14,15*"' 

Reis- Kâzım Paşa, 
Kâtipler : Ziya GevherB. ( ÇANAKKALE ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Meclis inikat etmiştir. 
3 — MÜZAKERE EDtLEN MADDELER 

1 — 1/95 numaralı Seyrisefain idaresinin 1931 
senesi bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası fil 

[1] 67 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Reis — Heyet i umumiyesi hakk ında söz istiyen 
var mı efendim? 

Sırr ı B. (Kocaeli) — Vesile düşdükçe Seyrise
fain idares i hakk ında bazı beyana t t a bulunmuş
tum. F a k a t anladım ki sözün en münas ip yer i büt-
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çesidir. Şimdi vakti gelmiş addederek daha vazih 
izahatta bulunacağım. Bunu evvel emirde ve sara
hati katiye ile söyliyeyim ki, maksadmi Seyrisefa
inin nekaisini taharri ile onun memlekete muzir 
bir teşekkül olduğunu söylemek değildir. Maksa
dım; bir millî teşekkülün menafimi tadat ederek 
ve onun noksanlarını da göz önüne getirerek onu 
daha nafi bir hale getirmek için akla gelen tedbir
leri söylemektir ve bu da tabiî her kesin olduğu gi
bi bilhassa bir mebusun vazifesidir. Kendi noktai 
nazarıma göre, Seyrisefain İdaresinin münasip 
görmediğim hareketlerinden birisi: Küçük iskele
lere vapur işletmesidir. Sair millî vapurlarla ayni 
günde ayni iskeleye vapur sevketmek sistemini 
güttükçe elbette ticarî bir ruh ile hareket eden 
bir müessese, menafiini gözeterek daha ucuz bir 
tarife kabulü ıstırarında bulunur ve ticarî ruh ta
şıdıkça bu netice mutlaktır, Buna itiraz olunamaz. 
Benim söylediğim millî vapurlara daha ziyade bir 
inkişaf istidadı verebilmek için Seyrisefain İdare
si küçük limanları hususî vapur idarelerine terke-
derek kendisi büyük limanlar arasında sürat pos
taları tesis edip fazla kalacak vapurlarile memle
ketin hariçle muvasalasını temin etsin ve hiç şüp
he etmem ki dediğim tarzda Seyrisefain küçük 
limanlan, hususî şirketlere ve hususî müteşebbis
lere terkederek kendisi yalnız büyük limanlar ara
sında seyri seferi temine çalışırsa fazla kalacak 
vapurlarile memleketi hariç iskelelere raptetmek 
kabil olacaktır. Netekim ufak bir teşebbüsle, ufak 
bir tedbirle Istinbulıı Mısıra raptetmiştir. 

Bu gün efendiler; Mısıra gidip ve gelen vapur
lar nefaseti itibarile, intizamı itibarile hakikaten 
her Türkün göğsünü kabartacak derecede mükem
meldir. Hatta ben Lâmartin kumpanyasının vapu-
rile aynı yolu katettim. Şöhret ve kıdemi itibarile 
Seyrisefaine faik olması lâzım gelen o kumpanya 
vapurlarında ayni intizamı, ayni mükemmeliyeti 
göremedim. Onun için Seyrisefainin noksanlarım 
söylerken iyiliklerini de söylemek ayni vazifedir. 
Seyrisefain şimdi dediğim gibi Istanbulu Mısıra 
raptetmek suretile tamamen benim düşündüğüm 
gibi haricî bir posta tesis etmiştir. Fakat 
bunda da bir noksan vardır. Mısır yolu İstanbul-
dan başlamaz. Mısır yolu, Odesadan başlar. Sey
risefain İdaresi, yolun ortasından başlamıştır ki, 
bundan fayda teminine imkân yoktur. Bu seyrü
sefer, mebdeinden müntehasına kadar yapılmalı
dır ki, fayda hasıl olsun. Odesadan kalkar Roman
ya ve Bulgaristan iskelelerine uğradıktan sonra 
İstanbul ve Pire tarikile Mısıra gider. Bu suretle 
şimal ve cenup denizini bir birine raptetmiş olur. 
Fayda o zaman hasıl olur. Aksi takdirde şimdi is
tatistik ne merkezdedir bilmiyorum - Istanbuldan 
Mısıra yapılan bir seferden yüksek bir fayda bek
lenemez, yani maddî bir şey temin etmez, Bu husu
su hassaten erbabının nazarı dikkatine arzediyo-
rtım. 

Küçük vapurcuların arasındaki rekabeti kaldır
mak için bir tedbir vardır. Bu tedbir Seyrisefaine! 

ıterettüp etmez. Bunu İktisat Vekâleti düşünmeli
dir. O da bütün limanlar arasında tatbik edilecek 
tarifeyi yaparak her hangi bir vapur idaresinin 
az veya çok para almasına müsaade etmemelidir. 
bu suretle yapılacak rekabet, mademki ayni parayı 
alacağım, fazla müşteri celbetmek için vapurları-

| nın mükemmel bir hale gelmesine çalışır ve bu su
retle limanlanmızdaki vapurlarımız Mükemmel bir 
hale gelmiş olur. Bu kanun Akdenizde bu gün 
tatbik ediliyor. Bizde de tatbik etmeliyiz. Bunun 
için İktisat Vekili Beyefendinin nazarı dikkatini 
celbederim. 

Seyrisefain İdaresinin şimdiki hasılatından daha 
fazla menfaat temin edebilmesi için tevessül ede
ceği tedbirler vardır. O da bu idare işlerinin çok 
mütehassıs adamlara tertip ettirilmesidir. Çünkü 
hangi vapur, sarfiyatına göre hangi limanlar ara
sında işlerse f aide verir ve hangi vapur hangi liman
lara işlerse mazarrat getirir. Bunu ancak mütehas
sısı anlıyabilir. Istanbuldan İzmire ayni zamanda 
üç posta işletilmektedir. Biri, Istanbuldan izmire, 
biri Istanbuldan Antalyaya, diğeri de Istanbuldan 
Mısıra sevkedilen postadır. Erbabı elinde olmak 
şartile bu üç sefer iki sefere indirilebilir ve bu üç 
seferin yaptığı menfaatten daha fazla menfaat te
min edebilir. Çünkü bu suretle üçüncü seferin yap
tığı sarfiyat iktisat edilmiş olur. Bu mesele müte
hassıs lisanından işitilmiş ve mantıka yakın olduğu 
anlaşılmış olduğundan Heyeti Celilenizin nazarı 
dikkatini celbederim. Seyrisefainin bu saydığın ufak 
tefek kusurlarına rağmen memlekete ettği büyük bir 
hizmetide vardır ki onu da bir hissi kadir şinasî ile 
söylemek lâzımdır. O da, şimdiye kadar nazarımız
da mensi olan ve faide temin etmiyen Yalova kap
lıcaları tesisatının meydana getirilmesidir. Avrupa
lılarca bile şöhret bulan ve memleketin terakkiyatını 
tezyide vesile olan Yalovayı ancak Seyrisefain tan-

I zim edebilmiştir. Bunu, bazı fenalıklarının yanında 
söylemeyi vecibe addederim. 

Hüseyin Hüsnü B. (İsparta) — Hem nalına, 
hem mıhına. 

Sıhrn B. (Kocaeli) — Tabiî değilmi ya! 
iktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 

Sırrı Beyefendinin Seyrisefain hakkında vaki olan 
takdirkâr beyanatına yine Seyrisefain idaresi na
mına teşekkür ederim. Filhakika bu kürsüden eyi 
hizmetler takdir edilirse o hizmeti görenlerin sevka 
gelerek daha fazla çalışacakları gayet tabiidir. Bu 
da memleketin nefine bir kârdır. 

Bunu ifade ettikten sonra nakise olmak üzere 
gösterdikleri- şeylere ait Seyrisefainin düşündük
lerini arzetmek isterim. 

Bir kerre küçük iskelelere Seyrisefain vapur iş
letmemelidir. Küçük iskeleleri millî mücehhizlere 
bırakmalıdır buyurdular. Bu teklife Seyrisefain bu 
günden hazırdır. Yalnız Seyrisefainin küçük iskele
lere vapur göndermesi, vapur işletmesi, Yüksek 
Meclisinizin kararına tinaendir. Çünkü küçük iske
lelerde muntazam seferlere muhtaçtırlar. Millî mü-
cehhizler küçük iskelelerde iş buldukları zaman se
fer yapmakta ve iş bulmadıkları zaman alahalihi 
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tüketmektedirler. Onun. için küçük iskelelerin mem
leketin diğer aksaanüe irtihaıtını temin iğin Seyriae-
fain tfedakâ&kk yaparak oraiara kadar vapur gön
dermektedir. Bıı. ihtiyaç kalktığı gün küçük iskelele
re sefer yapmaktan feragat edecektir. 

îkined olarak,. î t a r yolu, Istanbuldan başlamaz, 
Odesadan başla*, buyurdulaj!. Filhakika böyledir. 
Fakat Btusyamm bu. günkü iktisadî rejimine göre 
Mısır seferini Odesadam başlatmak imkânı yoktur. 
Çünkü Bueiar, nakliyatı bizzat isticar ettikleri va
purlarla yapmaktadırlar ve diğer memleketlerle va
ki olan nakliyatta alelitlak gemilerin sefer yapma
sına rejjts&tast Huâeaiffc değildir. O vasiyet temin edil
miş oiaa^di şüphasis, Masır seferini Odüsadan yapr 
m ^ ie&p «der w öyk yapılardı, 

Küçük V*J>Ü£QUW arasındaki rekabeti kaldır-
mtk htikıkHlsıı laziM\ hız hale gelmiştir. Ancak bun
la* içsa im tarife tesbit edip o tarife mucibince nak
liyat j?«$raata için kumpanyaları ibram etmeğe 
HiysûsaAtin salâhiyeti yoktur. Çünkü her kes kendi 
9*«& ügeemd& sâEbest tasarruf hakkına maliktir, is
tediği, kadar büet fiyatım nakliyat ücretini indirmek 
hakten* haizdir. Bunu indiremezsin, yahut şu hadde 
tatae»kwn. diye H.'üMmetm bir tazyik kullanması; 
bu SÜttkü iktisadî vasiyete ve Bejime göre müralam 
de^ldİPi Yaln», muhtelif limanlar arasındaki sey-
»üas^eı? ihüyaemı vs- bu hatta seyrüsefer edecek 
üiöm ̂ r a t e i n şfiaaiiini tesbit ederek bunları tanzim 
rtmek Hükûmatift vazifesidir VB hu yolda bir kanun 
ütaar eda&fti& takdim edilecektir. Varidatı artırmak 
iqm mü&?hem& kullatuknası lâzım gelir buyuruyor* 
Lar. Eec meşalede mütehassıs kullanmak hakikaten 
döğ^u bir fikirdir. Kendileri de diyorlar ki, Seyri-
süüain İdaresi hakikaten işletmek hususunda mem
leketimizde' yetişmiş- ve taayyün etmiş mütehassıslaj? 
külkaasaüi. sayesinde hiç bir arızaya meydan ver-
meksiai» seyrüseferi ifa etmektedir. Seyrisefainin 
bu. hümetterini tekrar ettiler. Kendilerine ayrtoa 
teşekkür ederim. 

S u n B. (Kocaeli) — Vekil Beyefendinin bu 
izahatına teşekkür ederim. 

Reis —- Başka söz istiyen yoktur efendim, fa
sıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabu ledilmiştir . 

teyrisefam lâaasiİBin 1881 mali senesi 
b&tçe kanunu 

MADDE 1. — Seyrisefain İdaresinin 1931 malî 
senesi masarifi için merbut (A.) işaretli cetvelde 
gösterildiği ümne 5 159 140 lira tahsisat ita kdm-
mjgtır . 

(A) CETVIS&Î 
F. Lira 
1 Maaş, ücret, tahsisat 1 388,116 
&£İ& — Kabul adilmiş&r. 

F . Lira 
2 Masarif 3 176 188 

Yte^ar S . ( fatiMiM ) — Mu&fce*em îüeaaıdiLer, 
bsfyffAjtdJffiia tamim tütnunml doıUt}-ı̂ uW fabrikadan 
ve «afa yerAesdaıa >bir ç»k usfca ve .gemisi çikarmışr 

txr. Bu adamlar bu gün sokaklarda a^ v.e sefil bir 
halde dolaşmaktadırlar. İdare fabrikada sekiz ay
dan beri rasıf yevmiye ile amele çalıştırmaktadır. 
Müstahdemini aç dururken idarenin başka cemi
yetlere yajedım etmesi doğru değildir. Hayvan Islah 
Cemiyetlerine yardım edeceğine aç kalan kendi 
amelesine yardım etmesi her halde daha doğrudur. 
Binaenaleyh bu fasıldaki « hayvan ıslah cemiyet
lerine yardım » maddesinin tayyını teklif ediyo
rum. Bu hususta bir takrir takdim ediyorum lüt
fen kabulünü rica ederim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Seyrisefain İdaresi bütçesinin A cetvelinin ikin
ci fasıl ve 9 uncu maddesindeki ( 30 00ü ) liranın 
tayyını teklif ederim. 

21-VH-931 
İstanbul 
Yaşar 

İktisat Vekili Bfustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Efendim, amele ve ustaların çrkartdması keyfiyeti 
memleketteki umumî tasarruf kaidesinin Seyrise-
fain İderesinde de tatbikinden ileri gelmiştir. Fa
kat hayvanatın ıslahı keyfiyeti, bu umumî tasar
rufta büyük bir mevki tutan bir meseledir. Hay
vanlarımızı ıslah ettikçedir ki ; varidatımızı artı
racağız. Fazla ihracat yapacağız. Bu suretle gemi
lerde işleyen kimseleri ikdar edeceğiz, hem de her 
hizmetin başına bir kimse oturtacağız. Bu itibarla 
verilen 30 bin Ura çok yerinde bir paradır ve şim
diye kadar çok faydası görülmüştür. Teessüs etmiş 
bir hizmettir, olduğu gibi ibfcasrm riea ederim. 
( Gürültüler ) 

Emin B. ( Eskişehir ) — Arkadaşlar, Düyunu 
Umumiye îderesi bizdeki alacağını tahsil için mec-
canen dut fidanı verdi. Şimendüfer İdaresindeki 
Almanlar da daima meccanen pulluk verirlerdi, 
Mütehassıs gönderirlerdi, tohum yetiştirirlerdi. 
Bunun sebebi ise, memleketin ziraatini düşünmek 
değil, kendi menfeatlerini düşünmekti. Seyrisefain 
İdaresi de memleketin hayvanatının ıslahına yar
dım ediyorsa o hayvanatı harice taşjyan yine ken
di gemileridir. Bu hareket tamamen şuurludur ve 
yerinde bir tahsisat konulmuştur. Bu gün memle
ket için bu falihayır olan bir tekliftir. Kabulünü 
rica ederim. 

Besim Atalay B. ( Aksaray ) — Sokakta in
sanlar aç dolaşırken hayvanım besliyelim. Doğru 
değildir. 

Yaşar B. ( îstanbul ) — Efendiler, yalnız şunu 
arzedeyim ki, Seyrisefainin fabrikadan çıkarmış 
olduğu amele doksan ikidir. Bunların yevmiyesi 
yekûnu 101 lira tutuyor. Bu 9.2 amelenin .300 küsur 
ailesi de vardar. Bunlardan günde yüzlerce mek
tup alıyorum, vaziyetleri açmamak bir haldedir. 

Saleymaa Sscrsc B. (Yoagat) — Efendim,; bu 
para zannederim ki, diğer seneler bütçelerinden 
beri sürüklenip geliyor. Hayvanatı feresiy€»EÜn İs
lahı için (Yarış ve Islahı Hayvataat Cemiyeti) na-
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mında üir cemiyet vartfrr. Bu pars ft^ildiği "gibi 
bu cemiyetin muamelesinin durması î&zim gelir. 
Bu sayanın tasarruf île hariçte işshz fcâlaft umde
ye verileceğim-4ah* Mtçsye tür fasıl künmatft. "Bey
hude iĵ ere butge fazlası ©lara'k fealacakttp, yerinde 
bir JttaSBadfter.. aynen TsabuEmü rica ederim. 

Reis. —.Başka sos ieiiyen yoktur. 
(İstanbul Mebusu Taşar "Beyin takriri tekrar 

okundu) 
tWs — 3fco takriri tükkote alanlar . . . 

ALmrymkar ,... Bejler T»r bi*i»e f̂oft yatadır, 

Takriri nazarı dikkate alanlar ayağa kalksın... 
Alam»ftkw .-.. Tak]^.ınft«ftM.dikka*©>»lınmamıştır. 

Fas*l&alıkmdaO*a$ka^utalea var mı efendim? 
Başka m4teaif»:^oktttc F-asâ apnen kabul edilmiş
tir. 

F.. Lira 
3 Müblfat ve ikramiye 30 "000 
Aaia — -Kata! ^Elmiştir. 

<F. Lira 
4 Kakttatı ırerotafteıbafâıt iaşe bedel 

¥ö sıasöriö VM 263 
Raif«*-'-<£aaYil edilmiştir, 

F. 
5 Sermaye işleri 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 
6 Hizmet Otomobili masarifi 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F\ 
7 Reddiyat 
Rete — Ktfbtıl edilnriştfr. 

F. 
& G«ç«R!^tte*âftylfB« 

Reis — Kabul edilmiştir. 
V. 

Rfeis — Kafrtrl eTHtoİ t̂fr. 

10 îtflâfname mucibince vapurcular 
hissesi I0Ö 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Etem B. (Samsun») —Efendim; itilâfn-ame mu

cibince vapurcular hissesi deniyor bu nedir? 
Iktoat V&SR Ktet&fft Şeref S. {B»âW) — 

Eferıöte; 'T$tttıtfli',teEyyî HteHtt^e^p. 
Etem B. (Samsmx) — Aşağıda varidatta -da ay

ni para mevcuttur. 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan "Fehmi B. (Gümü-

ŞMLB} — Bferr^Rtt'; İhr patanm iralmaat lâflardır. 
.Reis — Efendim; bu para hem varidat, hem 

masraf olarak konmuştur. Sıfır demektir. Taritiat-
ta da reye arzedeceğim. 

Faslı kabul edenler . . . ÎJtmiyeriler . . . Kabul 
edilmiştir. 

LH» 

Lira 
•2 t>00 

Lira 
4 000 

Lira 
W 170 

Li*a 

Lira 

F. 
11 

IÂ*% 
Cümhw#iy« 'M*ı<ke« fcatıkaır hiwei 

iştiraki 52 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
(-Birinci madde tekrar okundu) 

Ifete — »fermm :mm}&%i İortJUİ 'edeoıkr 
miyenler . . . Kabul edilmiştir* 

« t -

2 — BeyriHî*«aM Î4ten*8taitı îöttt malî 
senesi ımtsarffiHe 'karçfiöt 4\m •¥&!$&& iMPtant t®0 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (5 159 140^ M--
P* taiuoüı edilfoiftir. 

ıF, Laca 
1 Akdeniz ve Karadeniz hatları ha

sılatı 2 580 390 
*Reis — Kahul edilmiştir. 

>F. Lira 
2 Mamaca Jıattı hasılatı 540 800 
JfcOİS- —*&îriıui <«dfJftriştfr. 

F. Lira 
3 İstanbul iç hatları hasılatı 1 230 700 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ÎJffa 
4 Nakliyat ve sevkiyatı askeriye-ha-

sriafa 86 «00 
Reis — Kabul edilmiştir. 

¥. Liva 
5 Kılavuzluk ve römoWori&k hasılatı 2ÎÖ "000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. îrtra 
6 Muhtelif hasılat ^ 7 250 
îfcite — Kabul ekmiştir. 

F. Lira 
7 foüftf vfe wqmr ittn^feş&aiBnfıAfttı 

^ıkö««k*:.klaft'^öwasi 18© ı00& 
f̂t&is •— Kabul -fedihıri$th\ 
(İkinci madde tekrar okundu) 
i ta i s— Ikiötti maââçyi kahul -edimler . . . Et-

miyenler . . . Kabul edilmişti». 
-MADDSL3 — &eyjriseiain İdaresinin 1531 -kad

rosu merbut fO )cfcty-elin^e ^ûsterîWü|tir. 
Reis — Maddeyi cetvelle birlikte kabul eden-

tar ..... Eatâpaâır - . . ̂ Dûtaıi *düBiifttr. 
H&Dm£—BeyrîtâB^ldafeskiift 9027 sonesi 

bütçesinin 6 •mm fnaCKhaffle isAJHö««HS HHOtffliyet 
verilmiş olan beş milyon Ucanın bakiyesi içi» 4931 
senâunde d« madâei meckûr« hükmü tatkfk olu
nur v£ bu suretfe iatikroedatL iaha«ül edecek jiıe» 
baE«hır taraftan İ931 varidathüt^ftsinöicattkajrit 
\se diğer taraftaa masraf hütctsinin, 5 inci-aelma-
ye iğleri iaslsrım 1 inci madkCtsine tahsisat olarak 
ilâve edilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

"MADDE* 5 — B'öyrisefâin Tdaresinin 1W1 ve 
ondan evvelki seneler umum varidat ve masorifttt 
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evrakı müsbitesi Divanı Muhasebatça tetkikatı ic
ra edildikten sonra idarece hıfzolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul .edilmiştir. 

MADDE 6 — Açıkta kalacak olanlara masraf 
bütçesinin birinci faslından aşağıda yazılı nisbetler 
üzerinden tazminat verilir: 

Hizmet müddeti bir seneye kadar olanlara bir 
aylık maaş ve tahsisatı maktua ve fevkalâdelerinin 
tutar ı ; 

Hizmet müddeti iki seneye kadar olanlara iki 
aylık maaş ve tahsisatı maktua ve fevkalâdelerinin 
tutar ı ; 

Hizmet müddeti iki seneden fazla olanlara ilki 
iki senelik hizmet mukabilinde tahsisatlarile bir
likte iki aylık maaşının tu t an ve bundan fazlası 
için beher sene ve küsurları mukabilinde tahsisat
larile birlikte birer nısıf aylık maaşlarının tutarı. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1931 tarihin
den muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler-... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun ahkâmını icraya İk
tisat ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esamile 
reye arzediyorum. 

2 — Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi nisan 
ve mayıs ayları hesabatı hakkında 5/3 numaralı 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazba
tası [1] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim; ruznamede bir kaç tane muahede var
dır ve bir de jandarma kanunu vardır . 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim, müsaade buyurulursa evvelâ I 
jandarma kanununu müzakere edelim. 

Reis — Efendim, sıra ile hepsini de müzakere 
ederiz. Yalnız Hariciye Vekili Bey yoktur, İktisat 
Vekili Bey Hariciye Vekilii Beyin namına 
müzakerede bulunacaktır. Ayni zamanda gerek 
bunların gerek jandarma kanununun müstaceliyet
le müzakeresini kabul edenler . . . Etmiyenler 
Müstaceliyetile müzakereleri kabul edilmiştir. 

[1] 93 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti 
arasında aktolunan ticaret mukavelenamesine mer
but (B) listesinin 136 B fıkrasında yapılacak tas
hih hakkında 3/25 numaralı Başvekâlet tezkeresile 
Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti arasın
da aktedilen ticaret muahedesine merbut (B) lis
tesinin 136 B fıkrasındaki hatanın tashihi hakkın
da 1/117 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Ha
riciye Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

26 mayıs 1930 tarihli Türkiye - Almanya tica
ret mukavelenamesine merbut (B) liste

sinin 136 (B) fıkrasının tadili hak
kında kanun 

MADDE 1 — 1689 numara ve 7 - VI -1930 ta
rihli kanunla tasdik kılınan 26 mayıs 1930 tarihli 
Türkiye Almanya ticaret mukavelenamesine mer
but B listesinin 136 B fıkrasında sehven % 75 ola
rak gösterilen ipek miktarı gümrük tarifesi muci
bince %70 olarak tashih edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını icraya Mali
ye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Avusturya Hükü
meti arasında münakit hukukî ve ticarî mevadı 
adliyeye müteallik mütekabil münasebetlere ve 
adlî kararların tenfizine dair mukavelenamenin tas
diki hakkında 1/129 numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye ve Hariciye Encümenleri mazbataları f2l 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı ? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile Avusturya Hükümeti 
arasında münakit hukukî ve ticarî mevadı ad
liyeye müteallik mütekabil münasebetlere ve 
adlî kararların tenfizine dair mukavelename

nin tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Avus-

[1]69 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 70 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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turya Cumhuriyeti arasında hukukî ve ticarî me-
vadı adliyeye müteallik münasebatı mütekabileye 
ve adlî kararların tenfizine dair Ankarada 22 ha
ziran 1930 tarihinde imza edilen mukavelename 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

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

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Belçika Hükümeti 
arasında aktedilen uzlaşma, hakem ve adlî tesvi
ye mukavelenamesinin tasdiki hakkında 1/118 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve Hariciye 
Encümenleri mazbataları fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı ? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Hükümeti 
arasında aktedilen uzlaşma, hakem ve adlî 
tesviye mukavelenamesinin tasdiki hakkında 

kanun 

MADDE 1 — Belçika Hükûmetile Ankarada 
8 nisan 1931 tarihinde imza edilmiş olan uzlaşma, 
hakem ve adlî tesviye mukavelenamesi ile merbu
tu nihaî protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — îşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — işbu kanunun icrasına Hariciye 
Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini egami ile reyinize 
arzediyorum. 

6 — Cumhuriyet jandarması efrat ce küçük za
bıtanı hakkında 1/122 numaralı kanun lâyihası 

fil 71 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

ve Millî Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı ? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ MADDE — Cumhuriyet jandarması; 
efrat ve küçük zabit dereceleri şunlardır: 

A) Jandarma namzedi, 
B) Jandarma neferi, 
C) Onbaşı, 
Ç) Gedikli çovuş, 
D) Gedikli başçavuş muavini, 
E) Gedikli başçavuş, 
F) Başgedikli, 

Reis — Kabul edenler.. . Etmiyenler . 
edilmiştir. 

Kabul 

İKİNCİ MADDE — Cumhuriyet jandarması 
efrat menbalârı şunlardır: 

A) Askerlik mükellefiyeti kanunu mucibince 
18 yaşını bitirmiş gönüllüler, 

B) Askerlik mükellefiyeti kanunu mucibince 
Millî Müdafaa Vekâletince jandarmaya verilecek 
mükellefler, 

C) Ordu ve jandarmadan ayrıldıkları müddet 
iki seneyi ve yaşları yirmi sekizi geçmiyen nefer 
ve onbaşılar. 

Reis — Kabul edenler 
edilmiştir. 

Etmiyenler . . . Kabul 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Jandarma gedikli idiçük 
zabitlerinin menbalan şunlardır: 

A) Jandarma onbaşıları, 
B) Gedikli küçük zabit ihzarî ve gedikli küçük 

zabit mekteplerinden jandarma hesabına çıkacak 
olanlar, 

C) Ordu ve jandarmadan ayrıldıkları müddet 
en çok iki seneyi geçmiyen gedikli küçük zabitler
le orduda teahhüt ettiği müddet bitince temdidini 
jandarmada yapmak istiyen gedikli küçük zabit
ler, 

Ç) Ordu ve jandarmadan ayrıldıkları müddet 
iki seneyi ve yaşları yirmi sekizi geçmiyen ve ge
dikli küçük zabitliğe talip olan ordu ve jandarma 
sınıf küçük zabitleri. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — İkinci maddenin (A) ve 
(B) fıkralarındaki menbalardan gelenler; jandar
ma efrat mekteplerinde bir talim ve terbiye dev
resi geçirdikten sonra, (C) menbamdan gelenler
den evvelce jandarmada bulunmuş ve talim ve ter

fii 94 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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biye edilmiş ©lanlar; doğmaca, ord&da talim ve 
terbiye edilmiş olanlar; jandarma meslek kursun
dan geçirildikten sonra jandarma kıtalarına veri
lirler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kal«ü 
edilmiştir. 

BEŞİNCİ MAiDDE— Ondu ve jandarma sınıf 
küçük zabitleri, jaTüdarm-a onbaşıları ve gedikli 
küçük zabit ihzari mektebini bitirip kotada onbaşı 
nasbedilenler talimatında yazılı şartları haiz ve 
muvazzaflık hizmetinden başka ayrıca üçsene hiz
meti taahhüt edip gedikli küçük zabit m<ektebini 
ve meslek kursunu ı&uvaffakiyetle bitirenler; ge
dikli çavuşluğa terfi edilirler. 

Reis — Kabul edenler .... Etmdyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Evvelce orduda hiamet 
etmiş ve fakat ayrıldıkları müddet iki seneyi geç
memiş olan gedikli küçük zabitlerle -orduda taah
hüt ettiği müddeti bitirip jandarmaya naklen tem
didini istiyen gedikli küçük zabitler, talimatına 
göre lâzımgelen şartlan haiz olduteları halde esiri 
rütbe kıdem ve maaşlarrile jandarıaa meslek mek
tebine alınabilirler. 

Bu mektebi muvaffakiyetle takip re ikmal e-
derlerse jandarma gedikli küçük «abitliğile jan
darmaya kabul ©lU'HTrrlar. Temditleri istem kabul 
tarihinden başlar. 

Evvelce jandarmada hizmet etmiş ve fakat ay
rıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş öhm ge
dikli küçük zabitler lâzımgelen şartlan haiz ol
dukları halde, eski rütbe, kıdem ve maaşlariLe jan-
daramya kabul olunabilirler. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

YEDİNCİ HADDE — Jandarmada hizmet müd
detleri; arzu ve talep üzerine temdit olunur. Be
her temdit müddeti; üç seneden ibaret devredir. 
îlk dört devreden sonra müteakip devreler; birer 
senedir. 

ilk mükellefligini veya gönüllü olarak taahhüt 

Derecesi 

ettiği müddeti bitirip hizmette kalmağı istiyen 
talimatmdaki şartları haiz olan neferlerin dört 
defaya kadar onbaşı ve daha yukarı rütbedekile-
rin yaş haddine kadar temditleri; Jandarma TJ-
mum Kumandanlığınca kabul edilebilir. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Ordudan terhis edilip 
jandarmaya yazdan neferler, oîibEŞikr ve «rftrf ça
vuşları; birinci temdit devresine, evvelce jafndsr-
laada hizm«t etmiş ve terhis edilmiş olanlardan 
tekrar girenler; bitirdikleri devreyi takip eden 
temdit devresine kabul olunur ve o devreye mah
sus maaşı alırlar ve eski rütbelerini de mukaf aza 
ederler. 

Reis — Kabul edenler .„. Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

DOK-ÜZİBNOU MADDE— Gedikli kü@ük za
bitlerden filî veya teahhüt ettikleri müddeti biti
rip tekrar hizmette kalmağı istiyenlerden talima
tında yazılı şartları haiz olanların hizmet müddet
lerinin temdidi Jandarnra Umum Kuman&a-nlfğrn-
ca kabul olunabilir. 

Reis — Kabul edealer . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — Temditli gediMİ Mçük 
zabitler onbaşı ve neferler; teaMrftt ettikleri müd
deti bitirmeden istifa edeniiyecekleri grM t&ym 
edildikleri her m&haile gitmeğe möefeurditf,lai\ 

Reis — Kafeui edenler . . . Etmiya&ler Kabul 
edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Her sene umumî mü
rettebatının ike kadarının temditli el*e&ğı ve ne 
kadar temditli kabul edileceği Jandarma Umum 
Kumandanlığınca tesbit olunur, 

Reis — Kabuıl edereler . . . iBöniy^nler . . .Kabul 
edilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE — Jandarma ef&at v« ge
dikli küçült zabitlerine ayda maktuan aşağıdaki 
cetvelde yttzıh mtıaşlarr verflrr: 

4üncû ve 
Temdit i hıri 2 inci 3 üft-ft müteakip 

siz temdit temdit temdit tecdit 
Lira Um Lira Lira Lir* 
0,50 
1 
2 
25 
0 
0 
0 

0 
8 
11 
33 • 
43 
53 
m 

0 
14 
17 
3B 
48 
5.8 
m 

0 
21 
24 
43 
53 
63 
73 

G 
26 
39 
48 
58 
68 
78 

jandarma namizedi 
Nefer 
Onbaşı 
Oedikli çavuş 
Gedikli baş çavuş muavini 
Oedikli baş çavuş 
Baş gedikli 

Oedikli küçük zabitlerin harcırah v£ tekaüt hesaplarında esas olan aslî maaş: gedikli çavuş 
500 kuruş , gedikli başçavuş muavini 7üO kunuş , gedMi başçavuş <>öö kuruş , başgedikli 

1200 kuruştur. 
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QN ÜÇÜNCÜ MAITDE — Jandarma gedikli 

k&çjik zabitlerinin hjer rütbeye ait terfii asgarî 
müddetleri üçer senedir. Bu müddetin hitamında 
münhal olmadığından dolayı terfi edemiyenierin 
maaşlarıma Mr cütbe içia ve bda* defaca mahsus 
oimafc ü*e*e boş-lira zaiMitûlunur. 

Reis — Kaiftıl ccLenler... Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ON DÜRDÜNCÖ MADDE — Seyyar ve sabit 
toplu kıtalarda ve müesseselerde ve mekteplerde 
bulunan nefer, onbaşı ve küçük zabitler tayinat 
ve- y»ra kanusrana tevöka* istihkaktan kazana 
konmak suneıtU# edilirler.. 

Kîacjük zaJsv&leiKİen arzu edenlerin ve talimatla 
tayin edilen.' müteferrik hizm.etle.Bçte bulunan nefer 
ve onbaşıların, muayyenatı aynen veyahut mahal
lî rayiç üzerinden bedelen verilir. Kazandan iaşe
leri mümkün olmıyan vilâyetlerin sabit jandarma 
kıtaları karakollarındakilere maktuan ve peşin 
olarak ayda maaştan başka ayrıca on dört lira iaşe 
bedeli verilir: Bu gibilerin vefatı vmkununda iaşe 
bedeli bakiyesi geri alınmaz. 

Reis — Kabıvl edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ON BEŞÎNCÎ MADDE — Jandarma efrat, on
başı v« küçük zabitleri; Hükümetçe giydirilir ve 
teçhiz edilir. 

Etıniyenler . . . Kabul Beis — Kabul edanler 
edilmiştir. 

OH A£TEH€a MADBE — Gedikli küçük zabit
lere harcırah karaununa göre harcırah verildr. Baş 
gediklilerden nriiteehhil olaıılapm aile harcırahı da 
verJMr. I 

Etmay^n-Ler . . . Kabul Rei&— Kabul edejaler 
edilmiştir. 

ON YEBtoftüt M£DBE — Gedikli küçük za-' 
breler tekaüde istihkak kazanmak için 20 sene 
hizmete mecburdurlar. j 

Bunlardan arzu edenler 12 inci maddenin sonj 
fıkrasında yazılı aslr maaşiar üzerinden 1683 nu-'' 
maralı kamrna göre tekarüt edrürler. Tekaüt edilen-1 
lere hini tekaütlerinde ayrıca 500 lira mükâfat ve-1 

riiî-r. ! 

için; krrk üç, gedikli başç«v«ş muavmlepi ve h&Şr 
çavuşlar için kırk beş; başgedikli*!» için «İM yaşa
tır. 

I fieis — Kabul eeUöJLer . . . Etmiyenler .... Kar 
I bul edilmiştir. 
I YÎRMÎtWf MADDE— ^fendacmaya girmezden 
! evvel haysiyet ve namusu bozan bâr smçtan dolayı 
mahkûm olaaılaaria her kaa&gi biar suçtan dolayı üç 
ay ye d^ha ziyade feapse- mahkum olanlar; jant-

1 daraMuva kafesi oİJaöaaaaalar: 
| Askerî ceza kanununa gpre tardı veya rütbenin 
! geri alınmasını müstelzim efftlden maada mezkûr 
| kanunun 85, 87, 88, 89, 90, 91 ve 97 inci maddele-
• rinde- yazdı suçlardan döiajft maiıfcûm olanlarla 
yine bu kanıuma 16Q, 151,152 ve 153 üncü madde
lerinde münderiç haysiyet ve şerefe dokunan s»§-

j lordae. dolayı mahkûm olanlar ve âr ve hicabı mıı-
I ed$ bir harekette bulucadukları müteselsil âmirle-
i rince yapılan tahkikatla sabit olanlar temditli ef
rattan iseler kayıtlan talimatnamesine tevfikan 
Jandarma Umum Kumandanlığınca silinir. Mükel-

I lef efrattan iseler muvazzaflık müddetleri vilâyet-
j lerin sabit jandarma teşkilleri haricinde tamam
lattırılır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YlRMt BİRİNCİ MADDE — Jandarma efra
dının kayit ve kabulleri, terfi ve temdidi müddet 
şartlan ve terkini kayit muameleleri ,onbaşr ve ge
dikli küçük zairitlerm ne suretle yetiştirilecekleri 
Jandarma Umum Kumandanirğmea tesbit olunur. 

Beis — KaMl edenler . . . Etaniyeaiter . . . Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ İKİMCİMADDE —Janda rma efradı
nın kayit ve kabulleri ve muhassatları hakkıadaiki 
812 numaralı kanun ahkâmı ve jaaadarma ve hu
dut, kıtaatının küçük zabıtan ve neferlerinin usu
lü iaşeleri hakkındaki 947 ve 1762 numarak kanun
ların jandarmaya ait bükümleri mülgadır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

. B£̂ aiy.eml€H• . . . Kabul Reis—Kabul edenAer 
edrlaa iştir: 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Yirmi sene hûanet 
eden onbaşılara terhislerinde üç y.üz lira, dördün
cü temditten sonra terhis edilen jandarma neferle
rine terhislerinde yüz elli lira mükâfat verilir. 

Etmiyenler . . . Ka-

Etmiyenler . . . Ka-Reis — Kabul edenler 
bul edilmiştir. 

OlT DOKUZUNCU MADDE — Neferler için 
yaş haddi; otuz sekiz, onbaşı vs gedikli çavuşlar 

Reis — Kabul edenler 
bul edilmiştir. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ. MADDE — Bu kanunun 
hükümlerini icraya MÜH Müdafaa, Dahiliye ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler 
bul edilmiştir. 

BİRİNCt MUVAKKATMADDE — Halan jan
darmada müstahdem çavuş ve başçavuşlardan ve 
bu kanunun 3 üneü maddesinin (Ç) fikrasr muci
bince kabul edilecek sınıf küçük zabitlerinden ge-

E*bmiyenler . . . Ka-
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dikli sınıfına nakle talip olanlar; bütçe ve kadro
nun müsaadesine, kıdem ve ehliyet ve iktidarları
na nazaran peyderpey gedikli tahsiline sevkolu-
nurlar. Bunlardan ordunun sınıf çavuşları gedik
li çavuş olduktan sonra ayrıca meslek kursuna 
gönderilirler. 

Tahsillerini muvaffakiyetle ikmal edenlerden 
çavuşlar; gedikli çavuşluğa başçavuşlar ve mu
avinleri gedikli başçavuş muavinliğine nakil ve ta
yin edilirler ve temdit devrelerine nazaran bu ka
nunun tayin ettiği gedikli muhassasatını alırlar. 

Etmiyenler . . . Kabul Reis — Kabul edenler 
edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — Halen jan
darmada müstahdem çavuş ve başçavuşlardan ge
dikli tahsilinde muvaffak olmıyanlarla bu kanu
nun neşrinden itibaren altı ay zarfında gedikli 
mektebinde tahsile talip olmıyanlar bir daha ge

dikliye nakle talip olamazlar. 
Bunlar bulundukları rütbenin mafevki rütbeye 

terfi edemezler. Ancak usulüne tevfikan temdit
leri kabul edilebilir. 

Gedikliye talip sınıf küçük zabitlerinden olup 
gedikli tahsiline gönderilmemiş ve fakat kıdemleri 
gelmiş ve ehliyetleri tasdik edilmiş^ olan çavuşlar,, 
başçavuş muavinliğine, başçavuş muavinleri baş
çavuşluğa terfi edilirler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

"""ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — Sınıf kü
çük zabitlerinin iaşeleri bu kanunun 14 üncü mad
desi hükmüne tabidir. Bunlara ayda maktuan 
aşağıdaki cetvelde yazılı maaşlar verilir. 

Reis — Kabul edenler 
edilmiştir. 

Çavuş 
Baş çavuş muavini 
Baş çavuş 

Temdit 
siz 

Lira 
o 
O 

4 
5 

1 inci 
temdit 

Lira 
19 
20 
21 

2 inci 
temdit 
Lira 
31 
32 
33 

Etmiyenler . . . Kabul 

4 ve ınü-
3 ücü teakip 

temdit temdit 
Lira Lira 
36 
37 

42 
43 
44 

DÖRDÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — Sınıf 
küçük zabitlerinden 20 sene hizmet edenlere; ter
hisleri zamanında 500 lira mükâfat verilir. 

Bunların taahhüt ettikleri müddetçe hizmet 
mecburiyetleri 10 uncu maddede ve yaş hadleri: 
19 uncu maddede olduğu gibidir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ibrahim Alâettin B. (Sinop) — Efendim; bu 
kanunun ismine zühul olacak (jandarma efrat ka
nunu) denilmiştir. Ya, jandarma efradı kanun 
veya jandarma efradına mahsus kanun demek lâ
zımdır. Nasıl ki (bütçe encümen) ve mecUs cad
de) deııilmeyip (Bütçe Encümeni) ve Meclis Cad
desi) denilir. Bu kanunun ismini de bunun gibi 
(jandarma efradı kanunu) olması lâzımdır (Doğru 
sesleri). ,. 

Reis — Kelime hatasıdır. Teklif veçhile kabul 
olunmuştur. Kanunun heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reyinize arzediyorum. 

7 — Muamele vergisi kanunu makamına kaim 
1/41 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe, İktisat ve 
Maliye Encümenlerinden intihap olunan azadan 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası fi] 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-

fl 1 47 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur, 

şane) — Efendim, muamele vergisi kanunu esasen 
Meclisin ruznamesinde idi. Heyeti umumiyesinin 
müzakeresi esnasında, muhtelit encümene havale 
buyruldu. İki madde üzerinde tadilât yapıldı. Ta
biî aslı mahfuz kaldı. İşte bu kanunun müstace
liyet kararile müzakeresini teklif ediyorum, tensip 
buyururlarsa tadil edilen maddeler okunur, Âzayi 
Kiram bunlara da ıttıla kesbeder. 

Reis — Efendim, muamele vergisi kanuna, he
yeti umumiyesi müzakere edilirken bazı arkadaş
ların mütalea ve teklifleri üzerine muhtelit bir en
cümene tevdi olunmuştu. Encümen mevzubahs 
olan esasatı halletmiş ve kanunun iki maddesini 
tadil etmiştir. Esasen kanunun heyeti umumiyesi 
tap ve tevzi edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh 
itiraz ve tadil edilen maddeler okunacak ve kanu
nun heyeti umumiyesi hakkında başka söz istiyen 
olmazsa maddelere geçilmesi reyinize arzolunacak-
tır. Ayni zamanda şunu da arzedeyim ki; kanu
nun müstaceliyetle müzakeresini yani bir kere mü
zakereye tabi olmasını encümen talep etmektedir. 
(Kabul sesleri). 

Kanunun müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Simdi tadil olunan iki madde okunacaktır. 

İstisnalar 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı maddeler ve mu
ameleler muamele vergisinden müstesnadırlar: 

A - İmal, ithal, alım satımı veya ihracı veyahut 
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bunlardan yalnız birisi Devlet inhisarı altında bu
lunan maddeler ( imal, ithal, alım ve satım dola-
yısile ) ; 

B - Metre murabbaı 25 liradan yukarı kıymet
teki Şark halıları ( ithal dolayısile ) ; 

C - Şeker ( imal ve ithal dolayısile ) ; 
D - Türkiye mahsulâtını işleyen tasirhaneler, 

taşır fabrikaları ve prina fabrikaları; 
E - Maddei iptidaiyesi ne olursa olsun bilumum 

ip ve iplik fabrikaları ( imal dolayısile ) ; 
F - Kuru yemişleri ve hububatı ve diğer nebatî 

ve hayvani mahsulâtı kabuk ve çöplerinden ve 
pamuğu çekirdeğinden ayıran ve temizleyen ve tas
nif eden müesseseler ( bu işlerinden dolayı ) ; 

G - Gümrük ithalâa tarife kanunile veya sair 
kanunlarla gümrük resminden muaf olan medde-
ler ( ithal dolayısile gümrük ithalât tarife kanunu 
ve diğer hususî kanunlar mucibince, hususî mua
melelere tabi tutulmak itibarile gümrük resmi te
minata raptedilen maddelere ait muamele vergileri 
hakkında aynı muamele tatbik olunur ) ; 

H - Alelumum matbaa mamulâtı; 
1 - Sefarethanelerle siyasî memurlara ve sair 

zevata ait olup gümrük tarife kanunile veya sair 
kanunlarla gümrük resminden muafiyeti kabul 
edilen eşya ( ithal dolayısile ve mütekabiliyet şar-
tile ) ; 

J - Demir sanayiine mensup bilumum imal. ve 
tamir müesseseleri ( imalât dolayısile ) ; 

K - Türkiye dahilinde imal olunup ecnebi mem
leketlere ihraç olunan bilumum maddeler ( imal 
dolayısile - yedinci maddedeki şerait dairesinde ) ; 

L - Eleksiz un fabrikalarile ekmek; tuğla, ki
remit ve hizar fabrikaları; 

M - İthalât tarife kanunu veya diğer hususî 
kanunlarla, memlekete gümrük ithalât resminden 
muafen girmesine müsaade olunan bilumum emtia 
ve mevadın memleket dahilinde imal edilen müma
sil ve muadilleri ( imal dolayısile ) ; 

N - Mükerrer sigorta muameleleri; 
O - Hayat sigorta primleri; 
P - Her nevi maden cevherlerile yıkanmış veya 

yıkanmamış maden kömürleri ve kok ve briket 
( istihraç, tathir, izabe ve tasfiye veya imal dola
yısile ) ; 

R - Trikotaj, ıtriyat ve sun'î veya tabiî ipek 
mensucat ve çorap fabrikaları hariç olmak üzere 
en az beş beygire kadar ( beş dahil ) kuvvei mu-
harrikesi olan küçük sanayi ve hırfet müessese
leri. 

Verginin matrak ve nisbeti 

BEŞİNCİ MADDE — Muamele vergisinin mat
rah ve nisbeti: 

A) Sınaî müesseselerde vergiye tabi her nevi 
mamulâtın satış kıymetinden aşağıda yazılı ten

zilât yapıldıktan sonra kalan miktarı vergiye mat
rah ittihaz edilir. Vergi nisbeti bu suretle buluna
cak kıymetin yüzde akışıdır. 

Maliye ve İktisat Vekâletlerince müştereken 
her sanat şubesi için mamul maddeler içerisinde 
bulunan iptidaî maddelerin nisbetlerini ihtiva eden 
bir cetvel tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tas
dik olunur. 1931 malî senesinde yapılacak olan ten
zilât bu cetvelde yazılı iptidaî maddeler kıymetle
rinin ipekli ve debagat mamulâtında yüzde yirmi
si ve diğerlerinin de yüzde kırkıdır. 

Cetvelde maddei iptidaiye nisbeti gösterilmiyeıı 
mamulâtl a un fabrikaları mamulâtınm satış kıy
metinden ancak yüzde yirmisi tenzil olunur. 

1932 ve müteakip seneler maddei iptidaiye ten
zilât nisbetleri her senenin bütçe kanunu ile tayin 
olunur. 

B) İthalât mevadı için bunların orijinal fatu
radaki kıymetlerine nakliye, sigorta ve gümrük
ten ihraçlarına kadar ihtiyar olunan bilûmum ma
sarif ve resimler ilâve olunmak suretile elde edi
len kıymetin yüzde altısıdır. 

C) Sigorta şirketleri, bankalar ve bangerler 
için birinci maddenin (C) fıkrası mucibince aldık
ları bilumum mebaliğin yüzde iki buçuğudur. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Bir de tasfiye maddesinde tadilât vardır. 

Reis — Efendim, esaslı tadilât iki maddededir. 
Maamafih tasfiye maddesini de okuyacağız. Diğer 
maddelerdeki ufak tefek tadilât o maddeler kıraat 
ve müzakere olunurken ilâve olunabilir. 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — Sınaî müesse
selerden teşviki sanayi kanunu mucibince prime 
müstahak olanların 1927, 1928 malî seneleri mua
mele vergileri borçlarından bu kanunun meriyeti 
tarihine kadar primlerle mahsup edilmek üzere 
tecil ve henüz tahsil veya mahsup edilmemiş olan 
miktarlarile hazinenin 1928, 1929 ve 1930 senele
rinden sınaî müesseselere olan prim tahsisatları 
kayıtları mütekabilen terkin olunmuştur. 

Sanayi ve Maadin Bankası emrine geçmiş sene
ler prim mukabili olarak verilmiş olan bir milyon 
lira mezkûr bankanın sermayesine ilâve edilmiştir. 

Reis — İşte efendim, esaslar hakkında yapılan 
tadilât bunlardır. Şimdi kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı? 

Hasan Vasıf B. (istanbul) — Efendim, muame
le vergisi kanunu hakkında yapılan şikâyetler o 
kadar çoktur ki bunun tadiline lüzum görülmüş
tür. Fakat bu tadilât ilk nazarda ( % 20) veya 
( % 40) gibi bir tenzilât ifade ediyor. Halbuki he
sap edilirse bunlar sanayinin heyeti umumiyesini 
tatmin edecek mahiyette değildir. Binaenaleyh 
şikâyetler temadi edecektir. Evvelâ bir cetvel ya
pılacaktır. Onda mamulâtın maddeyi iptidaiyesi-
nin ne olduğu tasrih edilecektir. İpekli gibi bir 
takım mevattan yalnız % 20 tenzil olunacak. Hal
buki diğer sanayide - ki himayeye mazhar değil
dir - % 40 tenzil edilecektir. Meselâ debagat sana-
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yünde maddei iptidaiye % 30 dan % 20 ye tenzil 
edilecektir. Yani debagat sanayiinde maddei ipti
daisinden % 6 kuruş tenzil edilerek 94 kuruş üze
rinden vergi alınacaktır. Bu sanayi bunun için 
muhtaç olduğu himayeye mazhardır. Binaenaleyh 
verebilir denilebilir. Halbuki diğer sanayi - ki güm
rük himayesine mazhar değildir - orada haricin re
kabeti bütün şiddetile müessirdir. Onun için % 40 
yerine % 50 olması ve sonra tenzilâtın maddei ip-
tidaiyeden değil, satış kıymeti üzerinden yapılması 
daha muvafıktır. Çünkü maddedeki % 40 hesap 
edilirse bunun eski vergiden nihayet % 20 bir ten
zilât ifade ettiği anlaşılır. Bu şerait altında sanayii 
hariciyeye rekabete imkân yoktur. Şimdi okunan 
şekil büyük bir şey ifade etmemektedir. Biz vakıa 
evvelce bunu muvafık görmüştük, fakat bu da 
sanayiimizi tatmin etmemektedirler ve bu suretle 
kalırsa sanayiimiz yine eski vaziyetinden kurtu-
lamıyacaktır. Vakıa 10 000 liraya kadar olan ciro
lar muaftır. Fakat bu da büyük bir şey ifade et
mez. Nihayet mahalle bakkallarına yarıyan bir 
şeydir. Fakat böyle 100 000 lira ve 200 000 lira ile 
işliyen fabrikalar bundan hiç bir suretle istifade 
edemez. Sonra 5 beygir kuvvetinde olanların affe
dilmesi de keza ktiçük müesseseler içindir. Büyük 
müesseselerin bundan istifadesi yoktur. Hulâsa 
bütün bu vergiyi büyük sanayi yüklenmektedir. 
Fakat biz bir taraftan yerli mallara olan rağbeti 
takdir ederken ve bu rağbete herkesi teşvik eder
ken ve halkımız yerli mallarına tehalük gösterir
ken büyük sanayiimizin bu vergiden az çok isti
fade etmemesi bu tergibinizle kabili telif olamaz. 

Sonra bütün memleketlerde umumî buhran 
dolayısile bir çok işsizler var. Her devlet işsizleri
ni tatmin için bütçelerine milyonlarca lira koyu
yorlar. Halbuki bizim bütçemizde bu namda bir 
şey yoktur- Hayvanat cemiyetine bir çok para ve
riyoruz; saniyen her sene sanayi işlerine primler 
konuldunğu halde bu sene bu da konulmamıştır. 
Halbuki bu daha ziyade işsiz kalan ameleye bir 
ekmektir. Umumî buhran netcesinde fabrikaları
mız zaten son derece ezilmiştir. Binaenaleyh bu 
% 40 in % 50 ye iblâğını ve doğrudan doğruya sa
tış kıymetinden olmasını istirham ederim. Yerli 
mallar hakkındaki verilen ehemmiyeti bu hususta 
vereceğiniz kararla teyit edeceksiniz. Bir takrir 
takdim ediyomım, kabulünü rica ederim. 

Remzi B. (Sivas) — Muhterem efendilerim; 
yanılmıyorsam bu kanunun ilk müzakeresinde yal
nız heyeti umumiyesi müzakere edildi. Kanunun 
bütün maddeleri okunmadı. Bu itibarla zannede
rim ki bir defa kanunun baştan aşağı okunması 
lâzımdır. 

İkincisi; muamele vergisi hakkında çok muhta
sar olarak fikrimi arzedeceğim. Bu kanun bir çok 
sanayiimizin - himaye görenler müstesna - inkişafı
na bir engel olacaktır. Yalnız bu sene bütçe mü-
lâhazasile imkân görülmediği için bu kanunun bu 
suretle çıkmasına bendeniz de pek bir şey diyemi-
yeceğim. Çünkü 3 milyon lira kadar varidatta 
bir tenzil yapılırsa karşılığı yoktur. Fakat şunu 

her halde arzetmeliyim ki, bu vergiden faide bek
lemek doğru değildir. Bundan faide beklemek 
- ifademi af buyurunuz - zehirden şifa ummak gibi 
bir şey olur. Yalnız bir teklifte bulunmak istiyo
rum. O da: bendenizin hatırımda kaldığına göre, 
okunmıyan maddelerde müstesniyata ait bazı ahkâm 
dahi vardır. Bazı sanayiimiz tamamen istisna edi
liyor. Geçen gün uzun uzadıya arzettiğim gibi 
şimdilik başta en ehemmiyetlisi olan pamuk ve pa
muklu mensucattır. Arzettiğim şey bu sanayiimi
zin bu vergiden istisnası meselesidir. Diğerleri he
nüz memleketimizde kısmen mevcut değil ve kıs
men de inkişaf etmemiştir ve mamulâtı da ehem
miyetli bir yekûna baliğ olmaz. 

Fakat pamuklu mensucatta istisna gayet lü
zumludur. Arzettiğim gibi bir kaç senelik istatis
tiklere göre bu mensucattan 70 milyon lira kadar 
ithalât vardır. Geçen gün İktisat Vekili Beyefen
di ithalâtın 10 milyon olduğunu söylediler, demek 
ki tenezzül vardır. O da milletin kabiliyeti işti-
raiyesinin olmadığından olacaktır. Maruzatım 
bundan ibarettir. Kabulünü rica ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim; itiraz eden arkadaşlarım lâyi
hanın heyeti umumiyesi hakkında söz aldılar. Fa
kat maddelere taallûk eden ahkâmdan bahsettiler. 
Bilhassa Vasıf Bey 5 inci maddeye ait bir müta-
lea ve maruzatta bulundu. Eğer kanunun he
yeti umumiyesini beğenmiyorlar ve reddini isti
yorlarsa açıkça talepte bulunsunlar. Zannede
rim maksatları bu olmasa gerektir. O halde he
yeti umumiyesi için bir itirazları yoktur Sonra 
nazarı dikkatimi celbeden bir cihet t e ; Vasıf Bey 
arkadaşımız biz bidayette kabul ettik sonra hesap 
ettik bizi tatmin etmedi diyorlar Bendeniz biz, 
siz gibi bir sınıf tefriki; tasnifi gibi bir şey bilmi
yorum. Kendileri Muhtelit Encümende âza olma
dıkları için düşündüm, buna ihtimal vermedim. 

Sanayi erbabı namına ifadede bulundularsa biz
ce bütün vatandaşların hak ve menfaatleri kanun
larımızda icabına göre telif edilmek lâzım gelir. 
Sanayi erbabının menfaatini sanayi erbabından ol-
mıyanlar da, sanayi erbabı kadar düşünürler ve a-
lâkadar olurlar. Onların menfaati k i ; memleke
tin menfaati ve millî servetin korunmasıdır, bu 
hususta siz ve biz yoktur. Memleketin menfaati 
vardır. Millî menfaat vardır (Alkışlar). 

Remzi Bey arkadaşımız; sanayiin inkişafı için 
bu verginin kaldırılmasından bahsettiler. Arka
daşlar bu vergi yalnız dahile ait bir vergi değil
dir. İthalât üzerinden alınan ve miktarı 9 buçuk 
milyonu tecavüz eden çok büyük bir rakam ifade 
eder. Dahilde bilhassa sanayi üzerinden alınan 
miktar pek azdır. Bunun her ikisinin bir birine 
merbut olduğunu birinin cibayetile diğerinin terki 
mümkün olmadığını Remzi Bey arkadaşımız da 
takdir buyururlar. Binaenaleyh dahilden bu ver
giyi almıyalım demek, devlet bütçesinden bu lâyi
haya göre 13 milyon ifade eden bir varidatı terke-
delim demektir ve bunu bir taraftan terk ve diğer 
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taraftan da almağa imkân yoktur. Bu esas her en
cümende ayrı ayrı müzakere ve münakaşa edildi ve 
görüşüldü. Vasıl olunan netice, her iki taraftan 
bu verginin alınmasıdır. Biz muafiyet cihetini dü
şünmekle sanayiimizin mümkün olduğu kadar ko
runması esaslarını da nazarı dikkate aldık. Beşin
ci madde mucibince maddei iptidaiyeden muayyen 
bir miktar tenzil edilmekle yine dahilî sanayiimizi 
korumak istedik. Kanunda tebarüz ettirilecek ci
het, ithalâttan alınsın, dahilden alınmasın şek
linde olursa, bu verginin esasını feda etmeğe mün
tehi olur ve Heyeti Celileniz tabiî buna razı ol
mazsınız. Çünkü 13 milyon rakamını bilvasıta 
vergiler üzerine tevzi edip bütün vatandaşlardan 
cibayet imkânsızlığını da takdir buyurursunuz. Ma-
damki lâyihanın reddi teklif olunuyor. O halde 
maddelere geçelim. Maddelerde istenilen müzake
re yapılabilir. 

Remzi B. (Sivas) — Söz istiyorum. 
Reis — Beşinci madde hakkında mı efendim? 

Lütfen ayağa kalkınız. 
Remzi B. (Sivas) — Hasan Fehmi Beyefendi

nin bendenize atfederek vaki beyanatlarına arzı 
cevap edeceğim. 

Reis — Buyurun. 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-

şane) — Müsaade buyurunuz efendim; bir nokta 
natırımdan çıkmıştır, arzedeyim: 

Lâyihanın diğer maddeleri okunmuş ve kabul 
edilmiş değildi. Tabı tevzi edildiği için yalnız üç 
maddesi üzerindeki yeni şekil okunsun diye arzet-
tim. Yoksa lâyiha birinci maddesinden nihayeti
ne kadar hem okunacak hem müzakere edilecektir. 
Remzi Bey bu ciheti yanlış anlamışlardır. 

Remzi B. (Sivas) — Efendilerimiz; zannederim 
yanlış anlıyan bendeniz değilim. Muhterem Ha
san Fehmi Beyefendidir. Bendeniz dahilden alı
nan sanayi vergisinin büsbütün kaldırılmasını tek
lif etmedim, öyle bir teklifim yoktur. Bendeniz-
ce müşkül karşısında bulunulduğu için böyle bir 
şey yapılamaz. Yalnız şimdilik pamuklu mensuca
tın diğer istisna edilen sanayi gibi istisna edilme
sini teklif ettim. Eğer imkân görseydim, şüphe
siz hepsinin kaldırılmasını teklif ederdim. Fakat 
maalesef şimdilik buna imkân yoktur. Bu imkân
sızlığın birinci sebebi: karşılığı olmaması. İkin
ci sebebi: ithalât olduğu halde muamele vergisinin 
bütün sanayiden kalkmasının gayri kabil olmasıdır. 
Bendeniz şimdilik yalnız bu verginin mazarratına 
işaret etmek istedim. Fikrimce madem ki mazarrat 
vardır. Bu mazarratın refi için başka bir çare de 
düşünülebilir. O da gümrük tarifesi tetkik edilir
ken - tekrar tadili icap ettiği zaman - bu vergi büs
bütün kaldırılarak gümrüğe zammedilir. Şimdilik 
teklifim budur. Kanunu baştan aşağı okumadığım 
için maruzatımın hangi maddeye temas ettiğini zik
retmedim. Yalnız o maddelerde zikredilen diğer 
sanayiin istisnası gibi pamuklu mensucatın da istis
na edilmesini teklif ettim. 

Reis — Müzakerenin kifayeti hakkında bir tak
rir vardır. Okunacaktır. 

RİYASETE 

Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 
ederim. 

Van 
Hakkı 

Reis — Müzakerenin kifayetini kabul edenler... 
Etnıiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Muamele vergisi kanunu 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Türkiye dahilinde : 
A) Kuvvei muharrike kullanan sınaî müessese

lerin senevi on bin liralık ciro fevkindeki ma-
mulâtı, 

B) Ecnebi memleketlerde imal olunup Türkiye-
ye ithal olunan maddeler. 

C) Bilûmum sigorta şirketlerinin, bankaların 
bankerlerin yapmış oldukları muameleler dolayı-
sile prim, komisyon, faiz, iskonto ve aciyo gibi her 
ne nam ile olursa olsun aldıkları meblâğlar, 

Bu kanun mucibince muamele vergisine tabidir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

İstisnalar 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı maddeler ve mua
meleler muamele vergisinden müstesnadırlar. 

A - İmal, ithal, alım satım veya ihracı ve ya
hut bunlardan yalnız birisi Devlet inhisarı altında 
bulunan maddeler (imal, ithal, alım ve satım dola-
yısile) ; 

B - Metre murabbaı 25 liradan yukarı kıymet
teki şark halıları (ithal dolayısile); 

C - Şeker (imal ve ithal dolayısile) ; 
D - Türkiye mahsulâtını işliyen tasirhaneler 

ve prina fabrikaları; 
E - Maddei iptidaiyesi ne olursa olsun bilû

mum ip ve iplik fabrikaları (imal dolayısile) ; 
F - Kuru yemişleri ve hububatı vediğer neba

tî ve hayvanî mahsulâtı kabuk ve çöplerinden 
ve pamuğu çekirdeğinden ayıran ve temizliyen ve 
tasnif eden müesseseler (bu işlerinden dolayı) 

(T - Gümrük ithalât tarife kanunu ile veya sair 
kanunlarla gümrük resminden muaf olan madde
ler (ithal dolayısile - gümrük ithalât tarife kanunu 
ve diğer hususî kanunlar mucibince, hususî mua
melelere tabi tutulmak itibarile gümrük resmi te
minata raptedilen maddelere ait muamele vergile
ri hakkında aynı muamele tatbik olunur); 

H - Alelûmum matbaa mamulâtı 
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İ - Sefarethanelerle siyasî memurlara ve sair 

zevata ait olup gümrük tarife kanunile veya sair 
kanunlarla gümrük resminden muafiyeti kabul 
edilen eşya (ithal dolayısile ve mütekabiliyet şar-
tile) ; 

J - Demir sanayiine mensup bilûmum imal ve 
tamir müesseseleri (imalât dolayısile) ; 

K - Türkiye dahilinde imal olunup ecnebi mem
leketlere ihraç olunan bilûmum maddeler (imal do
layısile - yedinci maddedeki şerait dairesinde); 

L - Eleksiz un fabrikalarile ekmek, tuğla, ki
remit ve hizar fabrikaları; 

M - İthalât tarife kanunu veya diğer hususî 
kanunlarla, memlekete gümrük ithalât resminden 
muafen girmesine müsaade olunan bilûmum emtia 
ve mevadın memleket dahilinde imal edilen müma
sil ve muadilleri (imal dolayısile) ; 

N - Mükerrer sigorta muameleleri; 
O - Hayat sigorta primleri; 
P - Her nevi maden cevherlerile yıkanmış veya 

yıkanmamış maden kömürleri ve kok ve briket 
(istihraç, tathir, izabe ve tasfiye veya imal dola-
yı'sile) ; 

R - Trikotaj, mücevherat, ıtriyat ve sun'î veya 
tabiî ipek mensucat ve çorap fabrikaları hariç ol
mak üzere en az beş beygire kadar (beş dahil) 
kuvvei muharrikesi olan küçük sanayi ve hırfet 
müesseseleri. 

Enver B. (Balıkesir) — Efendim, istisnaların 
(D) fıkrasında tasirhanelerden bahsediliyor. Tasir-
haneler yağlı mevadı iptidaiyenin yağını istihsal 
eden müesseselerdir. Halbuki bu müesseselerin bir 
kısmı el mengenelerile ve hayvanlarla işliyor ki1 

bunlar da o muhitlerde tasirhane addediliyor. Di-j 
ğer kısmı daha mütekâmil olanlar ki, bunlar da1 

tasirhanelerdir. Bu maddeden maksat her iki kıs
mın da muaf olmasıdır. Onun için sarahat olmak 
üzere bu fıkraya tasirhanelerden sonra "ve tasir 
fabrikaları" kelimelerinin lâvesini teklif ediyo
rum. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Maksat odur. Zaten elle işliyenler bu 
maddenin dahiline giremez. Tereddütleri varsa 
litasirhane ve tasir fabrikaları" diye tasrih ede
riz. Fakat arzettiğim gibi elle işliyenler bu kanu
nun dairei şümulüne giremez. 

Reis — Anlaşıldı "tasirhane ve tasir fabrikala
r ı " olacaktır. 

Remzi B. (Sivas) — Bir teklifim vardır. 
Reis — ikinci maddeye dair Remzi Beyin bir 

takriri vardır okunacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Pamuk ve pamuklu mensucat sanayiinin dahi 
muamele vergisinden istisnası için ikinci maddede 
zikredilen sınıflar meyanına ithalini teklif ederim. 

Sivas Mebusu 
Remzi 

Reis — Reye arzediyorum. Nazarı dikkate alan
lar . . . Almıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Mükellef ve teklif mahallî 

MADDE 3 — Sınaî müesseseler, sigorta şirket
leri, bankalar, bankerler ile Türkiyeye ithalâtta 
bulunanlar muamele vergisini vermekle mükellef
tirler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Sınaî müesseselerin, sigorta şir
ketlerinin, bankaların ve bankerlerin muamele ver
gisi imal ve muamelenin yapıldığı kaza varidat 
idaresince, ithalât muamele vergisi de vergiye tabi 
maddelerin ithal edildiği gümrük idaresinin bulun
duğu kaza varidat idaresince tahakkuk ettirilir. 

Reis — Kabul edenler 
bul edilmiştir. 

. Etmiyenler . . . Ka-

Varginin matrah ve nisbeti 

MADDE 5 
nisbeti: 

Muamele vergisinin matrah ve 

A) Sınaî müesseselerde vergiye tabi her nevi 
mamulâtın satış kıymetinden aşağıda yazılı tenzi
lât yapıldıktan sonra kalan miktar vergiye mat
rah ittihaz edilir. Vergi nisbeti bu suretle buluna
cak kıymetin yüzde artışıdır. 

Maliye ve İktisat Vekâletlerince müştereken 
her san'at şubesi için mamul maddeler içerisinde 
bulunan iptidaî maddelerin nisbetlerini ihtiva eden 
bir cetvel tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tas
dik olunur. 1931 malî senesinde yapılacak olan 
tenzilât bu cetvelde yazılı iptidaî maddeler kıy
metlerinin ipekli ve debagat mamulâtında yüzde 
yirmisi ve diğerlerinin de yüzde kırkıdır. 

Cetvelde maddei iptidaiye nisbeti gösterilmi-
yen mamulâtla un fabrikaları mamulâtmın satış 
kıymetinden ancak yüzde yirmisi tenzil olunur. 

1932 ve müteakip seneler için maddei iptida
iye tenzilât nisbetleri her senenin bütçe kanunu 
ile tayin olunur, 

B) İthalât mevaddı için bunların orijinal fatu
radaki kıymetlerine nakliye, sigorta ve gümrük
ten ihraçlarına kadar ihtiyar olunan bilûmum ma
sarif ve resimler ilâve olunmak suretile elde edi
len kıymetin yüzde altısıdır. 

C) Sigorta şirketleri, bankalar ve bankerler 
için birinci maddenin C fıkrası mucibince aldıkları 
bilûmum mebaliğin yüzde iki buçuğudur. 

Reis — Efendim; bu madde hakkında bir tak
rir vardır okunacak. 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Kâfi gümrük himayesine mazhar olmadığından 
dolayı haricî rekabet müşkülâtına maruz kaldığı 
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takdir olunan ipekçilikten gayri sanayi için meva-. 
di iptidaiye payı olarak tenzili takarrür eden 
% 40 kın ademi kifayesine mebni bu nisbetin 
% 50 ye tezyidi ve bu tenzilâtın doğrudan doğruya 
satış kıymetinden icrasını teklif ederim. 

İstanbul 
H. Vasıf 

Ali Rıza B. (Mardin) — Efendim; İstanbul Me
busu Hasan Vasıf Beyin takririnin mefhumu şun
dan ibarettir: ipekli ve debagat sanatları işliyen 
müesseselerin gayrilerinden muamele vergisi alın
masın demektir. Çünkü bu gibi sanatların vasati 
olarak maddei iptidaiyesi yüzde elliden ibarettir. 
Encümenimiz yüzde kırkını tenzil ediyor. Yüzde 
onunu vergiye maruz bırakıyor. Yüzde kırk gibi 
bir Sıymeti vergi mevzuundan hariç bırakmak, ta
mamen himaye etmek demektir. Onun için Muhte
lit Encümenin maddesinin kabul buyrulmasını rica 
ederim. 

Hasan Vasıf B. (istanbul) — Bu ifadede bir 
yanlışlık vardır. Bunu bilhesap izah edeyim: Mad
dei iptidaiye payı vasati % 50 tahmin olunursa 
bunda yapılacak tenzilât yüzde kırk olduğuna gö
re 20 kuruş eder. Yani mütebaki 30 kuruşun ver
giye tabi olması lâzım gelir. Halbuki masarifi ima- ] 
liye olarak evvelden ayrılan % 50 nin tamamı esa- J 
sen vergiye tabi olduğuna göre ceman % 80 nin, 
vergiye matrah teşkil ettiği ve bu gün affedilen 
miktarın netice itibarile %20 den ibaret kaldığı 
yani % 6 muamele vergisinin % 5 olarak kemakân 
tahsiline devam olunacağı tezahür eder. Binaena
leyh yapılan tadilâtın eskisinden çok farklı olma
dığı meydandadır. Şu halde eski ağırlığile olduğu 
gibi kalıyor. Eğer şikâyetlerin önünü almak ve er
babı sanayie nefes aldırmak esas maksat ise, işçi
lere muavenet maksadile Avrupada kabul edilen 
prim gibi büsbütün affı teklif etmiyorum. Yalnız 
% 6 yerine % 3 alınsın diyorum. 

Bunun kabulünü rica ediyorum. Çünkü bu tak
dirde yene büsbütün af yoktur- Bu ancak % 6 ye
rine % 3 tenzil edilecek demektir. Burada mükel
lefiyet yine mevcuttur. Bir de zannolunuyor ki; 
işbu vergi müstehliklerden çıkacaktır. Halbuki ben 
doğrudan doğruya fabrikalardan alındığını iddia 
ediyorum. Malûmu âliniz piyasalardaki fiatın na
zımı rekabetidir. Ecnebilerin rekabeti yerli malla
rın fiyatını azaltır. Bu takdirde yani malın ucuz 
bir fiyatla ve pek az kârla satılması halinde fab
rika büyük külfet altına girmiş demektir. Esasen 
bu satışın da tamamen icra edildiğini düşünmek 
doğru değildir. Belki yan kısmının iskartaya 
çıkacağını mütalea etmek lâzımdır. Sonra burada 
sezonun da mühim tesirleri olabilir. Meselâ kışın 
alınan mevaddı iptidaiyenin bir kısmı yazın ucuz-
lıyabilir. Evvelce yapılan imalâtın müteakip za
manlarda yapılan imalâttan pahalıya satılması 
ve yine rekabetten müteessir olması ihtimali var
dır. Hatta cüzi kârla satılan kısmın da tamamen 
tesviye edilmediğini batakta kalmış kısımlar ola

bileceğini düşünerek, fabrikanın ne derece kazan
dığını ve müstehlikin ona ait vergiye ne derece 
iştirak ettiğini anlamış oluruz. Maamafih biz yine 
bir neticei halle varabilmek gayesile bütün bu mah
zurlara göz yumduk, fakat tenzilâtın bu derece 
azlığına da müsamaha etmek imkânsızdır. 

Meselâ cirodan 10 lira affolunmuştur ki devede 
kulak kabilindendir. Şu noktayi kemali samimi
yetle arzedeyim ki bu yolda kalındığı müddetçe 
yerli mallarının gördüğü yüksek rağbet heba ola
cak. Yapılan bunca propogandalar, teşvikler tama-
mile boşa gidecektir. Bendeniz % 40 tenzilin % 50 
ye iblâğını ve bunun da yalnız satış kıymeti üze
rinden yapılmasını teklif ediyorum. 

Rüştü B. (Bursa) — Sebebini anlıyamadıgım 
bir şey varsa o da bir çok kimselerin ipekçilik 
aleyhinde bulunmasıdır. (Gürültüler, böyle bir şey 
yok sesleri) Matbuatımızın da bu kürsü de vaki 
olan beyanatıma hücum mesnedi hep ipekçilik 
hakkındaki fikirlerimdir- Fakat ben burada bulun
duğum müddetçe yine ve daima ipekçilik hakkın
daki sözlerime devam edeceğim. Çünkü memle
ketimizi zengin edecek yegâne menbaı, ipekçilik 
olarak görüyorum. 

İbrahim B. (Hakâri) — O sizin görüşünüz. 
Rüştü B. (Devamla) — Eyi görebilen arkadaş

lar bunun böyle olduğunu görecektir. Geçen gün 
Hasan Fehmi Beyefendi beş on tane fabrikacıyı 
kazandırmak için söz söylediğimi söylediler. Bur-
sadan 46 800 kilo koza çıkıyor. Edirnede kozaların 
kilo fiyatı vasati 94 kuruştur. Bursada ise 140 ku
ruştur. Avrupada yaş kozanın kilo fiyatı 66 ku
ruştur. Diyarbekirde 70 kuruştur. Antalya, Alai-
yede okkası 90, kilosu 60 kuruştur. Halbuki Bur
sada 140 kuruştur. Demek ki Avrupa fiyatmın iki 
misli olmuş oluyor ki ; bu, Bursa sanayiinin bütün 
bir memleketi alâkadar ettiğine, sözlerimin beş on 
fabrikaya münhasır olmadığına delildir. Binaen
aleyh bu sanayi yalnız beş on fabrikacıyı alâkadar 
etmiyor. Memleketin bütün fabrikacılarile işçileri
ni alâkadar ettiğini bu kürsüi muallâdan Hasan 
Fehmi Beye ihtar ederim. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Beis Paşa 
Hazretleri; hiç olmazsa kendileri kadar sıfat ve 
salâhiyeti olan bir mebusa bir mebusun ihtar et
mesi bir az hududu tecavüz eden bir vaziyettir. 

Rüştü B- (Bursa) — Ayni ihtarı kendileri de 
bendenize yaptılar. 

Reis — (Rüştü Beye) — Efendim; bir mebusa 
ihtar edemezsiniz. 

j Rüştü B. (Bursa) — Peki efendim; arzediyo-
rum. (Handeler) 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Bunu da iste
miyorum. Fakat ihtara da hakkın yoktur. 

Reis — Hasan Bey: kâfidir. Rüştü Bey devam 
ediniz. 

(Devam sesleri) 
Rüştü B. ( Devamla ) — Memleketimizde ko

za istihsali kabiliyetinin 70-80 milyon kiloya kadar 
çıkarılabileceğini arzetmiştim. Nüfusu nisbetinde, 

I memleketin istihsal ve ziraî kabiliyeti nisbetinde 
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bm miktarın mutlaka istihsal edilebileceğini söy
lemiştim. Memeleketimizdeki fabrikaların hima
yesi sayesinde vaki olan inkişafı çok görmemek 
lâzımdır. Çünkü memleketimizde istihsal edilen 
koza miktarı 1 milyona yakındır. Evvelce 18 buçuk 
milyon kilo istihsal edilirdi. Daha o dereceye var
madı ki ; ipekçilik çok himaye gördü, onun için 
% 40 yerine % 20 olsun diyebileyim. Bursada Ga
zi Hazretlerinin temelini koyduğu dokumacılık 
fabrikası vardır. Bunda îş Bankasının alâkası da 
vardır. Halbuki bu fabrika çalışmıyor, iflâs etmiş, 
üç dört tane ipek fabrikası vardır. Elyevrn çalışan 
5,10 tane varsa bunların da ne gibi sermayelerle 
vücuda geldiği malûmdur. Binaenaleyh ipek sana
yii himaye görüyor demek ve bunda hususî bir va
ziyet almak doğru, değildir. Bendeniz teklif ediyo
rum ; ipekli kumaşlardan da mevaddı iptidaiye pa
yının % 40 ka iblâğını rica ediyorum. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz ge
çen gün Rüştü Beyefendiye yirmi fabrikayı hima
ye edemeyiz demişim. Bu sözüm nazarı dikkatlerini 
celbetmiş ve nihayet kendilerinde ipekçiliği hima
ye değil, adeta himaye edilmemesini terviç ettiğim 
zannını, vesvesesini tevlit etmiş. Hatırı âlilerin-
dedir ki fabrikalara Türkiye dahilinde yetiştirilen 
koza kâfi gelmiyor, hariçten ya koza veya ipekli 
halinde olan ipeğin ithalini teshil etmek lüzumu 
hakkında Rüştü Bey burada mütaleada bulundu. 
Bendeniz cevaben dedim ki, biz yirmi kumaş fab
rikasından evvel Türk koza müstahsıllarmm men
faatini düşünmek mecburiyetindeyiz ( Bravo ses
leri, alkışlar ) ve bize esas olan evvelâ kazanın hi-
mayesidir ki dokumacılık ondan sonra gelir dedim. 

ipekçiliğe karşı, ipek kumaşları üzerinden mev
zu olan gümrük resmi ile yapılan büyük himaye, 
Türkiye de hiç bir maddeye nasip olmıyan bir hi
mayedir. Rüştü Bey, Heyeti Celilenin ve bilhassa 
ipek ve ipekçilik üzerinde ve onun tarifesinde emeği 
sepkeden bir arkadaşın ipekçilik aleyhtarı oldukları 
gibi bir mülâhaza ve mütaleada bulunuyorlar ki, 
bu görüşleri ve telâkkileri tamamen yanlıştır. Biz 
evvelâ, kumaş fabrikalarına yetiştirilecek kozayı ye
tiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu yetiştirilen koza
yı da dahilde işleyebilmek için ipek mensucat fabri
kaları memlekette azamî himayeye mazhar ve bu su
retle yaşayacak bir vaziyettedirler, ipek ve ipek
çilik hakkındaki mütaleam budur ve her .zaman 
tekrar ederim. Mensucattan bahsettiler, müsaade 
ederlerse bir de bendeniz tahlil edeyim. Bu sene 
Bursada kozanın okkası (55) kuruştan başladı. 70 
kuruşta nihayet buldu. Çok eyi bilirsiniz ki 9 ilâ 
11 kilo kozadan bir okka ipek istihsal edilir. Piş
mek, çekmek, dokumak masraf ve ameliyesi ilâve 
edildikten sonra kumaş maydana gelir. Geçen se
ne 60 kuruşa aldıkları kozayı ondan bir sene evvel 
110, 120 kuruşa alıyorlardı. Geçen sene acaba, ku
maş fiyatlarından yarı yarıya mı tenzil ettiler? ve
yahut koza fiyatlarım mı yükselttiler? 

Rüştü B. (Bursa) — Ronduman bozuktu, bil
medikleri işe ne karışıyorlar. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Koza fiyatları 
60 kuruş ve ipeğin kilosu 45 liraya, 50 liraya sa
tıldığı zaman niçin bu fabrikatörler demediler ki, 
bundan bir sene evvel kozanın istihsal kıymeti 100, 
110 kuruştu, hiç olmazsa bu sene 80 kuruştan ala
lımda kozacılar da müstefit olsun. Neden bunu 
yapmadılar? Binaenaleyh burada bizim için en ev
vel nazarı dikkate alınacak kısım, kozadır, asıl 
himaye edilecek odur. Bundan sonra kozayı men-
suç ve mamul hale getirecek fabrikalardır ki, bun
lar azamî himayeye zaten mazhar olmuşlardır ve 
muamele vergisi noktai nazarından ipek sanayii 
üzerinde himaye etmek için ayrı hususî istisnaî bir 
hüküm alınması bilmiyorum ne dereceye kadar 
muvafık olur ve nasıl teklif edilir? nihayet bir 
mal ki sırf fiyatının azamî yüzde sekseni asgarî 
yüzde yirmisi nisbetinde rüsumu mania vazettiler, 
ondan sonra dahilde işlenenler üzerinde ayrıca bir 
himaye istenirse artık bu sanat üzerinde kifayetle, 
vukufla çalışıyoruz iddiasının ne dereceye kadar 
doğru olacağına siz de inanın, ben de inanayım. 
ipekçilik memleketimizin esaslı, kadim sanatla-
rındandır. Hariçten koza getirip işlenmesini iste
meyiz, arzu etmiyoruz. Binaenaleyh dahildeki 
kozanın tezyidine elimizde bulunan maddei iptida-
iyeyi işliyen fabrikalarımızı azamî himayeye tabi 
tuttuk ve azamî himayede de devam edeceğiz. 

Rüştü Beyefendinin hatırı âlilerine beyhude 
bir vesvese gelmesin, bu iş üzerinde çalışanların 
efkârı tağlit edilmesin (Kâfi sesleri). 

Efendim, Vasıf Bey maddei iptidaiye payının 
kırktan elliye çıkarılmasını istediler. Ayrı, ayrı 
her encümen bu maddei iptidaiye payı üzerinde 
tetkikatta bulundu. Nihayet muhtelit encümene 
tevdi buyrudunuz orada da bir daha tetkik dil
di. Maddei iptidaiyenin mutlaka veya kısmen 
tenzil edilmesi iki neticeyi ifade eder. Bir kere bi
rinci netice vergi alınmasile alâkadardır, ikincisi 
ise bence birinciden daha mühimdir. Biz zaten 
ikinci maddede müstesnalar sırasında yerli mad
dei iptidaiyelerimizi mümkün olduğu kadar koru
duk. iplik fabrikalarımızın kullandığı madde, 
ipek olsun, yün olsun, pamuk olsun ve sair nebatî 
elyaftan olsun, muafiyete aldık. Buradaki mad
dei iptidaiyenin ekseriyeti azimesi, hariçten ge
len maddei iptidaiye veya nim mamul olarak ithal 
edilen maddei iptidaiyedir. Biz burada çok açık 
arzediyoruz. Burada maddei iptidaiye payı olarak 
tenzil ettiğimiz miktar onda dokuzdur. Bu miktar 
bizim maddei iptidaiye müstahsillerimize ait değil
dir. Başka memleketlerin maddei iptidaiye müs
tahsillerine racidir. Sanayi erbabı kanalından ge
çer nihayet Macaristan iplikleri, Kanadanın de
rileri, Avusturyanın yapağılarıdır. Çünkü dahil
deki maddei iptidaiyelerin muafiyetini biz müm
kün olduğu kadar temin ettik. Dışarrdan gelecek 
malların maddei iptidaiyeleri üzerinde daha fazla 
tenzilât yapacak olursak dahildeki maddei iptida-
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iyelerimizi daha fazla tazyik etmiş oluruz. Fakat 
dahildeki maddei iptidaiye hariçteki maddei ipti-
daiyeyi tebarüz ettirmek imkânını bulamadık ve im
kânı olamazda. Çünkü tatbikattan evvel bir takım 
ihtilâtat çıkacağını takdir buyurursunuz. 

Sanayiin envaına ve mamul bir malın fiyatile 
maddei iptidaiyesi fiyatına göre İktisat Vekâleti 
bir cetvel yapacak Heyeti Vekile de bu cetveli 
tasdik edecektir. Diyecek ki ; ipekli mensucattan 
maddei iptidaiye payı % 30 veya 50 dir. Deri sa
nayiinde yüzde şu kadar, yün sanayiinde şu ka
dar, pamuk sanayiinde şu kadar diyecektir. Sa
nayi idaresinin bu suretle tasnifine göre İktisat 
Vekâleti mevadı iptidaiyelerin mamule nisbetini ifa
de eden bir cetvel tanzim edecektir. Heyeti Ve
kile de o cetveli tasdik edecektir. 

Bu cetvelde gösterilen maddei iptidaiye payı
nın % 40 ki bu madde mucibince tenzil edilecek, 
üst tarafı vergiye matrah ittihaz edilecektir. 

Arkadaşlar; bu güne kadar maddei iptidaiye 
payı olarak hiç bir şey tenzil edilmiyordu. Burada 
% 40 tenzil etmekle sanayi erbabına çok ge
niş ve müsaadekâr bir vaziyet ihdas etmiş olduk. 
Maddei iptidaiye payı %40 olmasın da %50 olsun. 

Arzettiğim gibi bu bir taraftan varidat mese
lesidir. diğer taraftan yerli maddei iptidaiyeleri-
mizi tazyiktir. Esasen teşviki sanayi kanunu mu
cibince memleketimize gümrüksüz giren ve daha 
bir çok muaf iyetlere mazhar olan ve binnetice mez
kûr kanun mucibince gümrüksüz girdiğinden dola
yı ithalât sırasında, da muamele vergisi alınmıyan 
ve memleketimizde işlenen mevadı iptidaiyenin 
ekseriyeti azimesini teşkil eden ecnebi maddei ip-
tidaiyelerinin bundan daha fazla bir tenzilâta ta
bi tutulması yerli maddei iptidaiyemizin zararına 
olur. Buna kanaat ettiğimiz içindir ki, nihayet 

bundan daha ileri gitmiyelim dedik ve ayrıca mad
deye de bir fıkra koyduk. Bu maddei iptidaiye pa
yının % 40 dan 50 ye çıkması ve 30 za inmesi veya 
tamâmının ilgası için senenin icap ve hususiyetleri 
nazarı dikkate alınarak bütçe kanunile Heyeti Ce-
lilenize bu maddei iptidaiye payının tenzil nisbe
tini her sene ayrıca mütalea etmek için de bir im
kân ve zemin ihdas etmiş olduk. Binaenaleyh ben-
denizce madde; sanayi erbabının menfaatine uy
gun ve senenin icaplarına en muvafık şekilde ya
pılmıştır. Gelecek senenin vaziyetine göre mev-
zubahs payı % 20 ye indirmek veya 50 ye 60 şa 
çıkarmak icap ederse heyeti celileniz ona göre ye
niden karar alacaksınız. Biz onun için böyle müs
takil bir madde kabul ettik. Bendenizce maddenin 
aynen kabulü muvafıktır. (Muvafık sesleri). 

Reis — Takrir tekrar okunacaktır. 
(Hasan Vasıf Beyin takriri tekrar okundu) 
Beis — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el 

kaldırsın . . . Almıyanlar . . . Takrir nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 

İpekli kumaşların dahi maddei iptidaiyesi nis-
betinin % 40 ka iblâğını teklif ederim. 

Bursa 
Rüştü 

Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın . . . Almıyanlar . . . Takrir nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Maddeyi aynen kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

15 dakika celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,10 

İKİNCİ CELSE 
Açılma laati : 16,50 

R e i s — Kâzım Paşa 

KAtipler : Ziya GevherB. ( ÇANAKKALE ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Celse açılmıştır. Muamele vergisi ka
nununun müzakeresine devam ediyoruz. 

Verginin tahakkuku 

MADDE 6 — Sınaî müesseseler imal ettikleri 
mevaddan har ay içinde peşin veya veresiye sureti-
le sattıklarının ve satılmak üzere komisyoncuya ve
ya kendi şubelerine gönderdiklerinin nevi ve mik
tar ve satış fiyatlarını ve beşinci madde mucibince 
bu kıymetlerden tenzili lâzım gelen miktarları bil

diren bir beyannameyi ertesi ayın nihayet on be
şinci günü akşamına kadar mensup oldukları vari
dat idaresine vermeğe mecburdurlar. 

Bu mamulâttan, sınaî müessesenin deposuna 
gönderilmiş olanların beyannameye ithali mecburî 
olmakla beraber bunların satılmadıkça vergileri 
tahakkuk ettirilmez. 

Reis — Kabul edenler 
edilmiştir. 

.. Etmiyenler .... Kabul 
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MADDE 7 — Mamulâtını münhasıran harice 
çıkaran müesseseler için muamele vergisi tahakkuk 
ettirilmez. Mamulâtını memleket dahilinde satıp 
bir kısmını gerek bizzat ve gerek ihracat tacirleri 
vasıtasile ihraç eden müesseselerin ikinci madde
nin K fıkrasında mezkûr istisnalıktan istifade 
edebilmeleri için alâkadar varidat idaresinden, 
ihraç edecekleri mamulâtm nevini, miktarını, kap
larının nevini ve adedini, markalarını ve hangi 
gümrükten ihraç edileceğini gösterir bir nakliye 
tezkeresi almaları ve bu tezkere tarihinden itibaren 
altı ay zarfında bu mamulâtm tamamen ihraç edil
diğini gösteren gümrük idaresi vesikasını varidat 
idaresine ibraz etmeleri mecburidir. 

Bu mecburiyete riayet etmiyenlerden mamulâ
tm fabrikadan çıkarıldığı zaman tahakkuk ettiril
miş olan vergisi defaten tahsil olunur. 

Naim Hazım B. ( Konya ) — Madde, ( istis
nalıktan ) diye yanlış bir kelime vardır. İstisna
dan olacaktır. 

Reis — Tashih ediyoruz. Maddeyi kabul eden
ler .... Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — İthalât eshabı veya bunlar na
mına harekete mezun vekilleri veya komisyoncula
rı, ithalât maddeleri gümrük ambarından veya an
trepodan çıkarılmazdan evvel alâkadar varidat i-
daresme bir beyanname vermeğe mecburdurlar. Bu 
beyannamede eşyanın nev'i, mahiyeti, evsafı, ori
jinal faturalarmdaki kıymeti ile eşyanın gümrük
ten çıkarılmasına kadar ihtiyar olunan bilûmum 
masarif ve resimler ve bunların yekûnuna göre ta
hakkuk etmesi icap eden vergi miktarı gösterilir, 
ve gümrük idaresine verilen ithalât beyaımamesile 
orijinal faturanın gümrükten musaddak birer su
reti beyannameye raptolunur. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Sigorta şirketlerile bankalar ve 
bankerler bir ay zarfında yapmış oldukları muame
leler dolayısile aldıkları mebaliğ ve bunlara ait 
vergi miktarını ertesi ayın nihayet onuncu günü 
akşamına kadar mensup oldukları varidat idaresi
ne bir beyanname ile bildirmek mecburiyetindedir
ler. Sigorta şirket ve idarelerinin sigorta muamelele
rinden aldıkları mebaliğe ait beyannameler taallûk 
ettiği ay zarfında her nevi sigorta muamelelerine 
mahsus musaddak (kayit) defterlerine geçirilmiş 
olan prim ile sigortacıların kendi lehlerine aldıkları 
diğer meblâğlar yakûnundan yine o ay içinde mu
saddak (fesih ve iptal) defterlerine geçirilmiş meb
lâğlar mecmuu indirilmek suretile ve sigorta mua
meleleri haricindeki muamelâttan aldıkları mebali
ğe ait beyannamelerde muhasebe kayıtlarından alı
narak tanzim olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

îtiraz 
MADDE 10 — Sanayi müesseseleri mamulâtına 

ve ithalât mevadına ait olup 6 inci ve 8 inci mad
delerde yazılı beyanname ve faturalarda münderiç 
kıymet ve miktarların doğruluğuna varidat memur-
luğunca kanaat hasıl olmadığı takdirde sanayi ma-
mulâtının ve ithal edilmek istenilen mevadın vergi
si hakkında 12 ve 14 üncü maddeler mucibince mu
amele ifa olunmakla beraber ihtilaflı olan kıymet 
ve miktar farkına isabet eden vergi yalnız ithalât 
mevadı için müessese veya ticarethanesi olmıyanlar 
hakkında teminata raptedilerek malın satılmasına 
veya gümrükten çıkarılmasına müsaade edilir. 

Bu gibi ahvalde kıymet ve miktarın tayini beyan 
namenin verildiği tarihten itibaren on gün zarfında 
ticaret odası tarafından ve ticaret odasının bulun
madığı yerlerde belediye tarafından intihap olun
muş yeminli üç kişilik ehli vukufa tevdi olunur. 
Ehli vukuf, ihtilaflı muamelenin tevdii tarihinden 
itibaren on gün zarfında karar ittihazına ve kararı 
alâkadar varidat idaresine tahriren bildirmeğe 
mecburdur. 

Ehli vukuf kararı, beş gün zarfında alâkadar 
mal sahibine veya vekiline veya komisyoncusuna 
tahriren tebliğ olunmakla beraber, bir sureti de 
mahallinin en büyük mal memuruna gönderilir. 

Ehli vukuf kararına gerek mükellef, gerek en 
büyük mal memuru tarafından tebliğ tarihinden 
itibaren yedi gün zarfında itiraz edilebilir. 

İtiraz: mahallinin en büyük mülkiye memurunun 
veya tevkil edeceği zatin riyaseti altında biri en bü
yük mal memurunca ikisi ticaret odasınca ve biri 
belediyece ve ticaret odası bulunmıyan mahallerde 
üç âza da belediyelerce müntahap beş kişiden mü
rekkep itiraz komisyonu tarafından on beş gün zar
fında tetkik ve karara raptolunur. 

Bu kararlar merkezdeki temyiz komisyonu nez-
dinde temyiz edilebilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — 15 inci maddede yazılı musad
dak muamele vergisi defterlerine muamelelerini 
eksik geçirenlerin veya defterlerinde yazılı mua
mele ve vergi miktarlarını beyannamelerinde ek
sik gösterenlerin ve yahut musaddak muamele 
vergisi defteri tutmrya.nların vergileri varidat me-
murluğunca kuyut ve vesaik üzerinden, olmadığı 
takdirde resen tahakkuk ettirilerek esbabı muci-
besile beraber ihbarname ile alâkadara tebliğ olu
nur. 

Bu suretle tahakkuk ettirilen vergiye mükellef
lerin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
itiraz hakkı vardır. 

Bu takdirde onuncu madde mucibince muamele 
yapılır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
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Verginin tahsili' 

MADDE 12 — Sigorta şirketlerinin, bankalar 
ve bankerlerin her ay için tahakkuk ettirdikleri 
verginin ertesi ayın nihayet on beşinci günü akşa
mına kadar mal sandığına tediye olunması mecbu
ridir. 

Sınaî müesseseler dahi, vergilerini her ay için ta
hakkuk ettirmekle beraber vergilerini, tahakkuku 
takip eden aydan itibaren üç müsavi taksitte ve üç 
ayda tediye ederler. Mamulâtmı veresiye satmış o-
lan müesseselerin buna tekabül eden vergileri ayrı
ca üç ay daha tecil olunur. 

Vergilerini bu maddede gösterilen müddetler 
içinde tediye etmiyenlerden yüzde on ceza alınmak
la beraber ayrıca geçmiş müddete ait yüzde dokuz 
faiz hesap olunur. 

15 inci maddede yazılı musaddak muamele def
terini tuttukları ve muamelelerini bu deftere doğ
ru olarak geçirdikleri halde beyanname vermiyen-
lerden ceza olarak tahakkuk edecek vergilerin yüz
de onu alındığı gibi geçmiş günler için de, resmin 
aslına ait olmak üzere, yüzde dokuz faiz hesap olu
nur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13 — Vergisini saklıyanlardan on bi
rinci madde mucibince resen tahakkuk ettirilip ik
tisabı katiyet etmiş olan vergiler ve defterlerine 
vergisini noksan yazanlardan itiraz komisyonların
ca aleyhte karar ile iktisabı katiyet ederek noksan 
yazılmış olduğu anlaşılan miktar üzerinden itiraz 
komisyonunun kararını müteakip 15 gün zarfında 
bir misli zam ile tahsil olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14 — İthalât eşyasının tahakkuk eden 
vergileri talep vukuunda banka teminatına rapten 
üç müsavi taksitte ve üç ayda müeccelen istifa 
edilir. 

Bu takdirde ilk taksit, mal gümrükten çıkarıl
dıktan bir ay sonra tahsil olunur. 

Vergisini tayin edilen taksitlerde ödememekte 
tekerrürü görülen mükelleflere bir sene müddetle 
tecil müsaadesi verilmez. 

Onuncu madde mucibince vaki itiraz neticesin
de verilecek karar mükellefin aleyhine olursa ver
gi farkı 10 gün zarfında ve defaten tahsil olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 15 — Sınaî müesseseler, sigorta şir
ketleri, bankalar ve bankerler her sene kânunusa
ni iptidasında mahallin en büyük malmemuru ta
rafından tasdik olunmuş bir veya lüzumuna göre 
müteaddit muamele vergisi defteri tutmağa ve bi

rinci madde mucibince vergi mevzuuna dahil olan. 
mevat ve muamelâtı ve bunlar için tahakkuk etti
recekleri vergiyi bu defterlere günü gününe kay
detmeğe mecburdurlar. 

Reis —• Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16 — 15 inci maddede yazılı muame
le vergisi defterlerinin, evrakı müsbitlerile, birlik
te iki sene müddetle muhafazası mecburidir. Tahak
kuk senesi geçtikten sonra bu defterler ancak 
maliye müfettişleri veya mahallin en büyük 
Maliye memuru veya en büyük Maliye memurunun 
tahakkuku yapan memurdan maada tevkil edeceği 
zat tarafından tetkik olunabilir: Mükellefler bu me
murlara, müracaatlarında defterlerini ibraza mec
burdurlar. Bu mecburiyete riayet etmiyenler hak
kında sulh mahkemelerince (50) liradan (200) lira
ya kadar para cezası hükmolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17— Bu kanunla uhdelerine mevdu 
vazifeleri bu kanun ahkâmına göre ifa etmiyen 
memurlarla ehli vukuf ve komisyon azalan hak
kında, memurin muhakemat kanununa tabi olmak
sızın, türk ceza kanunu hükümleri tatbik olunur. 

I Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18 — îşbu kanun mucibince vergi 
tarhile mükellef olanlarla, ehli vukuf ve itiraz ko
misyonu reis ve azalan, vazifeleri dolayısile mut
tali olacakları ticarî esrarı başkalarına ifşa ede
mezler. 

Hilâfında hareketi sabit olanlar, yüz liradan 
beş yüz liraya kadar para cezasile beraber bir haf
tadan üç aya kadar hapis ile tecziye olunurlar. 

Muvazzaf memurların işbu cürümleri tekerrür 
ettiği halde bir daha Devlet hizmetinde istihdam o-
lunmazlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19 — Ehli vukuf ile memur olnııyan 
komisyon azalarına verilecek ücret Maliye Vekâ
letince takdir ve ita olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20 — Bu kanunda yazılı olan vergi 
ve cezaları tahsili emval kanununa tevfikan tahsil 
olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21 — Muamele vergisi hakkında 21 
mayıs 1927 tarih ve 1039 numaralı kanun ile üçün
cü maddesinin tadiline ve zeyline dair olan 1575 
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ve 1698 numaralı Iranımîar ve banlara müteallik 
bilcümle hükümler-mülgadır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22 — Bu kanun neşri tarihinden on 
beş gün sonra muteberdir. 

Eüştti B. (Btirsa) — Kanunun, neşri tarihinden 
on beş gün sonra muteber olmasına lüzum yoktur. 
Bu kanun dört seneden beri tatbik edilen beyan
name esasına göre yapıldığı için, temmuz iptidasın
da intişar etse ve on beş gün sonra da muteber al
sa, yine ancak ağustos- bidayetinde tatbik edilebi
lecektir. Binaenaleyh bu İtaydın kaldırılması mu
vafık olur. 

İktisat Encümeni Mazbata Muharriri Mi Riaa 
B; (Mardin) — Bu kanunun ahkâmı mucibince, 
bir takım defterlerin tanzimi ve bu defterlerin. 
tasdik ettirilmesi mecburidir. Ayni zamanda ntııa-
na.elejıin, hesapların ayrılması lâzımdır. Bunun için 
bir müddet lâzımdır. Ondan dolayı encümenimiz 
bu müddeti koymuştur. (Doğru sesleri). 

Reis — Tahrirî bir tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Bu kanunun icrasına Adliye, 
Dâhiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

HfcRÎNOÎ M W A K K A T M&DDE — Bu kanu
nim meriyeti tarihinden evvel imal edilip te aylık 
tahakkuk beyannamesi verilmemiş ve vergisi ta
hakkuk ettirilmemiş bulunan maddeler bu kanun 
ahkâmma göre muamele görür. 

Reis — KnbuL edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — Sınaî mües
seselerden teşviki sanayi kanunu mucibince prime 
müstahak olanların 1927, 1928 malî seneleri mua
mele vergileri borçlarından bu kanunun meriyeti 
tarihine kadar primlerle mahsup edilmek üzere te
cil ve henüz tahsil veya mahsup edilmemiş olan 
miktarlara* hazinenin 1928, 19-29 ve 1930 senele
rinden sınaî müesseselere olan prim tahsisatları 
kayıtları mütekabildi terkin olunmuştur. 

Sanayi ve maadin bankası emrine geçmiş sene
ler prim mukabili olarak verilmiş olan bir milyon 
lira mezkûr bankanın sermayesine ilâve edilmiş
tir. 

Hamdi B. (Yozgat) — Efendim; bir sıra mese
lesi vardır. Muvakkat maddelerin mevkii meriye
te konacağı zaman gösterilmemiştir. Meriyet za
manını gösteren madde en sona konulmak lâzım
dır. 

Reia —Karomun metninde hangi tarihte mevkii 
meriyete kanuiacağr tasrih edilmiştir; 

Ahmet Hamdi B> .(Yozgat) —Muvakka t mad
delerden evvel geçen ve kanunun neşri tarihinden 
on beş gün sonra muteber olmasına dair olan nsad-
denin en sona kalması lâzımdır. Onun içm, araedi-
yortrm. 

Reis — Kanun bir küldür ölendim; kanujHKk: 
meriyete dair olan maddesi hepsine şamildir. Orfcar 
da olur, nihayette olur. Kanun biter, muvakkat 
maddeler daima sona konur teamül böyledir. Kamı
mın hangi tarihte muteber olacağı metninde tasrih 
edilmiştir. 

Hamdi B. (Yozgat) — Zapta geçsin kâfidir 
efendim. 

Reis — İkinci muvakkat maddeyi kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri. Kemal Za-
im B. (Konya) — Efendim, 12 inci maddenin so
nunda ikinci satırında (resim) tabiri vardır. 
Bu tabir yanlış düşmüştür- Resim mevzubahs de
ğildir. Mevzubahs olan vergidir; (Resim) kelime
si yerine (vergi) kelimesi olacaktır. O suretle tas
hihini riaa ediyorsam. 

Reis — Tashih olunmuştur efendim. 
Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 

reyinize arzediyorum. 
Efendim, evrakı varide-meyaaıın^a bir iki mad

delik bazı lâyihalar var. Vaktimiz müsaittir* Ten
sip» buyurursanız bunları müzakere edelim. Muva
fık mı efendim? (Muvafık sesleri) Bu kanunlar 
müzakere edilirken encümenler müstaceliyetim 
teklif ederlerse bunu da aynca reye arzederim. 
Bütçe müzakeresi esnasında fakir mübadillere ait 
bir takrir verilmişti. Bu takrir Heyeti Umumiyece 
tasvip edilerek encümene havale edilmişti. Encü
men Heyeti Umumiyenin tasvibine iktiran eden bu 
takrire müsteniden bir kanun lâyiîrası yazmış ve 
Heyeti Umumiyeye arzetmiştir. Okunacaktır. 

8 — Kütahya Mebusu Memet Beyin, İskam aM 
lıakkındaki ahkâmı kanuniyed&n fakir mübadille
rin de istifade etmesine dair 4/11 numaralı takriri 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası fil 

Hakkı B. (Van) — Bunun müstaceliyetle mü
zakeresini teklif ediyorum. 

Reis — Efendim, müstacelen müzakeresini re* 
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . • Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mit 
(Hayır svsleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Mübadele ve teffiz işlerinin kat ' î tasfiyesi ve 
intacı hakkında İ 9 - I I I - 1 9 a i tarih ve 
1771 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Mühadele ve teffiz işlerinin kat ' î 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 19 - III -1931 tarih 
ve "1771 numaralı kanunun ikinci maddesi veçhile 

[1] 95 numaralı matbua zaptın sonuna^ mer
buttur. 
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istiHkaklarmdan ^ z l a mal tefevvuz «tmaiş. olup 
iazlasmı borçlanan ıreya börçkumıak tvaziyetinde 
bulunan mübadillerin ve harp ve işgal • âolayısile 
jdahile iltica eden veya her .hangi bir sebeple nak-
.lolunanların yalnız meskene mahsus olmak üzere 
iskânı adî derecesine kadar olan borçları affolun-
muştur. 

Maliye Vekili Mustafa Abdiühalik B. (Çankı
rı) — Efendim, bu maddenin alt satırlarında, yal
nız meskene mahsus olmak kaydi vardır. Her iki 
kısım hakkında encümen yalnız meskenleri mi 
kastetmiştir. Bunu izah etsinler. Çünkü mal tefev-
vuz edenler yalnız mesken itibarile değildir. En
cümen maddeyi tesbii ederken yalnız meske
ni mi kastetmiştir. Bu zapta geçsin ve mesele ta
vazzuh etsin. Sonra tatbikinde müşkülât çekeriz. 
Her ikisinde de kastedilen yalnız mesken ise vazi
yet şudur: Mübadillerin mazbatası mahsup edile
cek üst tarafı, iskânı adiye kadar olan kısmı affe
dilecektir. Maksat budur. 

Reis — Efendim, Heyeti Umumiyece tasvip edi
len takrir, sırf meskenlere aittir. Kanunda bu 
esasa istinat edilerek yapılmıştır. Kanunun ruhu 
budur. 

Hakkı B. (Van) — Bendeniz Dahiliye Vekili 
Beyefendiye sual soracağım: 

Geçen gün bütçe münasebetile şark vilâyeti
mizden bu havaliye gelip yerleşen mülteciler için 
bir sual sormuştum. Bu maddei kanuniyede mülte
ciler de dahil midir? 

Yusuf B. (Denizli) — Bunlara mülteci demek 
caiz değildir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — E-
fendim, bunların hakkı, iskânı adî suretile temin 
edileceğine dair bir kanaat hasıl oldu. Şayet mev
cut kanunlar bunu temin etmezse, ayrıca tedbir 
almağa karar verilmiştir. 

Hakkı B. (Van) — Bu kanun onların hakkını 
bahşediyor mu, etmiyor mu? 

"Şükrü Kaya B. — Ediyor efendim. 
Hakkı B. (Van) — Şark vilâyetlerinden bu ha

valiye gelenler dahil midir, değil midir? Onlar ha
lân iskân edilmemişlerdir. Ne tarla verilmiş, ne 
mesk»n »verilmiştir. 

Dahiliye Vekili ıŞükrü Kaya B. — Şark vilâyet
lerinden bu havaliye gelenlere hiç bir şey verilmi-
yecektir. Memleketlerine gideceklerdir ve gitme-. 
îeri lâzrmtlrr. Bir vilâyet halkmm diğer bir vilâyet
t e mülteci vaziyetinde bulunması kadar fena bir 
$ey yoktur, meğer ki; Hükümetçe £Örüleeek bir 
lüzum üzerine nakledilmiş olsunlar. Yapacağımız 
bir kanunda bu gibi mahallî nakiller olacaktır. Fa
kat bunlar ona -dahil değildir. Bu; bundan evvel 
gelipte harp 'bidayetinde mesken «dinmiş, ev yap
mış, yuva kurmuş, bu gün nakilleri imkânı olmı-
yan dul, aceze gibi kadınların ve fıkaranm otur
duğu evlerden çıkarılmaması esasındadır-

Rüştü B. (Bursa) — iskânı adî nisbetinde 
iskân s görmüş mübadillerin «emlâkinkı tasfiyesi 
Meclisi Âli tarafından bir kanunla kabul edilmişti. 
Bir muhacir vardır ki bir ev ve bir tarla almış ya

kut bir ev ye •• dükkân .almış bu vaziyette, alaûa&ı-
nı tarlasına mahsup ettirir. O da oaten kanunen 
affedilmiştir. Bu vaziyet ne olacaktır? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya JB. ÇMuğlai) — E-
fendim evden olanını vermiyecektir. 

RüştüıB. (tBursa) — O halde4ekil «»dıoÂacak-
tır? Meselâ mübadil 120 liralık mal tefevvüz -etmiş
tir. Buna karşılık olan matlubu ise yalnız yüz lira
dır. Eğer-hane ile beraber tarla drihi almışsa mat
lubu olan 100 lira hane borcundan mı ştâfesa' tarla 
borcundan mı mahsup edileeektir. Tekrar muha
bere ve şikâyetleri ve haksızlığı mucip olacağına 
nazaran iskanı adî nisbetinde gerek tarlasından ve 
gerek dükkândan olsun; borçlar affedilir .şeklinde 
lütfen kabul buyrulsun. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — E-
fendim; bu =kanun sırf «»esken için kabul -edilmiş
tir. 'Meclisi Âlinin erd iğ i «direktif bu merkezdedir. 
Devletin affettiği frorç sırf meafcene aittir.. (Tarla 
dersek oradan fabrikaya ıgidfieek <*e orsam ^da 
bütün alacaklara şamil olacak, buna da bu gün 
hazinenin takati yoktur. Maksat 'fakir mübw8îi, fa
kir şark • mültecisi -evinden -çıkarılmasın. 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

!Bu kanun neşri tarihinden HBTCL-

Reis — Kabul edenfor . . . BtMHyettter . . . «Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümtermi icraya 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyanler . . . Ka
bul edibnişrtir. 

KaııuTiım 'heyeti umumiyasi tavduai «esami ile pe
yinize arzedilecektir. 

9 — Muhasebm TU*ma»uye -kanununun 83 üncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 1/125 numa
ralı kanun lâyihası ve Maliye -ve Bütçe Encümen
leri mazbataları JlJ 

Reis— Bu kanunıuiimüBt»i3ftliy©tiei«mzakere-
sini kabul edenler... Ktmiyealer . . . Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi .hakkında mütatea »mr mı? 
(Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabal eden
ler . . . Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 mayıs 1927 tarih ve 1050 numaralı ımfea-
«ebei umumiye kanununun 83 üacüs*M4<fe-

sine bir fıkra .ilâvesine âeâr .kanun 
MADDE • 1 — Ttluhasefeei >̂ ma?HMye -kanonunun 

83 üncü maddesinin (A) fıkrasındaki («gfeerîiie-

[î] MnmnaûNdı mtâbm mptm *omına mer
buttur. 
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vair mutemetlerine) ibaresinden sonra (ve elçi
lerle konsoloslara) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Etmiyenler Ka-Reis — Kabul edenler 
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

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

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. Heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

10 — Yeniden tam teşekküllü 50 nahiye teşkili
ne ve 1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cet
velin tadiline dair 1/132 numaralı kanun lâyiham 
ve Bütçe Encümeni mazbatası fi] 

Reis — Kanun lâyihasının müstaceliyetle mü
zakeresini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
(Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yeniden tam teşekküllü elli nahiye teşkiline 
ve 1452 numaralı kanuna merbut iki numaralı 

cetvelin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — Yeniden teşkil olunacak tam te
şekküllü elli nahiyede istihdam edilecek olan ve 
merbut A cetvelinde derece adet ve maaş miktar
ları gösterilen memurlara ait teşkilât kadrosu 1932 
malî senesi iptidasından muteber olmak üzere 1452 
numaralı kanunun ikinci maddesine merbut iki nu
maralı cetvele ilâve olunmuştur. 

(A) CETVELİ 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 
12 Birinci sınıf nahiye müdürü 50 25 
19 Nahiye tahrirat kâtibi 50 10 
19 Nahiye nüfus memuru 50 10 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

fil 97 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

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

11 — Her sene bütçesine konulacak distofajin 
tahsisatının mütedavil sermaye olarak istimali hak
kında 1/61 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası fil 

Reis — Kanunun müstaceliyetle müzakeresini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Müstaceliyetle 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
(Hayır sesleri). 

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

Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 
kullanılması hakkında kanun 

MADDE 1 — İktisat Vekâletinin 1931 malî se
nesi bütçesinin 657 inci faslının dördüncü madde
sine konulmuş olan 7 000 liralık distofajin tahsi
satının muhasebei umumiye kanununun 49 uncu 
maddesine tevfikan mütedavil sermaye olarak is
timaline mezuniyet verilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Distofojin satış bedeli İktisat Ve
kâletince tesbit olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 ağustos 1931 tarihin
den muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

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

12 — Ticaret mukavelesi veya (Modüs vivendi) 
aktetmiyen devletler ülkesinden Türkiyeye yajn-
lacak ithalâta dair 1/8 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat, Hariciye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları [2] 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Tensip buyrulursa yarınki içtimaımıza 
kalsın, bunun bir eksiği vardır. 

fil 98 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 104 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Reis — Encümene iade ediyoruz. 

13 — Konya Mebusu Refik Beyin 1452 numaralı 
kanunun ikinci maddesine merbut cetvelde muhar
rer Adliye Vekâleti vilâyat memurları kısmının 
hakimler kanunu ile telifi hakkında 4/10 numaralı 
takriri ve Bütçe Encümeni mazbatası Fil 

Refik B. ( Konya ) — Esasen bu teklifimi büt
çe kanunu kabul edilmeden evvel arzetmiştim. 
Şimdi bütçe çıktı. Artık bu teklifimin lüzumsuz
luğuna kaniim. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Bir defa da Heyeti Umumiye kanaa
tini izhar etsin. 

Reis — Encümenin mazbatasını reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın .... Et-
miyenler .... Kabul edilmiştir. 

4 — İNTİHAPLAR 

./ — Divanı Muhasebet reisi saniliğile âzalıkları 
için intihap yapılması hakkında 3/63 numaralı Di
vanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Bütçe ve Ma
liye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası f2İ 

Reis — Divanı Muhasebat için bir reisi sani 
ve dört azanın intihabı yapılacaktır. Madenî kutu
lara reisi saniye, sepetlere de azalara ait reyler 
atılacaktır. 

14 — Şurayı Devlet kanununa bazı maddeler 
ilâvesine ve bazı maddelerinin tadiline dair 1/128 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Adliye ve 
Btçe Encümenleri mazbataları f3l 

Reis — İntihap bir taraftan yapılırken 
Şurayı Devlet kanununun da müzakeresine 
devam edebiliriz. Şurayı Devlet kanununun 
heyeti umumiyesi hakkında müzakere başla
mış fakat encümene tevdi edilmişti . Encü
men tadilâtını yaparak tekrar Heyeti Umu-
miyeye iade etmiştir . Evvelâ bu kanunun 
müstaceliyetle müzakere edilmesini reyinize ar-
zedeceğim. Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın .... Etmiyenler Müs
taceliyetle müzakeresi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

fi 1 99 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
ları 

[2] 77 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[3] 60 numaralı matbua ilâveten zaptın sonuna 
merbuttur. 

Şurayı Devlet kanununun bazı maddelerinin 
tadiline ve tayyine ve kanuna ilâve edilecek 

bazı maddelere dair kanun 

MADDE 1 — Şurayı Devlet kanununun birinci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

Şurayı Devlet Başvekâlete merbut olup bir re
isin idaresi altında dört daire reisile âza sıfat ve 
salâhiyetini haiz umumî kâtip de dahil olduğu hal
de on yedi azadan mürekkeptir. 

Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Altıncı maddenin ikinci fıkrası 
aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

Baş muavinlikten âzalığa intihap olunacakla
rın en az üç sene baş muavinlikte ve yine en az üç 
sene vilâyet memuriyetlerinde bulunmuş olmaları 
şarttır. 

Birinci ve ikinci sınıf muavinliklerle birinci 
sınıf mülâzimliklere bir derece madun sınıftan eh
li bulunmadığı takdirde diğer devlet dairelerinden 
kıdem ve liyakatlari olanlar alınabilir. 

Bulunduğu sınıfta en az üç sene hizmet etmi
yenler yukarı sınıfa terfi olunamazlar. 

İkinci sınıf mülâzimliklere âli mektepler me
zunları arasından müsabaka ile ehliyeti görülen
ler tayin olunur. Bunların yaşları otuzdan yukarı 
olmamak şarttır. 

Lûtfi B. (Diyarbekir) — Barem kanununda 
mekâtibi âliyeden mezun olanların terfii için 
iki senelik müddet kabul edilmiştir. Halbuki Şurayi 
Devlete alınacakların da mekâtibi âliye mezunu 
olması şart olduğuna göre buradaki üç sene kaydı 
muvafık değildir. Bundaki maksat nedir? 

Şurayi Devlet Reisi Mustafa Raşit B. — Efen
dim; Altıncı maddenin tadil edilen fıkrası, yalnız 
ikinci fıkrasıdır. İkinci fıkrada tadil edilen bir 
cümle vardır. O cümle de (Şurayi Devlet âza mü-
lâzımlıklarma dahilde kıdemlisi ve ehliyetlisi bu
lunmazsa diğer dairelerden kıdem ve ehliyetleri
nin alınmasına muvafakat etmek) kaydını tazam-
mun etmektedir. Diğer cümleler aynile ipka edil
miştir. Bu, eski kanunun icabatındandır. 

Filhakika Zülfü Beyefendinin dedikleri doğ
rudur. Maddenin birinci cümlesi de, ikinci cümle
si de, elimizde bulunan teadül kanununa tevfik 
edilmek lâzımdır. Fakat yalnız tadili arzedilen 
cümleyi aldığımız için bu mümkün olamamıştır. 
Cümleler birer, birer alınmıştır, birer birer alının
ca alınan cümlenin tadili lâzım gelir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Dokuzuncu madde aşağıda yazılı 
surette tadil edilmiştir: 

Şurayi Devlet; tanzimat, mülkiye, nafıa ve ma
liye, birinci ve ikinci deavi dairelerine ayrılır. Bu 
dairelerin her biri birer reisle dörder azadan te
rekküp eder. 

İkinci deavi dairesi; reisi evvelin idarî daireler 
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reis ve azalan arasından tayin edeceği zevat ile Şurayi Devlet Reisinin başka bir daireden tayin 
teşekkül eder. ! edeceği bir azanın iltihakile mesele hallolunur. 

Deavi dairelerinden her biri müstakil olarak j Şura Heyeti Umumiyesinde reyler müsavi o-
hüküm verir. i lursa reisin bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Şurayi Devlet Reisi, lüzum gö
rürse daireler ve heyetlerden her birine bizzat ri
yaset eder. 

Bütün Şurayi Devlet âzalarının muhtelif daire
lere tefrik ve memur edilmesi Şurayi Devlet Reisi
ne aittir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — On birinci madde aşağıda yazılı 
şekilde tadil edilmiştir: 

Şurayi Devlet deavi daireleri umumî heyeti, 
deavi dairelerinin her ikisinin tam olarak birleş* 
mesile teşekkül eder. 

Şurayi Devlet Reisi tarafından bizzat riyaset 
edilmiyen deavi daireleri umumî heyeti celselerin
de reislik vazifesi, daire reislerinin Şurayi Devle
te intisapları itibarile en kıdemlisi ve kıdemleri 
bir ise en yaşlısı tarafından ifa olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — 14 üncü madde aşağıda yazılı 
şekilde tadil edilmiştir: 

Tanzimat, mülkiye, maliye ve nafıa dairelerin
de üçer zat ve Şura Heyeti Umumiyesinde mü-
rettep adedin yarısından bir fazlası hazır bulun
madıkça müzakere icra olunamaz. 

Deavi daireleri umumî heyetinde reylerde mü
savat olursa Şurayi Devlet Reisinin heyete iltiha
kile mesele hallolunur. 

Birinci ve ikinci deavi dairelerinin müzakere 
nisabı beşer zatın toplanmasile hasıl olur. Deavi 
dairelerinde veya bu dairelerin umumî heyetinde 
mevcut azalar mürettep miktardan eksik olursa 
reis tarafından baş muavin veya birinci sınıf mu
avinler heyete ithal edilerek ikmal olunur. Şu
rayi Devlet Reisi deavi dairelerinden birine umu
mî heyetine bizzat riyaset ettiği takdirde en kı
demsiz âza ve kıdemde müsavat halinde en gıenei 
heyete girmez. 

Şura Heyeti Umumiyesinde memur muhakeme
lerine ait meselenin müzakeresi halinde mülkiye 
dairesi heyeti hazır bulunamaz. Bu takdirde Şu
ra Heyeti Umumiyesi toplanma nisabı, mülkiye 
dairesi heyeti haricindeki mürettep adedin yarı-
srndan bir fazlasıdır. 

Daireler ve Şura Heyeti Umumiyesile deavi da
ireleri umumî heyetinde verilecek kararlar mutlak 
ekseriyetle ittihaz olunur. Tanzimat, mülkiye ve 
nafıa ve Maliye dairelerinde reyler müsavi olursa 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Yirmi ikinci madde aşağıda ya
zılı surette tadil edilmiştir: 

Deavi daireleri umumî heyeti aşağıda yazılı 
davaları görür: 

1 I - îdarî makam ve heyetlerden sadır olan mu-
j amele ve kararlar hakkında salâhiyet ve ^ekil ve 
esas ve maksat cihetlerinden biri ile kanuna veya 
nizama muhalefetten dolayı alâkadarlar tarafın-

i dan ikame olunacak iptal davaları, 
I I - iktisat ve nafıa işleri imtiyazları hakkın

daki ihtilâflar, 
I I I -Maadin tasarruf ve ruhsat imtiyazları hak

kındaki ihtilâflar, 
IV - Şurayi Devlet Reisi veya deavi daireleri 

tarafından sevkedilecek davalar. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 8 — Yirmi dokuzuncu madde aşa
ğıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Deavi dairelerinin umumî heyetinde görülecek 
hususlardan dolayı mahkemeden evvel müddeiye 
ve müdafaalarını yazılı olarak beyan etmiş olan 
müddeialeyhe muhakeme günü bir ihbarname ile 
bildirilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

JffiADDE 9 — Deavi dairelerinde muhakeme 
tahrirî cereyan eder. Dairelerce lüzum görüldüğü 
veya taraflardan talep vukubulduğu takdirde şi
fahî izahat ta alınabilir. 

Deavi daireleri umumî heyetinde muhakeme 
alenî cereyan eder. Taraflar hazır ise iddia ve 
müdafaaları dinlenilir. Biri bulunur diğeri bu-
yunmazsa yalnız bulunanın ifadesi dinlenilir. Her 
iki taraf ta bulunmazsa tetkikat evrak üzerinde 
icra olunur. 

Reis '— Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Otuz dördüncü madde aşağıda 
yazılı surette tadil edilmiştir: 

Deavi dairelerinde ve bu dairelerin umumî 
heyetinde davaların görülmesi sırasında yeniden 
ibraz olunan evrak ve yazılı ifadeler evvelce bun
ların gösterilmesine ve beyanına imkân ve mahal 
olmadığına veya böyle yapılmaması makbul bir 
mazerete müstenit olduğuna kanaat hasıl olursa 
kabul olunup diğer tarafa tebliğ edilir ve o da 
heyetçe tayin edilecek mühlet zarfında yazılı ce-
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vabım verebilir. Bu, naiteKdfe. Lüana görülüre*! 
keyiiyett tetkik ve tahkika havale olunur. 

"Reis —Kabu l edenler . . . Eimiyenler . ... Ka-
oul edilmiştir. 

MADEE İL — O t o sefeizinfir madde aşağıda 
yşaalt şekilde tadid oluşmuştur: 

Beasvi daârelerilr huı dairelfaaite umumi heyetin*. 
de tahrirî müdafaada bulunmuş olanlar hakkında 
verilen hükümler, şifahî ifade ve müdafaada, bu
lunmuş olgunlar veya. olmasınlar vicahî addolunur. 

Tahrirî müdafaada, bulunmamış.olanlara alâka? 
darların, talebi üzerine om beş giin içinde cevap 
vermedikleri takdirde hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun hükümleri dairösâasdft cevabına ve hu
zuruna hacet kalmaksızın karar verileceği tebliğ 
edilir. Bu karar vicahî hükmündedir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Kırk ikinci madde aşağıda ya
zılı şekilde tadil edilmiştir: 

Deavi dairelerinden veya umumî heyetten sa
dır olan kararlar hakkında hukuk usulü muhake
meleri kanununda yazılı sebeplere göre iadei mu
hakeme talep olunabilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13' — Şurayi Devlete dava ikamesini 
mutazammm verilen arzuhaller reis tarafından 
tetkik heyetine havale olunur. Bu heyet bir âza 
ila iki muavinden teşekkül edip memuriyetim bir 
sene devam* etmek üzere reis tarafından tayin olu
nur. 

Reis*—- Kabul edenler . . . Etmiyenler Kabul 
edilmişfciy. 

MADDE 14 — Memurin kanunlarının tatbikin
dim mâtarallfo ihtilâfito, tetkik, ve rüyet etmek 
üaece Şm» Bfiiaiı tarafından idarî daire reis ve âsa-
lramdaiLaûnacakiki zatla reisi evvelin, riyaseti al-
tnıd*; hususi bir. heyet teşekkül eder, azalar her se- : 
ne: tabdil olunabilir. Heyeti teşkil eden zatların ı 
dairelerine irtibatları bakidir.. h 

Reis — Kahrol « d e n k * . . . Eteâyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 11 

»I MADDE 15, — Deavi daireleri kaçarları ara
sında ihtilâf vukuunda Şurayi Devlet Reisi içtiha-

- dm tevhidi için keyfiyeti deavi daireleri umumî 
heyetine tevdi eder, Bund»ut sonn& tekevvün ede
cek mümasil hadiselerde bu heyet tarafından ve-

I rilecek karara ittiba mecburidir. 

II Reis — Kabul edenler-.... EftoaiyeaiftE . . . Kabul 
J edilmiştir. 

MADDE 16 — Şurayi Devlet Reisi ve da i r^re-
* isleri her h a e g i b b i ş j akalandan*, baş muavin, veya 

muavinlerden, yahut miü&ziraleEdeaü. birine tetkik 
I ve bir rapora ra-p*etti»ebdlir. Buruşul Ş u m heyeti 
umumiyes-mde- de caridir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17 — Deavi dairelerile hususî veya 
umumî heyetince verilen kararlar müphem olur 
veya mütenakız fıkraları havi bulunursa icrasına 
kadar taraflardan her biri iphamın tavzihini veya 
tenakuzun kaldırılmasını istiyebilir. 

İki tarafın isim ve sıfat ve iddiaları neticesine 
ait hartalar ve hükümdeki hesap hatalarının dahi 
tashihi istenebilir. 

Her iki takdirde karan veren daire veya he
yetçe keyfiyet tetkik olunarak tashihi havi fıkra 
evvel verilmiş olan ilâmın altına yazılmakla bera
ber diğer tarafa da tebliğ olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

M&DBB-1&— Şurayi Devlet kanununun tatbi-
kma ve mesainin tanzimine dair bir nizamnname 
.ya-pîlaeakfcr. 

I Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
ledikaişüt 

MADD£ 19—§t&rayi Devlet kanununda, mef-
jsuh uauiü: nuıhakemei hukukiye kanununa atfedi-
llen husraslar usasle ait ve meri kanunların muka-
jbil hükümlerine tabidir. 

Reis. — Kabul edenler Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE" 20 — Şurayi Devlet kanununun 21, 
23, 32, 40-mcı.maddeleri ilga olunmuştur. 

Rteis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21 — Şurayi Devlet başkâtibinin un
vanı- UMrtimî kâtifee- tahvil ve Şüüayi Devlet kanu
nunun- ikkıei, ükjflneü, dördüncü, beşinci, yedinci, 
sekizinci v« «ranett maddelerindeki bu unvanlar 
da otsuretle-tasfeih edilmiştir. 

Reis —Kaiaıi'edeaİKM';... I&mjyjenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyet, tetkikatı neticesinde: 
A - Dava idarî mahiyette değilse; 

.B - Mliddei dttvaya ehil değilse 
C - Müddei aleyhe husumet teartecüh etmi- j 

yorsa; j 
EP - îfct» rnifrufu müddeti varsas 
E - TeMiğ tarzına ve usule- ait evvelce halli j 

lâzım gelen sa i r noktalar maveutsai ! 
Keyfiyet bir raporla tesbit ve reise ara>lünarak ; 

dava evvel emirdi bu cihetlerden'ait oldttğu dai- i 
rede tetMk olunarak karara raptolunur. ! 
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MADDE 22 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 23 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına Başvekil memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
nunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Bir intihap daha vardır. Şurayi Devletin üç da
ire reisliği, tanzimat, mülkiye» deavi dairesi için 

K e i s — Celse açılmıştır. 

Kanunlara verilen reylerin neticesini arzedi
yorum. 

Muamele vergisi kanununa 166 zat rey vermiş
tir. Bir ret vardır. Kanun 165 reyle kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet jandarması efrat ve küçük zabi-
tanı hakkındaki kanun lâyihasına 161 zat rey ver
miştir. Kanun 161 reyle kabul edilmiştir. 

Seyrisefain İdaresinin 1931 bütçesi kanun lâ
yihasına 167 zat rey vermiştir. Kanun İ67 reyle 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti 
arasında aktolunan ticaret mukavelenamesine mer
but B listesinde bir tashih yapılmasına dair kanun 
lâyihasına 160 zat rey vermiştir. Kanun 160 reyle 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Hükümeti ara
sında aktedilen uzlaşma hakem ve adlî tesviye 
mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki kanun lâ
yihasına 159 zat rey vermiştir. Kanun 159 reyle 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Hükümeti 
arasında münakit hukukî ve ticarî mevaddı adli
yeye müteallik mütekabil münasebetlere ve adlî 
kararların tenfizine dair mukavelenamenin tasdi
ki hakkındaki kanun lâyihasına 179 zat rey ver
miştir. Kanun 179 reyle kabul edilmiştir. 

intihap yapacağız (Yarına kalsın sesleri). 
(Divanı Muhasebat reisi sani ve âzalıklarr için 

reylerini vermiyenler varsa versinler. Rey tasnifi 
için kura keşide edeceğiz. 

İbrahim B. (Cebelibereket), İsmail Hakkı B. 
(Balıkesir), Rifat B. (Çankırı) Divanı Muhasebat 
ikinci reisliği1- intihabına ait reyleri tasnife memur 
edildiler). 

(Refik B. (Konya), Vasıf B. (Malatya), Musta
fa Fehmi B. (Bursa) Divanı Muhasebat âzalığı in
tihabına ait reyleri tasnife memur olundular). 

Reis — Celseyi on beş dakika tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,40 

Mübadele ve teffiz işlerinin kat ' î tasfiyesi h _ 
kındaki kanuna müzeyyel kanun için 173 rey veril
miştir, kanun 173 reyle kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat intihabının neticesini arze
diyorum. 

Seyfi B. 124 
Refik Besim » 17 
Fevzi » 10 
Rey almışlardır, diğer bazı zevat müteaddit 

reyler almışlardır. Binaenaleyh Seyfi Bey 124 rey
le Reisi Saniliğe intihap edilmiştir. 

Âzalıklar için: 
Mehmet İhsan B. 143 
Halit » 137 
Nazmi » 123 
Emin Rifat » 95 
Fahri » 65 
Rey almışlardır. 
Diğer zevat ta müteaddit reyler almışlardır-

Binaenaleyh âzalıklara ekseriyet ihraz etmiş olan 
Mehmet İhsan Bey 143, Halit Bey 137, Nazmi Bey 
123, Emin Rifat Bey 95 reyle intihap edilmişlerdir. 

Bu gün müzakeremiz hitam bulmuştur. Meclis 
yarın 14 te toplanacaktır. 

Kapanma saati: 18,30 

ÜÇÜNCÜ CKLSE 
Açılma saati : 18,30 

K e i s — Kâzım Paşa 

K â t i p l e r : Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ) , Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 
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Muamele vergisi kanununa verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Hasan Yakup B, 
Muslihittin Abdullah B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Halit B. 
İhsan B. 

Âza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 166 

Kabul edenler : 165 
Reddedenler : l 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 151 
Münhaller : 0 

/ Kabul edenler J 

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

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B, 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B, 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

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

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Hamdi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Riza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Memet Sadettin B. 

Mustafa Rahmi B. 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü B 
Kemal Turhan B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhaddin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 
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Kütahya 
Hakkî B, 
ibrahim B. 
Muhlis B. 
Eecep B. 
Hacı Mehmet B. 
Rasim B. 

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

Manisa 
Dr. Saiift B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

I : 3 3 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrii Kaya B. 

Muş 
Muhittin Nami B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

21-7-1931 C : 3 

Redde 

Zühtti B. 
Siirt 

Mahmut B. 
Sinop 

Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

denler 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Ahmet Erzurumlu B 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 

Bursa 
Rüştü B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 
Adana 

Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
AliB. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Aydın 
Dr. Reşit G«Hp B. 

Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Eayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halil B. 
Mustafa Şeref (V.) 

Bursa 
A.saf B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 

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

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismail Kemal B. 
tsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevkfct B. 

Erzintan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B.. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Hasan Vasfi B. 
Salâh Cimcoz B. 
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İzmir 

Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat Bs 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 

Reşit Saffet B. 
Konya 

Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 

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

Manisa 
Kânı B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
funus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet VefikB. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
jRecai B. 
| Rize 
JAkif B. 
jEsat B. 
•'Hasan Cavit B. 
] Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
iMemet Hacıyunus B. 
I Siirt 
[Halil Hulki B. 
I Sinop 
; Recep Zühtü B. 
?Yusuf Kemal B. 
i Sivas 
(Necmettin Sadık B. 

Remzi fi. 
Şebin Karahisar 

Vasfi Raşit B. 
Tekirdağ 

Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

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

ürfa 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B, 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Cumhuriyet Jandarması efrat ve küçük zabitanı hakkındaki kanununa verilen 
reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir fi. 

. Âza adedi : 317 
Reye iştirak edenler 161 

Kabul edenler : 161 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 156 
Münhaller : 0 

/Kabul edenler J 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 

Mollaoğlu Cemal B. 
Aksaray 

3esim Atalay B. 

ITaşar B. 
Amasya 

tsraail Hakkı B. 
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Nafiz B. 
Ankara 

Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

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

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B4 

ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rıfat B. 
Talât B, 

Ziya B. 
Çorum 

Dr. Mustafa B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. ' 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Münir B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

tstanbjul 
[Ahmet Hamdi B. 
Hamdi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 

Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
[Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
ıûtfi Müfit B. 

Serdar Ahmet B. 
Kocaeli 

AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Sadettin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B." 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B . ' . 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. 

İH. Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 
I Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 

Samsun 
Ethem B. 
Zühtü B. • 

Sinop 
Hulusi B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

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

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nazım B. 
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Süreyya Tevfik B. 
Trabzon 

Hakkı Sofu B. 
Süleyman Sırrı B. 

I : 3 3 
Urfa 

Ali Saip B. 
Refet B. 

21-7-1931 C : 3 
Van 1 

Hakkı B. 
Yozgat 

Ahmet Erzurumlu B. 

Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 

/Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
îzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
AliB. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Tahsin B. 

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

Büecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cervat Abbas B. 
Falih Rıfb B. 
Hasan Cemil Bâ 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V. ) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (1. Â.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
İNafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Kâzım B. 
Şevket B, 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Hasan Fehmi B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Hasan Vasfi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Kâzım B. 

(V.) 

[Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

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

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
[Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. îT 

İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
lAkif B. 
Esat B. 
Fuat B. ' : 
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Hasan Cavit B. 
Samsun 

Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Memet Haeıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
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Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

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

Urfa 
Dr. Refet B. 

Mahmut B. 
Van 

Münip B. 
Yozgat 

Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Seyri sefain İdaresinin 1931 senesi bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir. ] 

Adana 
Zamir B. 

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

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Âza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 167 

Kabul edenler : 167 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler , : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 150 
Münhalier : 0 

/ Kabul edenler ] 

Balıkesir : v-ahim B. 
Enver B. Naci Pş. 
i İbrahim Yörük B. j Çankırı 
Hsmail Hakkı B. .'nstafa Abdülhalik B. 
i'.Iemet Cavit B. '• uat B. 
Muzaffer B. ' -lat B. 
rertev Etçi B. ya B. 
"asfi Memet B. Çorum 

t Bay azıt H\ Mustafa B. 
;:.Ialit B. v'.l.ünir B. 
Hısan B. y'^-h] Rıza B. 
Ubeydullah B. y Benizli 

Bilecik : . Kâzım B. 
-Iayrettin B. • m j n Aslan B. 

Bolu -..eydpr Rüştü B. 
Dr. Emin Cemal B. i',!ı?r Müfit B. 
îsmail Hakkı B. | i s nf B. 
Şükrü B. ; Diyarbekir 

Bursa ; ivazım Pş. 
Bakteriyolok Refik B. j.Zülfü B. 
Mustafa Fehmi B. ı Edirne 
Rüştü B. İŞeref B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 

Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
, Erzincan 
jAbdülhak B. 
i Aziz Samih B. 
i Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 

Eskişehir 
-Alioğlu Ahmet B. 
^Oafer B. 
ÎEmin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşüne 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

- 2 8 8 -
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Hakari 

İbrahim B. 
İçel 

Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

Kars 
Baha Tali B. 
FaikB. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 

Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 
H. Memet B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (1. A.) 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B4 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

İbrahim Alâettin Ş. 
Stvas 

İsmail Memet B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
[Daniş B. 
Hakkı Sofu B, 
Halil Nihat B. 
Süleyman Sırrı B. 

Ur fa 
[Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Ahmet Erzurumlu B. 
Süleyman Sırrı B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
( R. C. ) 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Numan B. 
Rasih B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

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

- 2 8 9 -

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 

jMustafa Şeref B. 
Bursa 

Asaf B. 



Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Refet B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B, 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
îsmet B. 

Denizli 
Necip Ali B. (Î.Â.) 

Diyarbekir 
Zekai B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâzis 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B, 

İ : 3 3 2 1 -

Kâzım B. 
Münir B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Ali Rana B. 

. Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Haşan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Konya 
Kâzım B, 

M 9 3 1 C : 3 

Kütahya 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 

) Osman B. 
Turgut B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet îhsan B. 
tsmail B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Vusuf Kemal B. (V.) 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 

Trabzon 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

ürfa 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B, 
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Türkiye Cumhuriyeti l e Almanya Hükümeti a raunda aktolunan ticeret muahe
desine nıerbnt ( B ) listesinin 136 B fıkrasında yapılacak tashih hakkın

daki kanununun neticei arası 

Âza adedi 
Reye iştifiaketftnto 

Kabul edsftter 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyefiier 
Müffliıt&HeF 

317 
169 
160 

0 
0 

157 
0 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

If Kflbul edenler J 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisvr 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Artoata 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittm;AbdttHah~B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B, 

Artvin 
Aıırn B. 
Memet Ali B. 

Ayd%n 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
İsmail Haftkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Memet Gavdt B. 
Muzaffer B. 
Pertev E t f^B. 

Vasfi Memet B. 
Bayant 

Halit B. 
İhsan B. 
Übeyduttâîı B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal\B. 
limail Hakkı B. 
Şükrü B. 

But*dncr 
İCıiitafa Şer«f B. (V.) 

BtlTSVb 
Bakteriyolök Refik B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Kaci Pş. 

ÇanaMfale 
Şükrü B. 

Çanian 
Mustafa Abdülhalik'B. 
Rıfat B. 
Talât B. 
£iya B. 

Çvram 
Dr. Mustafa'B. 
Münip B. 
Kabi Rıza B. 

DmiHii 
Dr. Kâzım B. 

Emin Aslan-B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfî tB. 
Yusuf B. 

Diyurbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şeref-B. 

Elâzit 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

* Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gati Ant$p 
Şahin B. 

Girtırm 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 

CHimÜşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi'B. 
Şevket B. 

ftaMH 
İbrahim B. 

tç$l 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

îemir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Ttıfimtı B. 
İbrahim B. 
MükerrenuB. 

Kars 
BtfkaiSttPB. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Hasan Fehai<©. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

- 2 $ 1 -
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Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Sırn B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Muhlis B. 
Hacı Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Tahir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 

Hamdi B. 
Şevket B. 

Rite 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

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

Sinop 
Hulusi B. 
tbrahim Alftettin B. 

Stvas 
tsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
tsmail B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Ahmet Erzurumlu B. 

Zonguldak 
Halil B. 

[Reye iştirak etmiy enler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
tzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 
Adnan B. 

Pş. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Pamih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
îsmail Kemal B. 
İsmet B. 

Denizli 
Necip Ali B. (î. A.) 

Diyarbekir 
|Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edime 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Münir B, 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Salah Cimcoz B, 

- 2 9 2 -
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Iemtr 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B . 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 

(V.) 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

M araş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
trfan Ferit B. 

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

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

Yunus Nadi B. 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
ismail B. 
Recai B. 

Rite 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Memet Hacıyunut B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. 
Swas 

Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Türkiye Cümhuriyetiie Belçika Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma hakem 
ve adlt tesviye mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin 

neticesi 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
159 
159 

0 
0 

158 
0 

[ Kanun kabul edilmiştir 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 

/ Kabul edenler / 

izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
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Besim Atsılay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B, 
Şaki rB; 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. N»Mfi;Ş«wf S , 
Haydar B, 
Numan B. 

Mvitı 
Aıım B. 
Memet Aü B. 

Aydvn 
Fuat Şahin M. 

Balıfasir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B, 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Pertev E t ç i B . 
Vasfi Memet B, 

Halit B. 
İhsan B. 

B.ÜMİk 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
W u i m k İ B B . 
ŞükriiB. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. GâRp B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelib$reket 
Hatan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çank\r% 
Mustafa.Abdûlhalik B. 
Rif at B. 

İ : 33 2 
İTalât B. 
Ziya B. 

ÇotMin 
Dr. Mustafo*B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denx»li 
Dr. Kâzıma. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarb»kir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Wdimt 
Şeref B. 

BM»k 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüaeyin B. 
I sffTtnttoan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Efrtvmm 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Füıri .B. 
Dr. Hakkı, 4Şimasi Pş. 

Btkişthir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

j G«m>Aı*t$p 
Şahin B. 

Qir$$un 
[İhsan Pş. 
[Münir B. 

Gümüşüm 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

HaUri 
İbrahim B 

îç*l 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Hamdi B. 

I Hasan Vaifi B. 

V4WI1 G : 3 
İHayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin B r a a B . 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik RüştıLB. (V. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzada Hamdi JB. 

Ii$arAa 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
İbrahim B. 
Mükerrera B. 

Kam 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

Maymm 
Ahmet Hilmi -B. 
Ahmet TevdcikuB. 
Reşit B. 

Ktrklar$H; 
IMemetMahitB. 
Şevket B. 

K\r$fihir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 

i t i m B. 
Kornea 

Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 

İKemal Z&im B. 
Mustafa B. 

Mustafa Iiûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
I Kütahya 
Muhlis B. 
İHacı Memet B. 
Rasim B. 

|Dr. Hilmi B. 

zu-

İMahmut Nedim B. 

Tahir B. 

İrfan Feei t 'ü . 
I ELWQWı 

Hamdi®, 
Süleyman* MteriB. 

Muğh, 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Muş 
Muhittin Nami B. 

Niğ& 
Ahmet Vefik^. 

Ordu 
Hamdi B. 
Şevket B, 

Ali B. 
Atıf B. 

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

&int 
Mahmut B. 

tiü**fy 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
[İsmail .Memet B. 
Rahmi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Ttkirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 
I Trab*on 
İHakkı So*u.B. 
iSüleyman S i m <B. 
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TîxH 

AliJ^ipdû. 
Dr. Refet B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahitar 
Ali B. 
tzzet B, 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

A tlZcAfYl 
A f m V T i* 

l îkat^ 
Ali B. 
Gazi MustaJfedfanMâ&M 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rif at B 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Rasih B. 

Â Jf 

Aya\n 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Baliktiir 
Ali Ş u u r l a 
Hacim MıihitfcmB.1 

Kâzım Pş. (M. ft.) 
Muzaffer B. 

Bayfl»*t 
Ubeydullah.B. 

B*lec(k 
İbrahim 3. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas Bv 

Falih Rifkı B. 
Hasan CemiLB. 

Burdur 
Halit B. 
Mustaf a«gec«f „B. 

Refet B. 
Van 

Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet Bi 
AvniDa»ın^B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Buna 
Asaf B. 
Refet B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi &. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher BL 

Samih Rifat B. 
Çorum 

Bekir Karamemet4B. 
f«n«ü SemalB. 
{«asi B. 

Denitli ı 
Maalıar. Mi^it B. 
Necip Ali B. ( î. Â. ) 

. Diyarbehir 
Zekâi B. (V.) : 
Zeki Mesut B. 

Edim* 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâtiz 
Memduh Şevket B. 

J£mitıc«n 
S a f f e t i 

Er*umm 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B, 
Necip Asım B. 

Eâbi}*bir 
Yusuf Ziya. B. 

•OmiAnUp 
Ahmet tRem» B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Oireiun. 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Şevket. B. 

Gümüş&ne 
Edip Servet B. 

istanbul 
AbdüihftkHâmit,B. 

Akçuraoğlu Yusıtf B, 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Q&QÜ B. 
Ali Rana B-. 
Dr. Refik JB, (V.) 
Halil Ethem B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 

îutnir 
HaflfB. 
üâhmırt'Crt^B. ; 
M*lwıut;Bt*uB, 
!fcl*ıet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

Mftrs 
M«mffeâtai£ı& 
Mnfcitti*ılto 

Rmtomonu 
A&*»J»u& 
Py. !&»tt;B. 
Dr. Fuat B. 
mim. , 
Hasan Febmi 3 -
Vasıf B. 

Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Ktrlslaneli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Sât^t B. 
Salâhaddm 5-

Könya 
Kâzım B. 
Tevfik Fikret-B. 

Kütaitf 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

Süleyman Sırn B; 
Zoj/vtfM 

Rifat B. 

Ömer Davut Bi 
Recep B.. 

toa*4m 
AbdülmuttftlJ* B. 
İsmet J?yB, .V . ) 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manita 
Dr. Saim B. 
KBm-B. 
fifemetiSafcriiB. 
| fe l taft t i$ewr& 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

M ar aş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Riaa B. 

Mersin 
Ferit CeMtm 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avıri B. 
Nurm> 
Yunus Nadi B. 

Mvtş 
Hasan Reşit S.' 
KılıcoflûHaKkr«. 

İffUilİı 

Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Üt4* 
Ahmet İhsan B. 
İsmail B« 
Recai B. 

Un* 
Akif B. 
E^atB. 

2&& 
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Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Memet Hacryunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Remzi B. 
Rasim B. 

Şebin Karahitar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 

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

ürfa 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Erzurumlu B. 
Hamdi B. 

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

Türkiye Cümhuriyeti le Avusturya Hükümeti arasında münakit hukuki ve 
ticarî mevadı adl iyeye müteall ik mütekabil münasebet lere ve adli kararların 
tenfizine dair mukave lenamenin tasdiki hakkındaki kanuna veri len reylerin 

neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir 1 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
A ü B . 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Hasan Yakup Be 
Muslihittin Abdullah B. 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler: 
Münhaller : 

[KabuUi 
Antalya 

Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B; 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Ayd%n 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
tbrahim Yörük B. 
İsmail Hakla B. 
Memet Cavit Bf 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Halit B. 
İhsan B. 

317 
179 
179 

1 
0 

138 
0 

ienler J 
Bolu 

Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

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

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
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Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

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

Hakan 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Hamdi B. 
HayrullahB. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Memet Sadettin B. 

[Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

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

Kars 
[Baha Tali B. 
İFaik B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
[Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
[Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kemal Zaim B. 
[Mustafa B. 
[Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
[Refik B. 
[Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Muhlis B. 
Recep B. 
H. Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
trfan Ferit B. (t. Â.) 

Mersin 
Hamdi B, 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Muş 
Muhittin Nami B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Rize 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 

Ethem B. 
Zühtü B. 

Siirt 
İMahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
[Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Süleyman Sırrı B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
İRefet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Adana 

AliMünif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet B, 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
İAUB. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 

Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Rasih B. 
Aydın 

Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
İAli Şuuri B. 

- 2 9 7 ~ 
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Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. Rfe) 

B(Pff8N&t 
Übeydullah B. 

İrnüttik 
Hayreddin B. 
ibrahim Bi 
Salih B. 

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

Burtto 
Asaf R 
Dr. Galip B. 
Esat B. 

Çamkltdle 
Osman Niyazi B. 
Samih R l î a t S . 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Bekir KâfraMtimât B. 
ismail Kemti^B'. 
ismet B. 

Necip Ali B. 
DiyarbeUbr 

Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Ektime 
Faik B. 
Hasan Hay¥i' B. 
Şakir B. 

EUzte 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Saffet B. 
Erzurum 

Asım B. 
Aziz B. 

Necip Asfl»R. 
Eskişehir 

ÎTusuf Ziya B. 
Gazi Antdp 

Jihmet Remzi B. 
kılıç Ali B. 
Reşit B. 

feakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

htĞnb>ül 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlü Ynsfef B. 
Ahmet Rasim B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. 
îlalil Ethem B. 
Hasan Vasfa B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü*B. 
Halil B. 
Kitapçı HüsfriiB. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Saraçoğlu ŞU*PÜ B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

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

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Sait Azıııi'B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Ktrş&kir 
Hazim-B; 

Kö&Mli 
ibrahim Streyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Hftnmaı 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevai B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kmdri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mürmn 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yûnus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakki'B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
ismail B. 
Recai B. 

£vlZ& 

Akif B. 
Esat B. 
Hasarı Cavit B. 

Samsvm 
Aziz Hızur'B. 
Emin R 
Meme* H«BWFf«nWMBi 

SUM 
Halil Hulki B. 

îrntâp 
Recep Zifktü R 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmett*ft 'ISaKMttR. 
Rasim B. 

Şebirv fö-atttkisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tbkat 
Bekir LûtiÜB. 
Mustafa Vasfi B. 

Trt&mto 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Ham di B. 
Raif B. 

Urfu 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Er«upa«lu !B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir-B. 
Halil B. 
Ragıp R 
Rifat B. 
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Mübatlele ve tefviz işlerinin kat'i tesviyesi hakkındaki kanuna mü*eyyel 

kanunun netiees arası 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Adana 
Zamir B. 

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

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ibrahim Yörük B, 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bay azıt 
Halit B. 
ihsan B. 

Âza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 173 

Kabul edenler : 173 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 144 
Münhaller : 0 

/ Kabul edenler J 
Bilecik 

Hayrettin B. 
Bolu 

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

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbckir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 

Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakla B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Riza B. 
Yaşar B. 

Ziyaettin B. 
İzmir 

Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B 

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

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
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Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. 
Hacı Mehmet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Malı m ut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Talıir B. 

İ : 3 3 2 1 - 7 - 1 9 3 1 C : 3 
Maraş 

Nuri B. 
Mardin 

Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Haindi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ham di B. 
Rccai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 

Atıf B. 
Fuat B. 

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

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
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Sıra No 67 
1/95 numaralı Seyrisefain İdaresinin 1931 senesi bütçe ka

nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 30-V-1931 
Sayı : 6/1499 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Heisliğine 

Seyrisefain İdaresinin 1931 senesi bütçesi hakkında İktisat Vekâletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 30- V-931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

1931 senesi masraf esbabı mucibesi 

Birinci fasıl: Aylıklar ve mütekaidin ve eytam ve eramili idare maaşları 

Seyrisefain İdaresi memurin ve müstahdemini maaşları unvanı bu seneden itibaren aylığa tahvil 
edilmiştir. 

Birincisi müdürü umumî ve muavini, ikincisi merkezi idare, fabrikalar, ambarlar, vapurlar, me
mur ve müstahdemleri aylıklarına ve üçüncüsü de mütekaidin eytam ve eramili idareye olbaptaki ka
nunu mahsusa tevfikan tahsis kılınan maaşata mahsus olarak beş madde üzerinden bittertip bu faslın 
yekûnu (1 388 116) lira olarak terkim kılınmıştır. 

İkinci fasıl : Masarif 

Madde 1 — Açentalar aidata ve masrafları, kılavuzluk, tahmil ve tahliye masrafları, tazminat ve 
simsariye, 

Bu maddeye 1931 senesi için konulan tahsisat, bu madde ile alâkadar olan masarifi hazıra ve 1931 
senesinde yapdacak hidematın bu maddeye müteallik aksamı nazarı itibara alınmak üzere geçen sene
ye nisbetle (19 000) lira fazlasile konulmuş ve bu maddenin ifade ettiği veçhile acentaların alacakları 
aidat ve mukannenleri dahilinde yapacakları masarif ile kılavuzluk ve eşyayı tüccariye tahmil ve tah
liye ücretlerine ve boğazlarda ihtiyarî olan kılavuz alacak gemilerde ifayi vazife eden kılavuzlara me-
dari teşvik ve bu suretle idare gelirinin tezyidine vesile olmak üzere temin eyledikleri hasılatın yüzde 
sip görülecek ikramiyeye kezalik hariçten veyaonu nisbetinde ücretlerinden başka verilmesi müna 
dahilden idareye menfaat temin edenlere verilecek simsariyeye ve zuhur edecek eşyayi tüccariye ve 
posta zayiatı tazminatına velhasıl işbu madde ahkâmına müteallik hususata ait bulunmuştur. 

Madde 2 — Vergi ve rüsum ve icra bedeli ve mukatıatı vakfiye : 
Bu maddeye mevzu tahsisat geçen seneye nisbetle (10 000) lira noksanile konulmuştur. İdareye 

ait olmakla beraber filen idarenin işgali altında bulunmıyan mebaninin vergi ve mukataatı vakfiyesile 
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tahtı isticarında bulunduğu mebaninin bedeli icarı ve vapurların icra eyliyecekleri seferlere göre tediye 
edilecek rüsumun karşılığıdır. 

Madde 3 — Eşya ve malzemei müstehlike ve matbua ile kömür, tenvir- ve teshin, tedavi, ilânat, rek
lâm, kablo, telefon esman ve masarif ve ücurati: 

Bu maddeye 1931 senesi için konulan tahsisat mezkûr sene zarfında yapılacak hidemat ve mü-
bayaat ve hususile îskenderye - Pire seferlerinden tahassül edecek ihtiyaca göre konulmuştur. 

Çamaşır tathiratı, kalay masrafı ve bilcümle malzemei müstehlike ve teçhiziye ve tathiriye de 
mirbaş eşya alât ve edevatı malzemei saire ve bilûmum sefain ve merakibin 1931 senesinde icra eyliye
cekleri seferler ve salifüzzikir esasata göre sarfedecekleri tahmin olunan kömür bedelile bunun aktar
ma ve nakli ücuratı ve Zonguldakta kömürü tahmil esnasında vuku bulacak bilcümle masarif ile 
pul, elektrik, telefon, tenvir ve teshine müteallik bilcümle sarfiyat ve bilûmum merakip ve sefain, ida-
rei merkeziye ve İstanbul iç hatları memurin ve müstahdemini ve amelesi ile bunların aileleri tedavi 
masarifi ve mııaleeat ve alât ve edevat ve eczayi lıbbiye mubayaası ilânat masarifi ve celbi rağbet için 
reklâm olmak üzere ifa edilecek bilcümle hususat masarifi ve evrak ve defatir ve cerait ve resaili 
matbua ile salname ve 1931 senesinde çıkarılacaktakvim esman ve masarifi ve işbu hususattan mü
tevellit masarifi saire ve kablo ve telefon ucurat ve masarifi bu maddeye ithal edilmiştir. 

Madde 4 — Bilûmum inşaat, tamirat, tefrişatmasarifi ile amele ücuratı: fabrikalarla sair ma
hallerde istihdam olunacak amelenin ücretleri ve icabında harice yaptırılacak işlerle ve va
purlarla idarenin tahtı temellük veya işgalinde bulunan bilûmum; mebaninin muhtaç olukları 
tamirat, tadilât ve tertibatı ve fabrikaca alınması lâzım gelen bilcümle eşya ve malzemei taıniriye 
masarifi kazan ve makine ve alât ve edevatı gibi mubayaa veya eelbolunacak tezgâh veya es
man ve masarifi karşılığı olarak işbu maddeye 1931 senesinde yapılacak işlere ve görülecek hiz
metlere göre (97 900) lira noksanile tahsisat vaz ve terkim kılınmıştır. 

Madde 5 — Harcırah, yevmiye ve meclisi idarenin içtima ücreti : 
İdare memurlarına verilmekte olan harcırah ve yevmiyelerle meclisi idare reis ve azalarına 

ait ücurat karşılığı olmak üzere aynen vaz ve terkim kılınmıştır. 
Madde 6 — Mahkeme ve dava ücret ve masarifi : 
İdareye ait deavi uğrunda vuku bulacak bilcümle masarif karşılığı olmak üzere ihtiyaca mebni 

geçen seneye nisbetle (1 000) lira fazlasile konulmuştur. 
Madde 7 — Masarifi müteferrika ve mütenevvia : 
Bütçede ayrıca tertibi mahsusu bulunmıyan kaffei masarif ile telgraf ve posta ücretleri, tica

ret ve sanayi odasına verilecek mebaliğ ve yarış encümen i muaveneti nakliyesi karine muayenesi ve 
kezalik meclisi idarece hususatr saireye sarfı tensip kılmaeak masarifi idare ile gayri melhuz 
bilûmum sarfiyat mukabili olmak üzere aynen vazve terkim kılınmıştır. 

Madda 8 — Tahlisiye ve müsademe masarifi : 
Vapurlar bir kazaya duçar olduğu takdirde vuku bulacak bilûmum masarifi tahlisiye ve müsademe 

vukuunda idarece verilip müsebbiplerinden tahsil kılınacak veya müsebbibi olmayipta idarece masraf 
kaydolunması zarurî görülecek mebaliğ ve gemi demirlerinin kurtarılması masarifi karşılığı olarak 
(10 000) lira noksanile vaz ve terkim kılınmıştır. 

Üçüncü fasıl: mükâfat ve ikramiye 

Madde 1 — Naktî mükâfat ve vefat eden müstahdemin ailelerde müstahikki tekaüt olmayipta 
h izmeti idareden çıkarılacaklar ikramiyesi: 

(Ierek memurin ve gerek müstahdemini idareden bulunsun ve gerek hariçten olsun idareye hide-
matı fevkalâde ve nafıası mesbuk olanlarla vefat eden müstahdemin ailelerine ihtiyaçlarının tehvin 
ve teçhiz ve tekfin masarifine medar olmak ve hizmeti idareden çıkarılacaklara ve memurin ve müs
tahdemini idareden olupta harik evya suveri saire ile kazazede ve muhtacı muavenet bir hale gelmiş 
olanlara idarenin mahza bir muaveneti mahsusası bulunmak üzere (100) liraya kadar Müdüriyeti 
Umumiy^ce ve ondan yukan meçlisi idarece verilecek ikramiyeler ve idarenin Mahmut Muhtar Pasa-
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da alacağı bulunan mebaliğin tahsilini temin hususunda hizmetleri mesbuk olacaklara ita kılınacak 
ikramiyeler karşılığı olmak üzere geçen seneye nisbetle (5 000) lira fazlasile vaz ve terkim kılınmış
tır. 

Dördüncü fasıl : Zabıtan ve mürettebatın iaşe bedeli ve masarifi 

(tenliler çalıştıkça temini iaşeleri usul ittihaz kılınmış olan vapurlar zabıtan ve mürettebatı ile İs
tanbul iç hatları memurları ve daima emri! muntazır bulunan alemdar tahlisiye vapurile vazife başın
da bulundukları gecelere ait olmak üzere kule telsizde telefon santralından nöbetçi olarak bulunacak 
telsiz telgraf ve elektrik ve telefon memurlarının ve idarei umur zımnında geceleri de merkezi idare
de nöbetçi kalmak mecburiyetinde bulunan müdiran ve memurini sairenin kaldıkları gecelere mahsus 
olmak üzere yemek masarifi mukabili olarak ihtiyaca göre geçen sene tahsisatından (24 724) lira nok-
sanile vaz ve terkim kılınmıştır. 

Beşinci fasıl: Sermaye işleri 

Madde 1 — Merakip ve sefaini bahriye mubayaa ve isticar esman ve masarifi: 
Evvelki senelerde olduğu gibi bu maddenin muhafazası için bir lira vazı ile iktifa edilmiştir. 
Madde 2 — îstikrazatın faizleri: 
Mubayaa olunmuş ve olnacak sefain ve merakip esman ve masarifi karşılığı olmak üzere İş Banka

sından istikraz edilmiş olan mebaliğin emsali misillü muhtelif tarihlere ait tebeyyün edecek faizleri kar
şılığı olup 1931 senesindeki İhtiyaca göre tahsisat vaz ve terkim edilmiştir. 

Madde 3 — Sigorta ücreti ve sermaye imha bedeli: 
Bu maddenin muhafazası için bir lira vaz ve terkim kılınmıştır. 

Altıncı fasıl : Hizmet otomobil masarifatı 
«* 

Bu faslın birinci ve ikine maddelerine tamir ve işletme masarifi namilo geçen senenin ayni olmak 
üzere (2 000) lira tahsisat vaz ve terkim kılınmıştır. 

Yedinci fasıl : reddiyat 

İrat kaydedilen bilet ve eşya ücuratr ve saire 1 en indelicap senesi zarfında reddi lâzım gelen me
baliğin emri iade ve tesviyesinde istimal olunmak üzere geçen seneye nazaran ( 2 000 ) lira fazlasile 
vaz ve terkim kılınmıştır. 

Sekiz ve dokuzuncu fasıllar: geçen sene ve eski seneler düynnu 

1930 seuei ınaliyesile ondan evvelki senelere ait olmak üzere vazolurmn tahsisat muktazi muamele 
ifa kılınmak üzere terkim kılınmıştır. 

Onuncu fasıl : İtilâfname mucibince vapurcular hissesi 

Vapurcularla yapılan itilâf mucibince kendilerine hisse olarak verilecek mebaliğ karşılığı olmak 
üzere vaz ve terkim kılınmıştır. 

On birinci fasıl: Cumhuriyet Merkez Bankası hissei iştiraki 

Ahiren teşkil kılınmış olan Cumhuriyet Merkez Bankasına idarenin hissei iştiraki olmak üzere vaz 
ve terkim kılınmıştır. * 
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1931 senesi varidat bütçesi esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye Seyrisefain İdaresinin son seneler zarfında elde ettiği mevcut vesaiti nakliyesine görfe 
icra eylediği seferler ve bu meyanda ifa eylediği hizmetler itibarile son bir sene zarfında istihsal 
olunan varidata nazaran haziran 1931 iptidasından mayıs 1932 nihayetine kadar bir seneyi ma
liye zarfında elde edeceği varidat (4 952 550) lira olarak tahmin edilmiştir . 

Birinci fasıl: Akdeniz ve Karadeniz hatları hasılatı 
Madde 1 — Trabzon hatt ı : idarenin vapur çalıştırdığı muhtelif hatlar meyanmda en mühimmi-

ni teşkil eden işbu hatta geçen seneler zarfında perşembe ve pazartesi günleri birer sefer tahrik 
edilmekte ve bu suretle bir senenin 52 haftasında 104 sefer icra edilmekte iken son günlerde diğer 
millî vapur kumpanyaları amatörlerile işbu hat münakalatı ticariyesi üzerinde tarafeynin za
rarına olarak temadi eden rekabetin ilgası esası dairesinde tekarrür eden itilâf neticesine göre 
idarece aralık postaların ilgası kabul edilmiş ve bu suretle bir senede yapılacak haftada birer se
ferden 52 seferde temin olunacak varidat; navlunların ihtiyacatı hakikiyeye göre tesbit edilmesi 
hasebile seferde vasati olarak (9 000) liraya biliğ olacağı mevcut malûmatı ihsaiyeye göre haki
kate pek karip olarak tahmin edilmiş ve bu hesaba nazaran işbu hat varidatı ( 988 000 ) lira 
olarak vaz ve terkim kılınmıştır. Bu miktar geçen sene için mevzu ve muhammen 
( 1 308 200) liraya nazaran mühim bir miktar noksanile vazedilmiş ve bu hal zahiren noksanii 
varidat gibi görünmekte bulunmuş ise de geçen senenin 104 seferine mukabil bu sene 52 sefer 
yapılacağı ve yapılmakta olan fazla seferin masarifatı tasarruf olunacağı ve bununla beraber 
rekabet yüzünden geçen senenin mevzu varidatının esasen istihsal ve teminine imkân bulunamamış 
olduğu nazarı dikkate alınınca bunu varidat noksanı değil idare menafiine ve hakikate muvafık ol
duğu tevazzuh eyler. 

Madde 2 — İstanbul - Mersin hattı: Geçen sene İstanbul - Mersin ve İstanbul - Antalya olmak 
üzere iki hat olarak akdenizde yapılan seferlerintecrübeten alınan netayicine göre tevhiden icrası 
daha faidebahs görülmüş ve yalnız Dalyan, Marmaris, Andefli, Kalamaki gibi küçük iskeleler için 
ayrıca bir aralık posta tesis edilmiştir. Tevhiden yapılan bu Mersin hattının bir sırada yapacağı elli 
iki seferin beher seferine 1931senesi için( 9 500) lira vasati tahmin edilmiş olmakla mezkûr elli iki 
sefer için (94 000) lira vazedilmiştir. 

Madde 3 — İzmir ve İskenderiye hattı : İşbuhatta biri doğru İstanbul - İzmir ve diğeri İstan
bul - İzmir - Pire - İskenderiye olmak üzere geçen sene olduğu gibi haftada ikişer sefer icrası sureti -
le bir senede yapılacak 104 seferin İzmir ekispres seferlerinden vasati (7 000) ve Pire - İskenderiye 
seferlerinden sekizer bin liradan ceman (780 000) lira varidat elde edileceği tahmin ve bu miktar 
vazedilmiştir. 

Madde 4 — Edremit ve ayvalık hattı : 1930 senesinde dördüncü maddeyi teşkil eden Antalya hat
tı 1931 senesi için Mersin hattile tevhit edilmiş olduğundan işbu dördüncü maddeye kaydolunan 
Edremit ve Ayvalık hattından yapılmakta olan seferler varidatı esas ittihaz olunarak alınan vasati
ye göre seferde (1 300) liradan bir senede yapılacak elli iki seferden (67 600) lira elde ediileceği tah
min edilmiş ve bu miktar vazolunmuştur. 

Madde 5 — Bozcaada (tmroza kadar) işbu hatta 15 günde yapılan seferlerden vasati ikiyüz lira 
hasılat elde edilmekte olmasına binaen 1931 senesinde yapılacak 26 sefer için bu miktar üzerinden 
(5 200 lira tahmin ve vazedilmiştir. 

Madde 6 — Zuhura, kömür ve saire nakliyatı : 1930 senesi için mevzu miktara Alemdar tahlisiye
sinin ve ledelicap diğer merakibin bilhassa tahlisiye umurunda Türk Gemi Kurtarma Şirketine ifa 
edeceği hidemat mukabili alınacak ücurat ilâve olunmak suretile (39 000) lira vazolunmuştur. Bu da 
tahakkukata göre terkim edilmiştir. 
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İkinci fasıl : Marmara hatları hasılatı 
Madde 1 — Mudanya hat t ı : Bu hat üzerinde mevcut rekabet ahiren yapılan iti

lâf ile neticelenmiş ve bu suretle yapılan seferlerin beherinden vasati (800) lira ka
dar varidat alınması tahakkuk etmiş olmakla 1931 senesinde haftada üç ten bir se
nede yapılacak 156 sefer için (124 800) lira tahmin ve terkim kılınmıştır. 

Madde 2 — Bandırma hattı : Haftada dört sefer icrası suretile senede 208 se
fer icra edilen işbu hat tm seferde (1250) lira istihsal edilmesine mebni bir senede 
(260 000) lira vazolunmuştur. 

Madde 3 — Karabiga hattı : işbu hatta haftada üç seferden bir senede yapıl
makta olan 156 seferin beherinden istihsal edilmekte olan vasatı (1 000) lira vari
data göre (156 000) lira vazolunmuştur. 

Üçüncü fasıl : İstanbul 'iç hatlar geliri 
idare bütçesinin tevzini zarureti dolayısile iç hatlar bilet ücretleri pek cüz'î bir 

miktar zam icrasına mecburiyet hasıl olmuş ve bu zammın senelik tutarı olan 
(58 000) ve Yalova hattının inkişafına binaen hasılata da ( 50 000 ) ki cem'an 
(63 000) liranın ilâvesile bu hattın varidatı tesbit olunmuştur. 

Dördüncü fasıl : Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hasılatı 
Peşin para ile yapılan nakliyatı askeriye ücuratı ait oldukları hatlar varidatı 

meyamnda tahakkuk eylemektedir. Bunun haricinde toptan ve perakende nakli
yatta senei haliyedeki tahakkukatı esas ittihaz olunarak 1931 senesi için (80 000) 
lira vazolunmuştur. 

Beşinci fasıl : Kılavuzluk ve romorkörcülük hasılatı 
13 ikinci kânunu 1340 tarihli talimatnamenin ikinci maddesi mucibince cer ve 

kılavuzluğun mecburî bulunduğu istanbul limanı ile ihtiyara muallâk bulunduğu 
boğazlarda salifüzzikir talimatnameye merbut resmî tarifelere tevfikan istifa 
olunacak kılavuzluk ve romorkörcülük ücuratı ile izmir limanındaki kılavuzluk 
teşkilâtının istihsal eylediği ücurat ve talimatnamenin 6 mcı maddesi mucibince 
kılavuz almaktan imtina vukuunda alınacak munzam ücurat senei haliyeye müte-
hakkık varidatı esas ittihaz edilerek 1931 senesi için (210 000) lira vazolunmuştur. 

Altıncı fasıl : Muhtelif hasılat 
Madde 1 — Kahve ocakları geliri: i şbu ocaklar hasılatı muhammenesi olarak 

konulan miktar mukavelenamelerine göre vazedilmiştir. 
Madde 2 — Binalar geliri : 1931 senesinde temin edecekleri bedelâtı icareye 

göre konulmuştur. 
Madde 3 — Türk gemi kurtarma şirket i varidatından idare hissesi : Yüzde kırk 

beş hissesi idareye ait olmak üzere Türkiye sevahilile civar sahillerde tahlisiye 
umurile iştigal eylemek üzere tesis edilen şirketten 1931 senesi zarfında idareye 
hissei muayyenesi üzerinden bu miktar varidat isabet edeceği tahmin ve terkim kı
lınmıştır. 

Madde 4 — Perakende hasılat : Evvelki senelerde olduğu gibi zayi eşya tazmi
natı ile istirdat ve satılacak hurda ve saire ve harice yapılacak tamirat bedelleri 
ve idareye devredilmiş olan havuzların ve Yalova kaplıca ve pilâjlarınm mevzu ser-
mayei mütedavilelerinin istimalinden tahassül edecek fazlai varidatı, palamar ha
sılatı ve senei sabıkaya ait olup senei hali yede tahakkuk edecek varidat ve memurin 
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ve müstahdemini idareden katolunacak kıstelyevmler ve ücurattan istirdat ve denk 
hesabatı cariyesinden alınacak faizler ve devlet hesabına tahsil kılman vesaiti nak
liye vergisile istanbul şehremaneti namına idarece tahsil edilen köprüler müruri-
yesinden alman aidat ve müstecirlerin taalılıürü tediy ati arından alınacak güzeşte-
ler, Istanbulu ziyaret için gelecek seyyah inin temini ihtiyaçları için tesis olunan 
daire hasılatı ile istanbul iç hatları ve Tekirdağ ve Yalova iskeleleri palamar 
varidatı; Gemi kurtarma şirketine satılacak kömür esmanı ve 'Hopa ve Rize bey
ninde münakalâttan alınacak varidat ile bütçede tertibi mahsusu bulunmıyan ve 
gayri melhuz hasılat ve saireden mütevellit olarak elde edilecek varidata göre, vaze
dilmiştir. 

Yedinci fasıl : Karadeniz hattında diğer kumpanyalardan alınacak idare 
, hissesi 

Karadenizde rakabetin hitamı üzerine diğer kumpanyalar münakalâtından idare 
hissesi olarak alınacak miktar olbaptaki itilâf şeraitine göre (100 000) lira olarak 
tahmin ve vazedilmiştir. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 19 - VII -1931 
M. No. 70 
Esas No. 1/95 

Yüksek Reisliğe 
Başvekâletin 30 mayıs 1931 tarih ve 6/1499 numaralı tezkcresile Büyük Mec

lise arz ve yüksek makamınızdan encümenimize havale buyrulan Seyrisefain 1931 
malî senesi bütçe kanunile merbutatı Umum Müdür Sadullah Beyin huzurile 
encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin teklifinde bütçe kanun lâyihasının birinci maddesinde işaret olunan 
(A) cetveli encümenimizce tetkik olundu. Vapur müeehhizleri ile yapılmış bulunan 
itilâf mücehhizlerin mukavele ahkâmına riayet etmemeleri ve bu hususta yapılan 
teşebbüslerin dahi akim kalması üzerine feshedilmiş ve bunun neticesi olarak Ka
radenizde yeni bir hattın tesisi zarureti hasıl olduğu anlaşılmıştır. 

Bu sebepten idarenin gerek masraf ve gerek varidat bütçelerinde tadilât yapıl
mıştır. Masraf bütçesinin muhtelif fasıllarında görülen tadilât bu yeni hattın ihdası 
dolayısile muhtelif hizmet kısımlarına isabet eden farklardan ileri gelmiştir. 

Bu sene tasarruf zarureti dolayısile Mersin sür 'at postası lağvedilmiştir. Bu 
hat masrafını koruyamamaktadır. Bununla beraber idarenin istanbul ve izmir ile 
mühim limanlarımızdan biri olan Mersin arasındaki sür'atli irtibatı temin eden bu 
hattın tekrar ihyası için tetkikatta bulunması ve ilk fırsatta bu hattı tekrar tesis 
etmesi temenniye lâyik görülmüştür. 

Bütçe kanun lâyihasının ikinci maddesinde işaret edilen (B) varidat cetvelinin 
birinci faslının birinci maddesinde görülmekte olan varidat tezayüdü yukarıda ar-
zolunduğu veçhile Karadenizde yeni bir seferin tesisinden ileri gelmektedir. 
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Bu cetvelin üçüncü faslında İstanbul iç hatlarında dahi bir tezayüdü varidat 

görülmektedir. Bu tezayüt, kısmen bu hatlar üzerindeki tabiî inkişaftan ve kısmen 
de biletlere yapılması tasavvur edilen 30 paralık zamdan ileri gelmektedir. Seyrise-
fainde yolcu ücretleri şirketi hayriyenin mesafe itibarile muadil hatlarındaki ücret
lere nazaran oldukça dun ise de yapılması tasavvur edilen bu zamların içinde bu
lunduğumuz senenin iktisadî hususiyetlerinin icaplarile telif etmek güçtür. Maa-
mafih doğrudan doğruya Hükümetin salâhiyeti dahilinde bulunan bu cihete encü
menimiz sadece işaret etmekle iktifa eder. 

Diğer fasıllardaki farklar tahakkukatm verdiği netayice göre yapılan tadilâttan 
tevellüt etmektedir. 

Umum Müdür Sadullah Bey encümende tahfifini mümkün gördüğü bazı sıhhî 
kuyudatın ıslahı suretile istanbul - îskenderye ve Karadeniz hatları üzerindeki se
ferlerden ceman (250 000) liralık bir tasarrufu mümkün gördüğünü ifade eylemi. 
ştir. Encümenimiz mühim bir yekûn arzeden bu tasarruf mevzuu üzerinde tevak
kuf etmek lüzumunu hissetmiş ve bunu bir tetkik mevzuu olarak Hükümetin na
zarı dikkatine arzetmeği münasip görmüştür. 

Bütçe kanun lâyihasının üçüncü maddesinde işaret olunan (C) cetvelinin ihtiva 
eylediği kadrolar teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın dördüncü maddesi, idarenin malî vaziyeti nazara alınarak tayyedil-
miştir. 5 ve 6 mcı maddeleri aynen kabul olunmuştur. 7 inci madde, idarenin, inhi
sar idarelerinde olduğu gibi bütçe tekliflerine birer bilanço rapteylemesi esası encü-
menimizce kabul olunduğundan bu esasa göre hazırlanıp teşrinisanide teklifte bu
lunulması için bu madde teklife taliken tayyedilmiştir, 

İdarenin açıkta kalacak memurlarının inhisar idarelerinden ve Devlet Demir
yollarından açıkta kalacak memurların tabi bulundukları ahkâma tabi olmaları 
tabiî görülmüş olduğundan bu hükümleri ihtiva etmek üzere lâyihaya bir madde 
ilâve edilmiştir. 

Bu suretle tadil edilen bütçe kanun lâyihasını Umumî Heyetin tasvibine arzey-
leriz. 

Reis 
Gümüşane 
H* Fehmi 

Âza 
Çorum 
Mustafa 

Âza 
Kırklareli 

M. Nakit 

Reis Vekili 
İstanbul 

Ali Rana 

Âza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Âza 
Kırklareli 

Şevket 

M. M. 
Konya 

İL; Zaim 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Âza 
Niğde 
Faik 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Yozgat 
S. Sim 

Âza 
Buraa 
Dr. Galip 

Âza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Âaa 
Aksaray 

A. Süreyya 

Âza 
Konya 

K. Flüsnü 



Seypisefain İdaresinin 1931 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
MADDE 1 — Seyrisefain İdaresinin 

1931 malî senesi masarifi için merbut 
( A ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 952 550) lira tahsisat ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — Seyrisefain idaresinin 
1931 malî senesi masarifine karşılık olan 
varidat merbut (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (4 952 550) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Seyrisefain İdaresinin 
İ931 kadrosu merbut (C) cetvelinde; gös
terilmiştir. 

MADDE 4 — Seyrisefain idaresinin 
1931 senesine devredilecek mevcudu ile 
senei mezkûrede tahakkuk edecek fazla 
varidatını ve bütçedeki ınuhassasatmdan 
vuku bulacak tasarrufatı vapur inşa ve 
mubayaasına, rıhtım ve iskeleler inşaatına 
tahsis ve sarfa meclisi idare mezundur. 

MADDE 5 — Seyrisefain İdaresinin 
1927 senesi bütçesinin 6 mcı maddesile is
tikraza mezuniyet verilmiş olan (beş mil
yon) liranın bakiyesi için 1931 senesinde 
de maddei mezkûre hükmü tatbik olunur. 
Ve bu suretle istikrazdan tahassül edecek 
mebaliğin bir taraftan 1931 varidat bütçe
sine irat kayit ve diğer taraftan masraf 
bütçesine beşinci sermaye işleri faslının 
birinci maddesine tahsisat olarak ilave 
edilir. 

MADDE G — Seyrisefain İdaresinin 
1931 ve ondan evvelki seneler umum va
ridat ve masarif at evrakı müsbitesi Diva
nı Muhasebatça tetkikatı icra edildikten 
sonra idarece hıfzolunur. 

MADDE 7 — İdare hesabatı senei mali
yenin hitamından itibaren bir sene zarfın
da divanı muhasebata verilir. Divanı Mu
hasebat kendisine tevdi olunan idare he
sapları üzerinde yapacağı tetkikatta usulü 
muhasebe! umumiye kanununa tabi ola-
mayıp işbu hesabatı idare bütçe kanunu 
ile idare kavanin ve nizamat ve talimatı 

malı senesi bütçe kanunu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 

1931 malî senesi masarifi için merbut 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(5 159 140) lira tahsisat ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — Seyrisefain İdaresinin 
1931 malî senesi masarifine karşılık olan 
varidat merbut (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere ( 5 159 140 ) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Seyrisefain İdaresinin 
1931 kadrosu merbut (O) cetvelinde gös
terilmiştir. 

MADDE 4 — Seyrisefain İdaresinin 
1927 senesi bütçesinin 6 mcı maddesile is
tikrazına mezıınieyt verilmiş olan beş mil
yon liranın bakiyesi için 1931 senesinde de 
maddei mezkûre hükmü tatbik olunur ve 
bu suretle istikrazdan tahassül edecek me-
baliğ bir taraftan 1931 varidat bütçesine 
irat kayit ve diğer taraftan masraf bütçe
sinin 5 inci sermaye işleri faslının 1 inci 
maddesine tahsisat olarak ilâve edilir. 

MADDE 5 — Seyrisefain İdaresinin 
1931 ve ondan evvelki seneler umum vari
dat ve masarifat evrakı müsbitesi Divanı 
Muhasebatça tetkikatı icra edildikten son
ra idarece hıfzolunur . ' 
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mahsusasını ve ticaret kanununu 
itibare alır. 

nazarı 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun ahkâmım 
icraya İktisat ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Esat 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
30 

Yusuf Kemal 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 

- V - 1931 
M. M. V. 

Zekât 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 

Ik. V. 
M. Şeref 

MADDE 6 — Açıkta kalacak olanla
ra masraf bütçesinin birinci faslından aşa
ğıda yazılı nisbetler üzerinden tazminat 
verilir: 

Hizmet müddeti bir seneye kadar olan
lara bir aylık maaş ve tahsisatı maktua ve 
fevkalâdelerinin tutar ı ; 

Hizmet müddeti iki seneye kadar olan
lara iki aylık maaş ve tahsisatı maktua 
ve fevkalâdelerinin tutarı ; 

Hizmet müddeti iki seneden fazla olan
lara ilk iki senelik hizmet mukabilinde 
tahsisatlarile birlikte iki aylık maaşının 
tutarı ve bundan fazlası için beher sene ve 
küsurları mukabilinde tahsisatlarile bir
likte birer nısıf aylık maaşlarının tutarı. 

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 
193.1 tarihinden muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya İktisat ve Maliye Vekilleri memur
dur. 



A - CETVELİ 

2! 

3 

Muhassasatm nevi 

Maaş, ücret, tahsisat 

Umumî müdür ve muavini maaş ve tahsisatı 
maktuaları 
Merkezi idare, fabrika ve ambar ve sefaini 
bahriye ve iç hatlar memurları ve müstah
demleri maaş ve tahsisatı maktuaları 
Mütekaidin, eytam ve eramili idare maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 
Ücret 

Fasıl yekûnu 

Masarif 
Acentalar aidat ve masarifatı, kılavuzluk, 
tahmil ve tahliye masrafları ve tazminat ve 
simsariye 
Vergi ve rüsum ve icar bedeli ve mukataatı 
vakfiye 
Eşya ve malzemei müstehlike ve matbua ile 
kömür tenvir veteshin, tedavi ve ilânat ve 
reklâm ve kablo, telefon esman ve masarif 
ve ücuratı 
Bilûmum inşaat ve tamirat tefrişat masari
fi le amele ücuratı 
Harcırah ve yevmiye ve meclisi idare içtima 
ücreti 
Mahkeme ve dava ücret ve masarifi 
Masarifi müteferrika ve mütenevvia 
Tahlisiye ve müsademe masarifi 
Hayvanları islâh cemiyetlerine yardım 

Fasıl yekûnu 

Mükâfat ve ikramiye 

Naktî mükâfat ve vefat eden müstahdemin 
ailelerine ve müstahakkı tekaüt olmayrpta 
idare hizmetinden çıkarılacaklara verilecek 
ikramive 

1931 senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

7 «20 

235 633 

340 372 

1 781 580 

550 000 

20 000 
5 000 
40 000 
5 000 

0 

7 620 

361 
5 

813 
593 
000 
403 

200 500 
1 388 116 

361 593 
5 000 

813 403 
200 500 

1 388 116 

235 633 

370 149 

1 950 406 

550 000 

20 000 
5 000 
10 000 
5 000 
30 000 

2 977 585 3 176 188 

30 000 30 000 
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Î w 

•o Muhassasatın nevi 

6 

Zabitan ve mürettebatın iaşe bedel ve masarifi 

Sermaye işleri 

Merakip ve sefaini bahriye mubayaa ve isti
car esman ve masarifi 
tstikrazatın faizlerine 
Sigorta ücreti ve sermaye imha bedeli 

Fasıl yekûnu 

Hizmet otomobili masarifi 
Tamir 
İsletme 

Fasıl yekûnu 

7i 

8! 

9İ 

Reddiyat 

Gecen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1929 senesi düyunu 
1928 » » 
1927 » » 
1926 » » 

Fasıl yekûnu 

10 

11 

îtilafname mucibince vapurcular hissesi 

Cumhuriyet Merkez Bankası hissei iştiraki 

UMUMÎ YEKÛN 

1931 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

126 276 134 263 

1 000 
1 000 
2 000 

4 000 

69 170 

119 700 
34 700 
48 000 
1 000 

203 400 

100 000 

52 000 
4 952 550 

1 000 
1 000 
2 000 

4 000 

69 170 

119 700 
34 700 
48 000 
1 000 

203 400 

100 000 

52 000 
5 159 140 



B - CETVELİ 

LU 
•o Varidatın nevi 

1931 senesi için 

Hükümetçe 
tahmin olunan 

Encümence 
tahmin olunan 

T 

4 

5 

6 

Akdeniz ve Karadeniz hatları hasılatı 
Trabzon hattı 
İstanbul - Mersin hattı 
İstanbul - İzmir - İskenderiye hattı 
İstanbul - Ederemit - Ayvalık hattı 
Bozcaada ( İmroza kadar) 
Zuhurat, kömür ve saire nakliyatı 

Fasıl yekûnu 

Marmara hattı hasılatı 

Mudanya hattı 
Bandırma hattı 
Karabiga hattı 

İstanbul iç hatlar hasılatı 

Adalar hattı 
Kadıköy hattı 
Haydarpaşa hattı 
Anadolu hattı 
Yalova hattı 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

988 000 
494 000 
780 000 
67 600 
5 200 
39 000 

2 373 800 

124 800 
260 000 
156 000 
540 800 

346 400 
434 100 
315 000 
85 200 
50 000 

1 230 700 

Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hasılatı 

Kılavuzluk ve römörkörcülük hasılatı 

Muhtelif hasılat 

Kahve ocakları hasılatı 
Binalar icar bedeli 
Türk Gemi Kurtarma Şirketinden idare 
hissesi 
Müteferrik hasılat 

Fasıl yekûnu 

İtilâf edilen vapur kumpanyalarmdan almacak idare 
hissesi 

UMUMÎ YEKÛN 

80 000 

210 000 

16 000 
62 300 

0 
338 950 

417 250 

1 194 590 
494 000 
780 000 
67 600 
5 200 
39 000 

2 580 390 

124 800 
260 000 
.156J0OO 
540 800 

351 400 
434 100 
308 000 
77 200 

_ 60000 
1 230 700 

_100_000 
4 952 550 

80 000 
210 000 

20 000 
74 000 

72 000 
251_250 
417 250 

JOO^OOO 
5 159 140 



Maaş Ücret 
Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Umumî müdür 1 150 
Umumî müdür muavini 1 100 

Müdüriyet kalemi 
Kısım âmiri 1 50 
Memur : 1 40 

» 1 25 
Baş ınürettip 1 80 

» refiki 1 45 
Reklâm mütehassısı 1 100 

İstatistik kalemi 
Kısnn âmiri 1 40 
Memur 1 25 

» 1 20 
m ' •• 1 1 5 

Evrak kalemi 
Kısım âmiri 1 60 
Dosya memuru ve müsevvit 2 20 
Memur 1 15 
Mahzeni evrak memuru 1 17 

Kamarot ve iaşe ve demirbaş kısmı 
Kısım âmiri 1 60 
Memur 1 100 

» 1 30 
» 2 25 

Memur 3 20 
îaşe ambar memuru 1 40 
Ambarcı 1 40 
Mütehassıs kamarot ve ahçı mu
allimi 3 400 
Birinci sınıf kamara memunı 10 15 
İkinci sınıf kamara memuru 9 12 
Baş kamarot 11 12 
Birinci sınıf kamarot 32 10 . 
ikinci sınıf kamarot 111 7 
Üçüncü sınıf kamarot 137 5 
Ahçı 5 15 

» 5 100 
» 26 10 
» 20 5 

Pikolo 13 10 
İskeleler tathirat memuru 1 
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Memuriyetin 

Baş müfettiş 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

nevi 

Teftiş kısmı 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 
Lira 

60 
50 

40 
25 
20 

Müdür 
Kısım âmiri 
Memur 

» 
» 

M nam el âtı zat iye 

1 
1 
1 
2 
1 

60 
20 

15 
15 

Muhasebe sııbesi 

Müdür 
Muavin 

Kısmı âmiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Varidat k ismi 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

80 
(50 

50 

35 
30 
17 
15 
15 

Tab'ı tevzi kısmı 
Kısım âmiri 1 25 
Memur 1 17 

» 1 15 
» 3 15 

Masraf ve bütçe kısmı 
Kısım âmiri 
Memur 

» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 

50 
35 
20 
15 
15 
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Memuriyetin nevi 

Mutemet 
Evrak memuru 

Baş veznedar 
Veznedar 

» 
Kâtip 
Tahsildar 

Kısım âmiri 
Memur 

» 
» 
» 

Müdür 
Muavin 

Kısmı âmiri 
Memur 
Memur 

» 

Vezne 

Adet 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
4 

Defteri kebir kısmı 
1 
1 
1 
1 
1 

Levazım şubesi 

Levazım mübayaat 

1 
1 

kısmı 
1 
1 
1 
1 

Maaş Ücret Maktua 
Lira 

30 
15 

50 
30 
25 
17 
20 

40 
40 
26 
15 
15 

80 
60 

40 

35 
17 

Lira 

75 

Levazım nmnakasat ve müzay&dat kısmı 

Kısım âmiri 
Memur 

» 
Evrak ve dosya memuru 
Daktilo 

Kısım âmiri 
Muavini 
Ambar muayene 

1 
1 
1 
1 

12 

Levazım ambarı 

heveti âzasmdan 
Ambar muayene heyeti âzasından 
Ambar muayene 
Memur 

» 
Ambarcı 

heyeti âzasından 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

40 
25 
30 
15 

40 
30 

20 
17 
12 

40 

124 
75 
45 

Lira 

10 
5 

15 

5 
10 

15 

10 
10 

35 
15 

10 

10 
5 

10 
10 

15 

5 
5 
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Memuriyetin nevi 

Hamal 
Kömür ambarı kısım âmiri 
Muavini 
Tevzi memuru 
Ambarcı 
Bekçi 

» 

İnşaat ve 
Müdür 
Heyeti fenniye âmiri 
Mimar 
Ressam 
İnşaat memuru 

» » 
Kâtip 

Daire 
Daire memuru 
Merkez hademeleri 

» » 
» » 
» » 

Merkez geçe bekçileri 
» » » 

Bekçi 
Telefon memuru 

» » 
Nebatat mütehassısı 
Asansör mütehassısı 
Saatçi 
Şoför 
Muavini 

İşletme 

Müdür 
Muavini 

» 
Baş kâtip 
Seyrisefer mütehassısı 
Âmir 
Memur 

» 
» 

Cer memuru 

Adet 

2 
1 
1 
2 
2 
5 
1 

Maaş 
Lira 

40 
20 
15 
12 

tamirat müdürlüğü 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

memurluğu 

ve 

1 
4 
2 
3 

12 
2 
8 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

göverte şubesi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

70 
50 

20 

15 
13 
11 
9 

10 
12 
10 

15 
12 

80 
60 
50 
45 

30 
25 
20 
15 
30 

Ücret Maktua 
Lira 

45 

30 
36 

125 

80 
70 
60 

36 

100 
10 
30 

130 

Lira 

10 
10 

5 

5 
4 
2 
4 

35 
20 

25 

10 
10 

10 
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Memuriyetin nevi 

Kılavuz muhasebe memuru 
izmir kılavuz mutemedi 

Tadat ve \ 
Kısım âmiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Adet 

1 
1 

tetkik kısmı 
1 
4 
4 
1 
2 

10 

Makine şubesi 
Müdür 
Muavini 
Makine müfettişi 

» » 
Telsiz müfettişi 
Başkâtip 
Memur 

» 

Fabriha 
Müdür 
Mütehassıs 
Mühendis 
Ressam 
Elektrik mühendisi 
Formen 
Muhasebe kısım başmemuru 
Memur 

» 
» 

Mutemet 
Tahrirat başmemuru 
Memur 
Mağaza başmemuru 
Memur 

» 
Kazancı başı 
Demirci başı 
Nakkaş başı 
Dülger başı 
Makine ayar mütehassısı 
Boru mütehassısı 
Deniz makine mütehassısı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

müdürlüğü 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 T-» 

Maaş 1 
Lira 

40 
16 
16 
16 
15 
12 

80 
60 

45 
30 
20 

50 

50 

17 
13 
15 

20 
15 

17 
15 

Ücret Maktua 
Lira 

100 
100 

120 
100 
120 

150 
200 

85 
100 

60 

80 

100 
100 
100 
130 
150 
125 
100 

Lira 

15 

8 
15 

35 
15 

25 

50 

10 

5 

10 
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Maaş Ücret Maktüa 

Memuriyetin nevi A 

Döküm mütehassısı 
Armador 
Telsiz elektrik şefi 
Sıhhiye memuru 

Tababet 
Baş tabip 
Tabip 
Sıhhiye memuru 

» » 
Tathirat memuru 

» » 
Tabip 
Kimyager 

ıdet 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 

İdare avukatlığı 
Müşavir avukat 
Avukat 

» 
Memur 

1 
1 
1 
1 

Lira 

60 

12 
12 
15 
12 

30 

Lira 

90 
80 
90 
50 

110 

70 

Lira 

15 

5 
10 
4 
2 

4 Yev
miyeli 

200 
140 
120 

Sevahili mütecavire memurin ve müstahdemini 
Baş memuru 
Muavini 
Yalova iskele baş memuru 
Abonman kişe memuru 
Abonman vesika memuru 
Torba memuru 

İskeleler 
Baş memur 

» » 
» » 
» » 

Yalova kişe memuru 
Birinci sınıf kişe memuru 
Birinci sınıf kişe memuru 
İkinci sınıf kişe memuru 
Yük memuru 
Kapı memuru 

» » 
Birinci sınıf mevki memuru 
Yalova iskele kapı memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
1 
2 
6 
1 

24 
6 

31 
7 

10 
1 

30 
20 
20 
12 
11 
10 

15 
14 
13 
12 
14 
12 
14 
11 
11 
10 
11 
12 
13 

15 

15 
10 
10 
5 

• 2 

2 

10 
12 
14 
5 

10 

2 
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Maaş Ücret Maktua 

Lira Memuriyetin nevi 

Çımacı 
» 

Yalova çımacısı 
ikinci sınıf mevki memuru 
iht iyat kişe memuru 
iht iyat mevki memuru 
iht iyat kapı memuru 

Adet 

16 
1 
1 

10 
2 
8 
8 

Lira 

7 

11 
11 
11 
11 

Lira 

30 
30 

Bilûmum merakip ve sefaini bahriye memurin ve müstahdemini 

Süvari 

» 

» 
» 

ikinci kaptan 
» » 
» » 

Üçüncü kaptan 
» » 

Mülâzim kaptan 
Motor kaptanı 

» » 
» » 

Kâtip 

» muavini 
Göverte lostromosu 

» » 
Marangoz 
Marangoz 
Serdümen 

» 
Ambarcı 
Tayfa 

» 
Su dubaları reisi 
Mavunalar reisi 

Göverte kısmı 

12 
13 
13 
4 

15 
1 
5 

11 
13 
3 

11 
8 

29 
1 

' 2 
2 

10 
9 
4 

13 
1 

48 
1 
7 
3 

58 
41 

4 
224 

2 
20 

50 
40 
35 
30 
30 
25 
20 
35 
25 
20 
25 
15 
10 
30 
15 
13 
30 
20 
15 
13 
20 
12 
15 
8,5 

10 
8,5 
8,5 
8,5 
6,10 
9 
9 

10 
10 

10 

10 
10 
10 

10 
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Maaş Ücret Maktua 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira Lira 

Makine kısmı 
Baş makinist 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

ikinci » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Üçüncü makinist 
» 
» 

» 
» 

Dördüncü makinist 
Mülâzim makinist 
Motor makinisti 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Telsiz telgraf istasyon memımı 
Telsiz memuru 

» 
» 

Elektrik ı 
» 

Kazancı 

» 
» 

memuru 
» 

Makine lostromosu 
Vinçci 

» 
Yağcı 
Ateşçi 

» 
Kömürcü 

» 
Dalgıç 
Pilot 
Tahtelbahir demirci ustası 

12 
14 
11 
4 

15 
1 
5 

11 
10 
12 
10 
4 
2 

10 
11 

1 
9 

11 
2 
1 
1 
4 
3 
1 

11 
8 
9 
3 
6 

47 
2 

75 
5 
6 

260 
3 

183 
1 
1 
1 

50 
40 
35 
30 
30 
25 
20 
35 
25 
25 
20 
20 
15 
20 
15 
15 
15 
10 
20 
35 
15 
12 
20 
25 
20 
15 
20 
15 
12 
12 
10 
8,5 
8,5 

10 
8,5 
8,5 
6,10 

40 
15 
40 

10 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

25 
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Memuriyetin 

Müdür 
Baş makinist 
Muhasip 
Demirci ustası 
Marangoz ustası 
Veznedar 

» 
Muhasip muavini 
Makinist 
Erkek kamarot 
Ahçı 
Çamaşır memuru 
Erkek kamarot 
Kadın » 
Bahçivan 
Bekçi 
Ahçı yamağı 
Bahçivan 

Müdür 
Inşaiye mühendisi 
Makine şefi 
Havuzlar muhasibi 
Makinist 
Kalem âmiri 
Mağaza memuru 
Hademe 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 

Kılavuz 
» 

Rıhtım kaptanı 
Kılavuz mülâzimi 
îşaret memuru 
Kılavuz hademesi 

nevi Adet 

Yalova kaplıcaları 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
5 
3 

14 
4 
1 
1 

Havuzlar 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 

Kılavuzlar 
5 

31 
1 
1 
1 
3 

İstanbul baş acentalığt 
Baş acenta 
Şube ancentesi 

1 
1 

Maaş 
Lira 

80 

40 

30 

25 

60 
50 

Ücret 
Lira 

105 

90 
90 

75 

75 
60 
60 
60 
30 
30 
30 
30 
25 
60 

220 
175 
140 
115 
90 
80 
75 
42 
42 
42 
35 

175 
140 
115 
70 
47 
42 
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Memuriyetin nevi 

Veznedar 
Nevli havale memunı 
Ser tahliye memuru 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Hademe 
» 

Adet 

1 
1 
1 
1 

17 
8 

11 
3 
3 
1 
2 

Maaş Ücret Maktua 
Lira Lira 

25 
30 
30 
25 
20 
15 
14 
12 
10 
13 
9 

Lira 

15 
15 
15 



Sıra No 93 
Büyük Millet Meclisi 1931 senesi nisan ve mayıs aylan 
hesabatı hakkında 5/3 numaralı Meclis Hesaplarının Tetkiki 

Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İdare Heyeti 

Muhasebe Müdürlüğü 19-V/1-J931 
Sayı 

Lira K 

Yüksek Reislifle 

113 848 60 Nisan 931 iptidasında mevcut para 
1 016 752 71 Nisan ve mayıs avlarında alınan 
1 130 601 31 

957 932 72 Nisan ve mayıs 931 aylarında sarîolunan 
172 668 59 Haziran 931 iptidasına devri lâzım gelen 

Büyük Millet Meclisinin nisan ve mayıs 931 aylarına ait hesapları tetkik oluı.arak sarfiya
tın bütçeye muvafık olduğu gûıülmüş ve vukanda yazıldığı üzere nisan iptidasında mevcut 
para iki ay içerisinde alınan paralarla birleştirilerek yekûnundan nisan ve mayıs içerisinde 
sarfedilen 957 932 lira 72 kuruş çıkarılınca Hazirana 172 668 lira ve 59 kuruş kalmış 
ve Ziraat Bankasından gelen hesap pusulası da bu kadar paranın Meclis hesabına Bankada 
meveut olduğunu göstermekte bulunmuştur. Heyeti Umumiyeye arzolunur. 

Meclis hesapları tetkik 
Rn Reisi 

Hakkı 
M. M. 
Rifat 

Aza 
M. Mustafa 

Aza 
ibrahim 

Âza 
Ziya 

Âza 
Halil Fuat 



* 

f 



Sıra NQ 69 
Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti arasında akto
lunan ticaret mukavlenamesine merbut (B) listesinin (136-B) 
fıkrasında yapılacak tashih hakkında 3/25 numaralı Baş
vekâlet tezheresile Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükü
meti arasında aktedilen ticaret muahedesine merbut (B) 
listesinin (136) B fıkrasındaki hatanın tashihi hakkında 1117 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Hariciye Encümen

leri mazbataları 

T. ü. 
Başvekâlet 22 - I - 1031 

Muamelât Müdürlüğü 
. Sayı: 6/262 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti arasında aktolunan ticaret mukavelenamesine merbut 
(B) listesinin (136) fıkrasında yapılacak tashih hakkında 3/25 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

Almanya ile aktedilip 7 haziran 1930 tarihli ve 1689 numaralı kanunla Büyük Millet Meclisince 
kabul edilmiş olan ticaret mukavelesine merbut (B) listesinin «136 B » fıkrasında yapılacak 
tashih hakkında Hariciye Vekâletinden yazdan 15 - I - 1931 tarih ve 962/21 numaralı tezkere sureti 
takdim kılındı. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyrulması rica olunur efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Hariciye Vekâletinin 962/21 numara ve 15 -1 -1931 tarihli tezkeresi suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

Almanya ile aktedilip 7 haziran 1930 tarihli ve 1689 numaralı kanunla Büyük Millet Meclisince 
kabul edilmiş olan ticaret mukavelenamesine merbut (B) listesinin « 136 B » fıkrasında ipek mikta
rı gümrük tarifemiz mucibince %70 olacak iken mukavelenamenin imzalanan aslî nüshasında seh
ven %75 olarak yazılmış ve mukavele böylece Büyük Meclisin tasdikına iktiran etmiştir. 

Muahharan Almanya sefareti ile vekâletin arasında teati edilen notalarla mezkûr hatanın tashihi 
tarafeynce kabul edilmiş olduğundan bu hususta Büyük Millet Meclisinden icap eden kararın istih
saline delâlet buvurmalarını istirham ederim efendim. 
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Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti arasında aktedilen ticaret mukavelesine merbut 
(B) listesinin (136 B) fıkrasındaki hatanın tashihi hakkında 1/117 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 11-VI-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
tfaı/ı: 6/1641 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1681) numaralı kanunla tasdik edilmiş olan Türkiye - Almanya ticaret muahedesine merbut (B) 
listesinin 136 ıııeı fıkrasındaki hatanın tashihi için Hariciye Vekâletince hazrlanan ve İcra Vekiilleri 
Heyetinin 7 - VI - 1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Mııktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

, İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 

Almanya ile Aktedilip 7 haziran 1930 tarihli ve 1689 numaralı kanunla tasdik edilmiş olan ticaret 
mukavelenamesine merbut (B) listesinin « 136 B » fıkrasında ipek miktarı gümrük tarifemiz muci
bince %70 olcakken mukavelenamenin imzalanan aslî nüshasında sehven %75 olarak yazılmış ve muka
vele büylece Büyük Meclisinizin tasdikına iktiran eylemiştir. 

Hariciye Vekâletimiz ile Almanya Hükümeti arasında cereyan eden muhabere neticeside mezkûr 
hükümet tarafından tashihine muvafakat edilmiş bulunan mevzubahs hatanın Cumhuriyet Hükü
metince de tashihinin kabul edilmiş bulunduğuna dair ihzar ve tanzim edilen kanun lâyihası Yüksek 
Meclisinizin tasvip nazarlarına arzedilmiştir efendim. 

İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 21 - VI - 1931 

Karar No: 12 
Esas No: 1/117 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti arasında 1930 senesinde Ankarada akit ve imza 
edilen ticaret mukavelenamesine merbut (B) listesisinin 136mcı fıkrasındaki hatanın tashihine 
mütedair olan kanun lâyihası ile esbabı mucibesi ve ayni mevzua ait Başvekâlet tezkeresi tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tashihi talep olunan nokta Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesine gümrük tarife ka
nununa merbut tarifenin 136 inci numarasıımusair mevadı lif iye ile ipekten ( yüzde yetmişten 
ziyade ipeği havi olanlar "A„fıkrasına dahildir» suretinde olan "B„fıkrasının her nasılsa « sair 
mevadı lif iye ile mahlut ipekten (yüzde yetmiş beşten ziyade ipeği havi olanlar "A„ fıkrasına 
dahildir «Suretinde yani tarifenin metnindeki %70 rakamının %75 şeklinde yazılmış ve o suretle 
de iktisabı kanuniyet etmiş oluduğundan metni kanuna mutabık olmıyan bu rakamın hali aslisine 
ircaından ibarettir ki bu hususta evvelce Almanya Hükümetinin muvafakatinin dahi istihsal edil
diği Hükümetimizin esbabı mucibesinden anlaşılmaktadır. 

Tarifede yazılı şekle göre bu rakamın tashihi ztırurî olduktan maada tarifenin 136 mcı numa
rasının "A„ fıkrasına dahil mevadm 100 kilosundan 2 400 lira ve "B„fıkrasma dahil olanlardan 
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ise 880 lira alınacağına ve Almanya ile olan mukaveleye göre bunların her ikisinden de ancak 
% 20 tenzilât yapılacağına nazaran mukavelenamenin 136 inci fıkrasının teklif veçhile tadilinin her 
halde lehimizde olan bir tashih bulunduğunu ve binaenaleyh lâyihanın aynen kabulünü ve ayni 
zamanda da serlevha yazılmasını encümenimiz kararlaştırmıştır. Ayni mevzua dair olupta 
Meclisi Âliye arzolunan Başvekâlet tezkeresi hakkında da tayini muameleye mahal olmadığından 
onun da merbutan iadesi zarurî görülmüştür. 

Havalesi veçhile Hariciye Encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

iktisat En. 
îzmir 
Rahmi 

Âza 
Maraş 
Nuri 

Reisi M. M. 
Mardin 
Ali Rıza 

Âza 
Aydın 
Fuat 

- Kâtip 
Afyon 
İzzet 

Âza 
Şebin Karahisar 

İsmail 

Âza, 
Aksaray 
Yaşar 

Âza 
istanbul 

A. Hamdı 

Âza 
Ankara 
Eşref 

Âza 
izmir 

M. Sadettin 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Karar No: 7 
Esas No:1/117 

Yüksek Reisliğe 

18/VII/1931 

Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti arasında 1930 senesinde Ankarada akit ve imza 
edilmiş olan ticaret mukavelenamesine merbut (B) listesinin 136 inci fıkrasındaki hatanın tashi
hine mütedair olan kanun lâyihası ile esbabı mucibesi İktisat Encümeninin melfuf mazbatasile bir
likte tetkik olundu : 

Meselenin mevzuu; listede kanun metnine mutabık olmıyan % 75 rakamının aslı olan % 70 ola
rak tashihidir ki bu tashihin yapılması, iktisat Encümeninin mazbatasında da bildirildiği üzere, 
hem zarurî ve hem de menfaatimizi müemmin görülmüş ve encümenimizce de aynen kabul edile
rek Heyeti Umumiyeye arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 

Hariciye En. Reisi 
Erzincan 
Saffet 
Âza 

Bolu 
Hasan Cemil 

M. M. Kâ. Âza 
Bolu 

Falih Rıfkı 

Âza 

Salâh 

Âza 
Kocaeli 

/ . Süreyya 

Âza 
Manisa 

Yakup Kadri 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1689 numaralı ve 7 - VI - 1930 ta
rihli kanunla tasdik kılınan 26 mayıs 1930 tarihli 
Türkiye Almanya ticaret mukavelenamesine merbut 
B listesinin 136 B fıkrasında sehven % 75 olarak 
gösterilen ipek miktarı gümrük tarifesi mucibince 
% 70 olarak tashih edilmiştir. 

MADDE 2 
herdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mute-

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını icraya Maliye 
Vekili memurdur. 

7-VI-1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
tsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
#. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdiilhalih 

Mf. V. Na. V. Ik. V. S. I. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

28 mayıs 1930 tarihli Türkiye - Almanya ti 
caret mukavelenamesine merbut "B" lis

tesinin 136 "B" fıkrasının tadili hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 



Sıra No 70 
Türkiye Cümhuriyetile Avusturya Hükümeti arasında mün-
akit hukukî ve ticraî mevadı adliyeye müteallik müteka
bil münasebetlere ve adlî kararların tenfizine dair muka
velenamenin tasdiki hakkında 1/129 numaralı kanun lâ

yihası ve Adliye ve Hariciye Encümenleri mazbataları 

T.C.. 
Başvekâlet 25 - VI -1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1849 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Avusturya arasında müzakere ve 22 haziran 1930 tarihinde Ankarada imza edilmiş olan 
hukukî ve ticarî mevadı adliyeye müteallik mütekabil münasebetlere ve adlî kararların tenfizine ait 
mukavelenamenin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
21 - VI - 1931 tarihli ictimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi-
le birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Cumhuriyet Hükümeti ile Avusturya Hükümeti arasında hukukî ve ticarî mevadı adliyeye müte
allik münasebatı mütekabileye ve adlî kararların tenfizine dair aktolunan mukavele merbuten 
takdim kılındı. 

Bu mukavele muamelei mütekabile esasına müpteni olup diğer devletlerle aktedilen müzahereti 
adliye mukaveleleri hükümlerine mümasil hükümleri ihtiva ettiği gibi hukuk usulü muhakemeleri 
hakkındaki kanunumuzun ecnebi mahkemelerinden verilen ilâmların sureti tenfizi ahkâmına da mu
vafık bulunmaktadır. 

îki taraf arasındaki ticarî münasebetlerin inkişafı ve yekdiğeri vatandaşlarının hak ve menfaat-
larının temini suretile aralarındaki dostluk münasebetlerinin ve ahenk ve vifakın artmasına da mües
sir olacağı derkâr bulunan mezkûr mukavelenin tasdiki Büyük Millet Meclisinin tasvibine ar-
zolunur. 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
idliye Encümeni 

Karar No: 13 
Esas No: 1/129 

6 - VII - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyetile Avusturya Hükümeti arasında akit ve imza edilmiş olan hukukî ve ti
carî mevadı adliyeye müteallik münasebetlere ve adlî kararların tenfizine ait mukavelenamenin 
tasdikına mütedair Hariciye Vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 25 - VI - 1931 tarih ve 6/1849 
numaralı tezkeresile Adliye Encümenine havale edilen kanun lâyihası tetkik ve mütalea olundu: 

Hükümetimizle Avusturya Cumhuriyeti arasında yukarıda yazılı esaslara müteallik aktedilmiş 
olan mukavelename nmamelei mütekabile esasına müstenit ve hukukî ahkâmımızla kabili tevfik 
olmakla iki taraf arasındaki münasebet ve revabıtın inkişafına, hak ve menfaatlerinin teminine 
matuf bulunduğu esbabı mucibe lâyihasında yazıldığı üzere encümenimiz tetkikatmdan da anla
şılmış ve bunu tasdik için teklif edilen kanun lâyihasının kabulünün musip ve muvafık olduğu 
encümenimizce ittifakla kararlaştırılmıştır. 

Havale mucibince Hariciye Encümenine tevdii arzolunur. 

Reis Na. M. M. 
Kocaeli 

SalâhatUn 
Âza 

Çanakkale 
Onman Niyazi 

Âza 
Kayseri 

Kâ 
Yozg 

Âza 
Balıkesir 

Vasfı 
Âza 

tip 
at 

Âza 
Manisa 

Refik Şevket 
Âza 

Erzincan 
Abdülhak 

Âza 

Âza 

Numan 
Âza 
Kars 

Nazif II 

Âza 

llaif 
Âza 

Edirne 
asan Hayri 

Âza 
Trabzon 

Âza 
Tokat 
Nazım 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümen i 

Karar No: 4 
Esas No: 1/129 

Hariciye Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

18/VII/1931 

Türkiye Cümhuriyetile Avusturya Hükümeti arasında imza edilmiş olan hukukî ve ticarî me
vadı adliyeye müteallik münasebetlere ve adlî kararların tenfizine ait mukavelename ol baptaki 
kanun lâyihası ve merbutu Adliye Encümeni mazbatasile birlikte tetkik olundu : 

Hak ve menfaatlerin teminine ve dostluk bağlarının kuvvetlenmesine medar olacak işbu muka
velenamenin akti encümenimizce de musip xe muvafık görülmüş olmakla aynen kabul ve Heyeti 
Celileye arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunmuştur. 

Hariciye En. Reisi 
Erzincan 
Saffet 
Âza 
Bolu 

Hasan Cemil 

M. M. Kâ Âza 
Bolu 

Falili Bıfkı 

Âza 

Salâh 

Âza 
Kocaeli 
/ . Süreyya 

Âza 
Manisa 

Yakup Kadri 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında hukukî ve ticarî mevadı 
adliyeye müteallik münasebatı mütekabileye ve adlî kararların tenfizine dair Ankarada 22 haziran 
1930 tarihinde imza edilen mukavelename kabul ve tasbik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Mf. V. 
Esat 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 

Ik. V. 
M. Şeref 

Da. V. Ha. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 
' s . I.M.V. 
Dr. Refik 

21 - VI - 1931 
Ma. V. 

M. Abdiilhalik 

TÜRKİYE VE AVUSTURYA ARASINDA HUKUKÎ VE TİCARİ MEVADI ADLİ
YEYE MÜTEALLİK MÜTEKABİL MÜNASEBETLERE VE ADLÎ KARARLARIN 

TENFİZİNE AlT MUKAVELENAME 

Türkiye ve Avusturya Hükümetleri, Avusturyadaki Türk tebaasının ve Türkiyedeki Avusturya 
tebaasının hukukî ve ticarî maddelerde adlî himayeye mazhar olmaları hususunu ve her iki memle
ket adlî makamlarının yekdiğerine ibraz etmeleri muktazi olan mütekabil müzahereti tanzim etmek ar-
zusile mütehassis olarak bu bapta bir mukavelenin aktine karar vermişler ve murahhasları olmak 
üzere : 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri, 
Hariciye Vekâleti sabık Müsteşarı ve Tokot Mebusu Şevki Beyefendiyi, 

Avusturya Federasyonu Reisicumhuru Hazretleri, 
Türkiyede Avusturya Fevkalâde Murahhası ve Orta Elçisi Mösyö Ogüst Kral (Avguste 

Kral) cenaplarını, intihap etmişlerdir. 
Müşarüileyhim usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ et

tikten sonra atideki maddeleri kararlaştırmışlardır: 

Fasıl : 1 

Adlî himaye 

Madde — 1 

1 - Âkit devletlerden her birinin tebaası diğer taraf ülkesinde, şahıs ve mallarının kanunî ve 
adlî himayesine müteallik olan hususlardan aynile mahallî tebaaya edilen muameleden müstefit ola
caklardır. 

2 - Bu bapta mahkemelere serbestçe müracaat, ve mahallî, tebaanın tabi olduğu usul ve şerait 
dairesinde dava ikame ve def i dava edebileceklerdir. 

Madde — 2 

1- Akit devletlerden birinin, o devletlerden birinin ülkesinde ikametgâhı bulunan tebaası, da
vacı veya müdahil sıfatile diğer devlet mahkemelerine müracaatı halinde, gerek ecnebi sıfatını 
haiz olması, ve gerek memleket dahilinde ikametgâhı veya meskeni bulunmaması dolayısile, her 
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ne nam altında olursa olsun, hiç bir gûna kefalet veya teminat akçesi vermekle mükellef tutuU 
mtyacaktır. 

2 - îşbu kaide adlî masrafların teminat olarak müddei ve müdahillerden istenecek tevdiat hak
kında da caridir. 

Madde — 3 
l 

t - Gerek ikinci madde, gerek davanın ikame edilmiş olduğu memleket kanunları mucibince 
kefaletten, teminat akçesinden veya tediyattan muaf olan müddei veya müdahil aleyhine âkit 
devletlerden biri ülkesinde sadır olan mahkeme masraflarına mütedair mahkûmiyet kararları di
ğer taraf salâhiyettar makamı tarafından meccanen tenfiz edilecektir. 

2 - Bu baptaki talep diplomasi tarikile veya alâkadar tarafından salâhiyettar makam doğrudan 
doğruya vaki olacak müracaatla yapılacaktır. 

3 - Ayni kaide mahkeme masrafları miktarını sonradan tesbit eden adlî kararlara da tatbik 
edilir. 

Madde — 4 

1 - Üçüncü maddede mevzubahs mahkeme masraflarına ait kararlar mahkûm tarafın sonradan 
vaki olacak müracaatı müstesna olmak üzere, iki taraf istima edilmeksizin icraî takibatın vaki olduğu 
memleket kanunlarına tevfikan lâzimüttenfiz addolunacaklardır. 

2 - Salâhiyettar daire tenfiz talebi hakkında karar vermek için atideki hususları tetkik ile iktifa 
edecektir: 

a) Mahkûmiyet kararının sadir olduğu memleket kanununa tevfikan kararın kaziyei muhkeme 
halini alıp almadığı, 

b) Fıkrai hükmiyenin, kendisinden talep vaki olan devletin lisanile yazılmış ve talip olan devletin 
siyasî veya konsolosluk memuru, veya talip olan veya kendisinden talep vaki devletin yeminli bir 
mütercimi tarafından musaddak, bir tercümesinin raptedilmiş olup olmadığı, 

3 - 2.a) Fıkrasında müuderiç şartı temin için talip olan devletin salâhiyettar makamı tarafından 
kararın kaziyei muhkeme teşkil eylemiş olduğunu mübeyyin bir beyanname verilmesi kâfidir. Bu 
makamın salâhiyeti marüzzikir devletin adlî idaresinin en yüksek memuru tarafından tasdik edile
cektir. Mevzubahs beyanname ile tasdiknamenin 2.b) fıkrasında müuderiç kaideye tevfikan tercüme 
edilmiş olmaları lâzım. 

4 - Salâhiyettar makam tenfiz talebi hakkında karar vermek için ayni zamanda alâkadarın da 
talep etmesi şartile, 2. b fıkrasında münderiç şahadet, tercüme ve tasdik masrafları miktarını da tah
min ve tayin edecektir. Bu masraflar mahkeme masrafları gibi addolunacaklardır. 

Madde — 5 

Akit devletlerden birinin tebaası diğer devleletin ülkesinde mahallî tebaanın tabi olduğu şerait 
dairesinde meccanen adlî müzaherete nail olacaklardır.' 

Madde — 6 

1 - Fakrühal şehadetnamesi, müstedinin mutat meskeni veya böyle bir meskeni olmadığı halde 
halen ikamet etmekte olduğu mahal makamları tarafından verilmek lâzımdır. 

2 - Eğer müstedi meccanen adlî müzaheret talep edilen memlekette sakin değilse, fakrühal şeha
detnamesi bu şehadetnamenin alındığı memleketin bir siyasî veya konsolosluk memuru tarafından tas
dik edilecektir. 

3 - Müstedi âkit devletlerden birinin ülkesinde sakin değilse, mensup olduğu devletin salâhiyettar 
siyasî veya konsalosluk memuru tarafından verilen bir şehadetname kâfidir. 
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Madde — 7 

İ - Müstedi meecanen adlî müzaheret talep edilen memlekette sakin ise, salâhiyettar daire fakrü-
hal şehadetnamesini vermek için müstedinin mensup olduğu memleket makamatından bunun malî 
vaziyeti hakkında lâzım gelen malûmatı alabilecektir. 

2 - Meecanen müzahereti adliye talebi hakkında karar vermekle mükellef olan daire, kendisine 
tevdi olunan şehadetnameyi ve verilen malûmatı, vazife hudutları dairesinde, kontrol etmek ve kâfi 
derecede tenevvür etmek için mütemmim malûmat istihsal eylemek hakkını muhafaza eyler. 

Madde — 8 

Âkit devletlerden birinin salâhiyettar makamı tarafından adlî müzaheretten istifadesi kabul edi
len taraf işbu mukavele ahkâmına tevfikan, diğer âkit devlet makamatı adliyesi huzurunda, aynı da
va hakkında muhakeme usulüne ait bilcümle muamelât için dahi işbu müsaadelerden istifade ede
cektir. 

Fasıl : 2 
Adlî makamların mütekabil müzaheretleri 

Madde — 9 

1 - Hukukî ve ticarî maddelerde, âkit devletlerden birinin makamlarından sadır olup, diğer taraf 
ülkesinde bulunan şahıslara ait adlî evrakın tebligatı, talep eden devletin konsolosu tarafından ken
disinden talep vaki olan devletçe gösterilecek makama bir talepname göndermekle olacaktır. Tevdi 
olunan varakanın sadır olduğu makamı, iki tarafın isim ye sıfatlarını, kendisine tebligat vaki olacak 
kimsenin adresini, mevzubahs varakanın mahiyetini muhtevi olacak olan bu talepname kendisinden 
talep vaki olan devletin lisanile yazılmış olacaktır. Bu talepnameye, tebliğ edilecek varakanın, 4 üncü 
maddesinin 2. b. bendine tevfikan, tasdik edilmiş bir tercümesi raptedilecektir. 

2 - Kendisine talepname irsal edilen makam , tebligatın yapıldığını müsbit veya yapılmasına 
mani keyfiyeti mübeyyin vesikayı konsolasa gönderecektir. Mahallen ademi salâhiyet halinde, mez
kûr makam talepnameyi resen salâhiyettar makama gönderecek ve keyfiyetten derhal konsolosu ha
berdar edecektir. 

Madde — 10 

1 - Tebligat, kendisinden talep vaki olan devletin salâhiyettar makamı vasıtasiLe yapılacaktır. Bu 
makam, 2 inci fıkrada münderiç ahval müstesna olmak üzere, eğer mürselüileyh kabule hazır olduğunu 
beyan ederse, tebliğ muamelesini, varakayı kendisine tevdi ile iktifa ederek, yapabilecektir . 

2 - Tebligat, talep eden makamın müracaatı üzerine, kendisinden talep vaki olan makam tarafın
dan mümasil tebligat için kendi mevzuatı kanuniyesinde münderiç şekil ve suret dairesinde ve yahut 
kanunî mevzuata muhalif olmadığı takdirde, hususî bir şekilde icra edilecektir. 

Madde — 11 

Tebligatın yapıldığı, gerek tebellüğ eden kimse tarafından tarihli ve musaddak bir makbuz ile, 
gerek kendisinden talep vaki olan devletin alâkadar memurlarının tebligatın vukuunu ve şeklini ve 
tarihini mübeyyin bir şehadetnamesile, ispat edilecektir. 

Madde —12 

1 - Hukukî ve ticarî maddelerde akit devletlerden birinin adlî makamı, kendi- kanunî mevzuatı 
ahkâmına tevfikan, istinabe tarikile diğer devletin salâhiyettar makamına, bu makamın kazaî salâhı-
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yeti dairesinde, gerek bir isticvap muamelesinin gerek diğer adlî muamelelerin ifası için müracaat 
edebilecektir. 

2 - İstinabe varakası talep eden devletin konsolosu tarafından kendisinden talep vaki olan devletin gös
tereceği makama tevdi edilecektir. Bu varakaya, kendisinden talep vaki olan devletin lisanile yazılmış 
ve talep eden devletin bir siyasî veya konsolosluk memuru veya talep eden veya kendisinden talep 
vaki olan devletin yeminli bir mütercimi tarafından tasdik edilmiş bir tercüme raptolunmak lâzım
dır. 

3 - Kendisine istinabe varaknsı gönderilen makam, konsolosa istinabenin icra olunduğunu veya 
icrasına mani olan sebepleri mübeyyin varakayı gönderecektir. Mahallen ademi salâhiyet halinde bu 
makam istinabe varakasını resen salâhiyettar makama gönderecek ve keyfiyetten konsolosu derhal 
haberdar eyliyecektir. 

Madde —13 

1 - İstinabe varakası gönderilmiş olan adlî makam, istinabenin icra olunmasını temin için, kendi 
memleketi makamatı tarafından istar olunan istinabe varakalarının icrası hususunda müracaat edeceği 
müeyyidelerin aynını istimale mecbur olacaktır. Niza ve ihtilâf halinde bulunan iki tarafın şahsen 
icabetleri mevzubahs olduğu takdirde bu müeyyidelerin tatbiki mecburî değildir. 

2 - Takip edilecek usule gelince: istinabe talep olunan makam bunun icrası için kendi memleketi 
kanunlarını tatbik edecektir. Bununla beraber istinabenin bir şekli mahsusta yapılması hususunda 
talip devletin vuku bulan talebi, kendisinden taelp vaki olan devletin kanunî mevzuatına muhalif ol
madığı takdirde, is'af edilecektir. 

3 - Talip olan makam, istediği halde, alâkadar tarafın bizzat hazır bulunabilmesi için istinabenin 
icra olunacağı tarih ve mahalden haberdar edilecektir. 

Madde —14 

Konsolos tarafından talep edilen bir tebligatın veya tevdi olunan istinabe varakasının icrasın
dan tevellüt edebilecek bilcümle ihtilâflar diplomasi tarikile halledilecektir. 

Madde — 15 

Ülkesinde tebligat veya istinabe icra edilecek olan devlet tarafından, bunların icrası kendi haki
miyet, emniyet ve intizamı ammesini ihlâl edecek mahiyette görülürse, mezkûr icra reddolımacaktır. 

Bundan başka varakanın mevsukiyeti sabit olmamışsa, veya kendisinden talep vaki olan devletin 
ülkesinde bu muamele kuvvei adliyenin vazifeleri cümlesine girmiyorsa, istinabenin icrası reddolu-
nabilir. 

Madde — 16 

1 - Adlî tebligat veya istinabe icrası her ne mahiyette olursa olsun hiç bir masraf veya harca tabi 
olmıyacaktır. 

2 - Bununla beraber kendisinden talep vaki olan devlet, şahitlere ve ehli hibrelere verilen tazminatın 
ve şahitlerin birriza icabet etmemeleri sebebile bir memuru resminin bizzarure müdahalesinden müte
vellit masrafın veyahut istinabenin veya tebligatın icrasında bir fikri mahsus tatbik edilmesinden mü-
tehassıl masrafların talep eden devletten iadeten tesviyesini istemek hakkını haiz olacaktır. 

. Madde — 17 

1 - Âkit devletlerden her biri diğerinin ülkesinde bulunan tebaasına kendi siyasî ve konsolosluk 
memurları vasıtasile doğrudan doğruya cebri tazammun etmeksizin tebligat yaptırmağa hakkı vardır. 

2 - İstinabe icrası hususunda da ayni usul caridir. 
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3 - Bu maddenin tatbikinde müşkülât zuhuru takdirinde, işbu mukavelenamenin dokuzuncu ve on 
ikinci maddeleri ahkâmı mucibince hareket olunacaktır. 

Fasıl : 3 

Adlî kararların tenfizi 

Madde — 18 

Hukukî ve ticarî mevadda gerek menkul ve gerek gayri menkul mallar hakkında, yüksek âkit dev
letlerden birinin adlî makamlardan atideki şartları cami olarak, sadır olan kararlar iki âkitten diğer 
taraf arazisinde işbu tarafın salâhiyettar mahkemesinden verilen karara tevfikan lâzimüttenfiz ola
caklardır : 

1 - Kararın salâhiyettar bir adlî dairenin verilmiş olması, ihtilâf, tenfiz kararının icrası talep olun
duğu mahal kanununa tevfikan diğer âkit taraf mahkemesine sevkolunabildiği takdirde işbu daire 
salâhiyettar addolunur. 

Mahkemenin kendisini salâhiyettar addetmesine saik olan hukukî mülâhazalar kararın ibaratından 
istimbat olunamadıkça bu mülâhazalar; mahkemenin buna dair olan bir şerhile tasdik olunabilir. 

2 - Davetiye varakasının, hüküm sadır olduğu mahal kanununa tevfikan, mesafe ve sair ahvali 
hususiye nazarı dikkate alınarak mahkemede isbati vücuda müsait bir müddetle tebliğ olunmuş olması. 

3 - Niza ve ihtilâf halinde bulunan iki tarafın kararın verilmiş olduğu memleket kanunlarına tev
fikan temsil edilmiş olmaları, veya ayni kanuna tevfikan icabetten imtina etmiş telâkki edilmeleri, 
veya itirazda bulunan kimsenin bu şartın ademi vücudunu dermeyan etmemiş olması, 

4 - Verilen karar kaziyei muhkeme halini iktisap etmiş, ve bu kararın sadır olduğu memleket ka-
vaninine tevfikan tamamile lâzimüttenfiz bulunmuş olması. 

Yukarıda mezkûr şartların toplandığını isbat için kararın sadır olduğu makam tarafından, bu kara
rın kaziyei muhkeme halini almış olduğunu ve lâzimüttenfiz bulunduğunu mübcyyin bir beyanname
nin ibrazı kâfi olacaktır. 

5 - Tenfiz kararının talep olunduğu memleket adlî makamlarından ayni meseleye dair ayni taraf
lar arasında sadır olan diğer bir kararla tenakuz teşkil etmemiş olması, veyahut ayni taraflar arasın
da ayni meseleden mütehassıl diğer bir ihtilâfın, tenfiz talebinin tebliğ edildiği esnada bu makamlar 
nezdinde muallak bulunmamış olması. 

6 - Kararın, tenfiz karan talep olunan memleketin intizamı ammesine veya hukuku umumiye 
esaslarına muhalif hiç bir şeyi ihtiva etmemesi. 

7 - Kararın şahsî haklara ve aile hukukuna mütedair olmaması. 
8 - Davanın kendisinden talep vaki olan memleket mahkemesinin salâhiyeti münhasırasına gir

memesi. 

Madde — 19 

Ecnebi mahkemesi kararına, lüzumu tenfiz kuvvetini vermeğe salâhiyettar adlî makam, müddea-
aleyh tarafından atideki hallerden biri serdolunduğu takdirde, ihtilâfı yeniden ve tamamen tatbik 
edecektir : 

1 - Kararın diğer tarafın hilesi neticesi olarak verilmiş olması. 
2 - Kararın adlî makam tarafından sahteliği tanınan vesaika istinat etmesi. 
3 - Hükümden sonra diğer tarafa isnat edilebilen kusurdan dolayı evvelce ibraz edilmiyen ve ka

rara tesir edecek mahiyette olan bir vesikanın ele geçirilmiş olması. 
4 - Kararın doğrudan doğruya filî bir hatadan inbias ettiğinin dava evrak ve vesikalarından an

laşılması. 
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Madde — 20 

Âkit taraflardan birinin arazisinde hakemler tarafından verilen kararlar diğer âkit taraf 
arazisinde lâzimüttenfiz olacaktır. Şu şartla ki, işbu kararlar sadır oldukları memleket kanunlarına 
nazaran adlî kararlar kuvvetini haiz olsun, ve tenfizleri talep olunan memleket kanunlarına tevfikan 
hükümlerin mevzuu hakeme müracaat suret ile halli kabil mahiyette bulunsun. 

Tenfiz kararının icrasını istiyen taraf atideki vesikaları ibraza mecburdur: 
1 - Tahkimname yahut tahkim maddesini muhtevi mukavelename. 
2 - Hakem kararının bir sureti. 
3 - Kararın kaziyei muhkeme halini aldığını ve lâzilmüttenfiz olduğunu tasdik eden bir şehadetna

me. 
İşbu şehadetnamc; atideki şartlar dairesinde verilecektir: 
a) hakem kararının Avusturya Cumhuriyeti dahilinde icrasını emre salâhiyettar bir Avusturya 

mahkemesi tarafından sadır olmuş olması. 
b) Hakem kararının, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi dahilinde Türkiyede tasdkine salâhiyettar bir 

mahkeme tarafından verilmiş olması. 
18 ve 19 uncu maddeler ahkâmı hakem kararlarının icrası hususunda kabili tatbiktirler. 

Madde — 21 

Adlî kararlar (madde 18) hakem kararlan (madde 20) ile tenfiz talebini tevsikan ibraz olunacak vesi
kaların asılları veya suretleri tenfiz kararını itaya salâhiyettar makama, ya diplomasi tarikile veyahut 
doğrudan doğruya alâkadar tarafından tevdi olunacaktır. 

Eğer yukarıda zikredilen vesikalar tenfiz kararının icrası kendisinden talep vaki olan devlet lisanın
da yazılmamış ise bu lisanda yazılmış bir tercüme de rptolımacaktır. 

Aslının mevsukiyeti, suretlerle tercümelerin asıllarına mutabakatı âkit taraflardan birinin bir siya
sî veya konsolosluk mümessili tarafından tasdik olunacaktır. 

Madde — 22 

1 - îşbu mukavelename tasdik ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar kısa, bir müddet zarfında 
Ankarada teati edilecektir. 

2 - İşbu mukavelename, tasdiknamelerin teatisinden üç ay sonra mer-'i olacaktır. 
Mukavelename devletlerden biri veya diğeri tarafından feshedilebilecek, fesholunduğu günden 

itibaren altı ay hitamına kadar mer'iyette kalacal t t t . 
Ankarada yirmi iki haziran bin dokuz yüz otuz tarihinde aktolunmustur. 

A. Şevki Kral 



Sıra NQ 71 
Türkiye Cümhuriyetile Belçika Hükümeti arasında aktedi-
len uzlaşma, hakem ve adlî tesviye mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında I/II8 numaralı kanun lâyihası ve Adliye 

ve Hariciye Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 11 - VI - 1931 

Mııamelât Müdürlüğil 
Sayı: 6/1648 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Belçika Hükümeti ile Ankarada akit ve imza edilmiş olan uzlaşma, hakem ve adlî tesviye mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 
7 - VI - 1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulnıasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

' , ' . . ; . ' ' ' " • ' ' " . ' • ' ; ismet 

Esbabı mucibe mazbatası 

Cumhuriyet Hükümetinin Belçika Hükümeti ile aktetmiş olduğu uzlaşma, hakem ve adlî tesviye 
mukavelenamesile merbutu olan nihaî protokol işbu kanun lâyihasile birlikte Büyük Millet Meclisinin 
letkik ve tasvibine arzolunur. 

tşbu mukavelename iki devlet arasında zuhur edebilecek ihtilâfların uzlaşma hakem usullerile 
hallini derpiş etmekte ve bu hususta takip edilecek yolları göstermektedir. 

Beynelmilel ihtilâfları sulh vasıtalarile halletmedi istihdaf eden Cumhuriyet Hükümeti, diğer bazı 
devletlerle aktettiği hakem muahedelerine müşabih ve mümasil olan bu mukavelenameyi imza ile bey
nelmilel sulh vadisinde bir adım daha atmış oluyor. Bu suretle Belçika Hükümeti ile dostane müna-
sebatımızı bir kat daha takviye eden ve takip ettiğiniz sulh gayesinde muvafık bulunan işbu vesika ile 
merbutunun tasvibi yüksek takdirlerine bağlıdır. 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 6 - VII - 1931 

Karar No: 14 
Esas No: 1/118 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetimizle Belçika Hükümeti arasında akit ve imza edilmiş olan uzlaşma ve hakem ve adlî 
tesviye mukavelenamesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâleti tarafından hazırlanıp Başvekâle-
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tin 11 - VI - 1931 tarih ve 6/1643 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine tevdi olunan kanun lâ
yihası tetkik ve mütalea olundu. 

Âkit Devletler arasında tehaddüs edecek ihtilâfların uzlaşma ve hakem usulde hallini istihdaf 
eden ve bu hususta takip edilecek usul ve yollara ait hükümleri ihtiva eyliyeıı bu mukavelename 
mümasil hususatta diğer Devletlerle münakit mukavelelere müşabih ve sulhperverane yolda atıl
mış bir adım mahiyetinde olduğu esbabı mucibe lâyihasında beyan edildiği üzere encümenimizin 
tetkikatından da anlaşılmıştır. 

Mukavelenamenin tasdikına mütedair kanun lâyihasının bu mülâhazaya mebni kabulüne En-
eümenimizce ittifakla karar verilmiştir. 

Havale mucibince Hariciye Encümenine tevdii arzolıınur. 

Reis Na. M. M. 
Kocaeli 

Salâkattiıı 
Âza 

Çanakkale 
Osman Niyazi 

Âza 
Erzincan 

A b d ili hak 

Kâ. 
Yozgat 

Âza 
Manisa 

Refik Şevke 
Âza 

Balıkesir 
Vasfı 

Âza 
Antalya 

Âza 
Tokat 

Nazım 
Âza 

Aza 
Antalya 

Âza 
Kars 

Nazif 

Âza 

Raif İL 
Âza 

Antalya 
Numan 

Âza 
Edirne 

anan Ilayri 
Âza 

Kayseri 
Reşit 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 
Karar No. ."> 
Ems No. 1/118 

Yüksek Reisliğe 

İH - VII - 1931 

Türkiye Cumhuriyet ile Belçika Hükümeti arasında akit ve imza edilmiş olan uzlaşma, hakem ve 
adlî tesviye mukavelenamesi encümenim izce de tetkik edilerek emsaline ve ötedenberi takip ettiğimiz 
sulh siyasetine mutabık olduğu görülmüş ve kanun lâyihası aynen kabul edilerek Heyeti Celilenin tas
dikine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 

Hariciye En. Reisi M. M. Kâtip 

ti affet Ziya 

Âza 
Bolu 

Hasan Cemil 

Âza 
Kocaeli 

/. Süreyya 

Âza 
Manisa 

Yakup Kadri 

Âza 
Bolu 

Fatih liıfkı 

Aza 
Bolu 

Salah Cimcoz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Belçika Hükûmetile Ankarada 8 nisan 1931 tarihinde imza edilmiş olan uzlaşma, 
hakem ve adlî tesviye mukavelenamesi ile merbutu nihaî protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — îşbu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
MADDE 3 — îşbu kanunun icrasına Hariciye Vekili memurdur. 

7 - VI - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekât Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdül halik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. t. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

TÜRKIYE İLE BELÇÎKA ARASINDA UZLAŞMA, HAKEM VE ADLÎ TESVIYE 
MUKAVELESI 

Türkiye Reisicumhuru 
ve 
Haşmetlû Belçikalılar Kralı, 
Milletlerini yekdiğerine bağlıyan mesut dostluk münasebetlerinden mülhem oldukları; 
Memleketleri arasında tehaddüs edebilecek ihtilâfların muslihane usullerle hallini samimane arzu 

ettikleri; 
Muahedelerle tesis oluna nveya hukuku düvelden tevellüt eden haklara riayetin beynelmilel mah

kemeler için mecburî olduğunu müşahede eyledikleri; 
Her devlete ait hakların ancak kendi rizasile tadil olunabileceğini tasdik ettikleri cihetle; 
Müşterek niyetlerini bir muahede ile tahakkuk ettirmeğe karar vermişler ve murahhas olarak: 

Türkiye Reisicumhuru: 
Türkiye Cumhuriyeti, Hariciye Vekili izmir Mebusu Doktor Tevfik Rüştü Beyefendi. 

Ilaşmetlû Belçikalılar Kralı: 
Haşmetlû Belçikalılar Kralının Türkiyede Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçi Mr. Louis 

Leclerq'i tayin etmişlerdir. 
Bu murahhaslar bu baptaki mezuniyet vesikalarını ibraz ile usul ve kaidesine muvafık bularak ati

deki hükümleri kararlaştırmışlardır. 

Birinci fasıl 
Muslihane surette hal hakkında umumî hükümler 

Madde — 1 

Yüksek akitler arasında tehaddüs ederek diplomasi yoluyla halledilemiyen her hangi mahiyetteki 
ihtilâflar, işbu mukavelenamede tesbit olunan şerait dahilinde adlî tesviye veya tahkim usulüne tabi 
tutulacaklardır, işbu usule müracaattan evvel halin icabına göre, mecburî veya ihtiyarî olarak uzlaş
ma usulüne tevessül edilecektir. 

Madde — 2 

Yüksek akitler arasında merî diğer mukavelelerle halleri için hususî bir usul derpiş edilmiş olan 
ihtilâflar işbu mukaveleler ahkâmına tevfikan hallolunacaktır. 
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Madde — 3 

1 - Bir ihtilâfın mevzuu yüksek âkitlerden birinin dahilî kavanine göre adlî veya idarî makamla
rın salâhiyetine teallûk ettiği takdirde bu âkit salâhiyettar makam tarafından makul bir müddet 
zarfında kat'î bir karar verilmeden evvel bu ihtilâfın işbu mukavele ile derpiş edilen muhtelif usul 
ve muameleye arzolunmasına muhalefet edebilecektir. 

2 - Bu takdirde işbu mukavele ile derpiş olunan usullere müracaat etmek ist iyen âkit, niyetini, 
balâda mezkûr karar tarihinden itibaren, bir senelik müddet zarfında diğer âkide tebliğ edecektir. 

İkinci fasıl 
Adlî tesviye 

Madde — 4 

Akitlerin mütekabilen bir hakkın ret veya inkârı iddiasında bulundukları bütün ihtilâflar aşağı
daki ahkâma tebaan bir hakem mahkemesine müracaat için mutabık kalınmadıkça, Beynelmilel daimî 
adalet divanının hükmüne arzolunacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki, yukarıda zikredilen ihtilâflara hassaten aşağıda yazılı mevzulara teallûk 
edenler dahildir. 

1 - Bir muahedenin tefsiri, 
2 - i ler hangi bir hukuku düvel meselesi, 
8 - Sübutu halinde beynelmilel bir teahhüdün nakzı 1 eza m mu n eden her hangi bir vakıanın haki

kate mukareneti, 
4 - Böyle bir nakzı aht halinde edası lâzım gelen tazminatın nevi ve şümulü, 

Madde — 5 

İki âkit yukarıdaki maddede mevzubahs ihtilâfları bir hakem mahkemesine arzetmek hususunda 
mutabık kaldığı takdirde bir tahkimname tanzim edecekler ve bu tahkimnamede ihtilâfın mevzuunu, 
hakemlerin sureti intihabını ve takip olunacak usulü muhakemeyi tesbit edeceklerdir. 

Tahkimnamede kâfi derecede tafsilât veya sarahat bulunmıyorsa beynelmilel ihtilâfların musliha
ne halli hakkındaki 18 teşrinievvel 1907 tarihli La, I leye mukavelesi ahkâmı ihtiyaç nisbetinde tatbik 
olunacaktır. 

Madde — 6 

Yukarıdaki maddede mevzubahs tahkimname hakkında iki âkit arasında itilâf hasıl olmazsa veya. 
hakemler intihap edilmezse iki âkidin biri veya diğeri, üç aylık bir ihbardan sonra, ihtilâfı istida ta-
rikile doğrudan doğruya Beynelmilel Daimî Adalet Divanına arzedebilecektir. 

Madde — 7 

1 - iki taraf dördüncü maddede zikrolunan ihtilâflar için Beynelmilel Adalet Divanı veya hakem 
mahkemesi huzurunda her hangi bir usul ve muamele cereyan etmekeden evvel işbu mukavelede der
piş edilen uzlaşma usulüne müttefikan müracaat edebileceklerdir. 

2 - Uzlaşmaya müracaat, ve bu usul ve muamelede ademi muvaffakiyet halinde iki taraftan hiç biri; 
uzlaşma komisyonu mesaisinin hitamından itibaren bir ay müddetin inkızasmdan evvel ihtilâfı Bey
nelmilel Daimî Adalet Divanına arzedemiyeeek veya beşinci maddede derpiş olunan hakem mahkemesi
nin teşkilini talep edemiyeeektir. 
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Üçüncü fasıl 

Uzlaşma 

Madde — 8 

Dördüncü maddede derpiş olunan ihtilâflardan maada iki taraf arasındaki diğer bütün ihtilâflar 
tahkim mevzuu olmadan evvel mecburî olarak uzlaşma usul ve muamelesine tabi tutulacaktır. 

Madde — 9 

Yukarıdaki maddede derpiş olunan ihtilâflar Akitlerce teşkil olunan daimî veya hususî bir uzlaş
ma komisyonuna tevdi olunacaktır. 

Madde — 10 

Yüksek Âkitlerden birinin djğerine vaki olacak talebi üzerine altı ay zarfında bir Daimî Uzlaşma 
Komisyonu teşkil edilecektir. 

Madde — 11 . 

Akitler hilâfına mutabık kalmazlarsa uzlaşma komisyonu şu yolda teşkil olunacaktır: 
1 - Komisyon beş azadan mürekkep olacaktır. Yüksek akitler kendi tebaaları meyanmdan da inti-

,hap edebilecekleri birer âza tayin edeceklerdir. Diğer üç komiser üçüncü devletler tebaası meyanmdan 
müttefikan intihap edilecektir. Bunlar muhtelif tabiiyetlerde olacaklar daimî ikametgâhları Akitler 
arazisi dhilinde olmıycak ve kendileri akitlerin hizmetinde bulunmıyacaklardır. Bunlar arasında biri
ni Yüksek Âkitlçr Komisyon Reisi tayin edeceklerdir. 

2 - Komiserler üç sene için tayin olunacaktır. Bunlar yeniden intihap olunabilirler. Müştereken 
intihap olunan komiserler Akitlerin ittifakile memuri,yetleri esnasında tebdil olunabilirler. Diğer taraf
tan, Yüksek Âkitlerden her biri kendi tarafından tayin olunan komiseri daima tebdil edebilir. Bu teb
dillere rağmen komiserler rüyet etmekte oldukları mesainin hitamına kadar vazifede kalacaklardır. 

3 - Vefat, istifa, veya her hangi diğer bir mazeret neticesinde vuku bulacak münhaller, ta
yinler için tesbit edilen usule tevfikan en kısa müddet zarfında doldurulacaktır. 

Madde — 12 

Bir ihtilâfın tehaddüsünde Akitlerce tayin edilmiş bir daimî uzlaşma komisyonu mevcut değilse 
itilâfı rüyet için bir Âkidin diğerine vaki olacak talebinden itibaren üç ay mühlet zarfında hususî 
bir komisyon teşkil olunacaktır. 

Akitler hilâfına karar vermedikçe tayinler yukarıdaki madde ahkâmına tevfikan yapılacaktır. 

Madde — 13 

Müttefikan tayin edilecek komiserler on ve on ikinci maddelerde deripiş olunan mühletler zar
fında intihap edilmezse iktiza eden tayinlerin icrayi keyfiyeti Akitlerce müttefikan intihap oluna
cak üçüncü bir devlete tevdi edilecektir. Bu üçüncü devletin intihabı hususunda itilâf husule gel
mediği takdirde icap eden tayinlerin icrası İsviçre Federasyonu Reisinden rica olunacaktır. 

Madde — 14 

1 - Uzlaşma komisyonuna müracaat keyfiyeti: Müttefikan hareket eden Akitler tarafından it
tifak hasıl olmadığı halde Âkitlerden biri veya diğeri canibinden reise istida vermek suretile 
vaki olacaktır. 

2 - İstida ihtilâf mevzuunu müemilcn izah et tikten sonra komisyonun bir uzlaşmaya vardıra-
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cak bilcümle tedabire tevessül etmesi talebini ihtiva edecektir. 

3 - îstida Âkitlerden biri tarafından sadır olmuş ise müstedi tarafında bilâihmal diğer ta
rafa tebliğ edilecektir. 

Madde — 15 

1 - Bir ihtilâfın Âkitlerden biri tarafından daimi uzlaşma komisyonuna tevdi edildiği tarihten 
itibaren on beş gün zarfında Âkitlerden her biri kendi tarafından tayin edilen komiseri, bu ih
tilâfın tetkiki için bu işte ihtisası olan bir kimse ile istihlâf ettirebilecektir. 

2 - Bu hakkından istifade eden Âkit keyfiyeti derhal diğer Âkide tebliğ edecektir; diğer Âkit 
de, bu takdirde ihbarın kendisine vürudundan itibaren 15 gün zarfında ayni tarzda hareket et
mekte muhtardır. 

Madde — 16 

Akitler arasında hilâfına bir ihtilâf olmadığı takdirde uzlaşma komisyonu, reisin irae ettiği 
mahalde içtima edecektir. 

Madde — 17 

Uzlaşma komisyonunun mesaisi ancak Akitlerin muvafakatile komisyon tarafından ittihaz olun
muş bir karar üzerine alenî olabilir. 

Madde — 18 

1 - Akitler hilâfına mutabık kalmadıkça uzlaşma komisyonu mesaî usul ve muamelesini bizzat 
tanzim edecek ve bu usul her halde murafaa şeklinde olacaktır. Tahkikat hususunda komisyon 
müttefikan başka türlü bir karar vermezse, beynelmilel ihtilâfların muslihane halline dair 18 teş
rinievvel 1907 İjâ Haye mukavelesinin üçüncü faslı ahkâmına ittiba eyliyecektir. 

2 - Akitler uzlaşma komisyonu nezdinde kendilerile komisyon arasında mütevassıt hizmetini 
gören ajanlar tarafından temsil edilecektir. Bundan maada Akitler kendileri tarafından bu husus 
için tayin edilen müşavir ve mütehassısların yardımına müracaat edebilecekler ve şehadetlerini 
kendilerince faideli telâkki ettikleri her türlü eşhasın komisyonca istimalin talep eyliyeceklerdir. 

3 - Komisyon dahi her iki tarafın ajanlarile müşavere ve mütehassıslarından şifahî izahat ta
lep etmek ve her hangi biı- şahsı Hükümetinin muvafakatile celp ve istima eylemek salâhiyetini haiz 
olacaktır. 

Madde — 19 

Akitler arasında hilâfına mutabakat olmadıkçaUzlaşma komisyonu mukarreratı ekseriyeti âra ile 
ittihaz edilecek ve komisyon ancak bilcümle âzası hazır bulunmak suretile esas mesele hakkında 
beyanı rey edebilecektir. 

Madde — 20 

Akitler uzlaşma komisyonunun mesaisini kolaylaştırmağı ve bahusus, mümkün olabilen en vasi 
mikyasta, komisyona bütün vesaiki ve faideli malûmatı vermeği, ve komisyonun kendi ülkeleri da
hilinde ve kendi kanunlarına tevfikan şahitler veya mütehassıslar celp ve istima eylemesini ve vaka 
mahalline gitmesini temin için malik oldukları bütün vasıtaları kullanmağı taahhüt ederler. 

Madde — 21 

1 - Mesaisinin devamı müddetince komisyonların her biri miktarı Akitler arasında müttefikan 
tesbit edilecek bir tazminat alacaklardır Her Âkit bu hususta müsavi bir hisse deruhte edecektir. 
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2 - Komisyonun faaliyeti yüzünden tehaddüs edecek müşterek masraflar da ayni suretle taksim 
edilecektir. 

Madde — 22 

1 - Uzlaşma komisyonunun vazifesi muhtelif ün fih meseleleri tavzih etmek, bu yolda faideli malû
matı tahkikat tarikile veya başka bir şekilde toplamak ve Akitleri uzlaştırmağa gayret eylemektir. 
Komisyon meseleyi tetkik ettikten sonra muvafık gördüğü hal tarzlarını Akitlere izah edebilir ve bu 
hususta fikirlerini beyan için kendilerine bir mühlet verebilir, i 

2 - Komisyon mesaisinin hitamında ahvale göre, ya Akitlerin uzlaştığım gösteren ve vaki ise, uz
laşma şartlarını ihtiva eden ve yahut uzlaşma imkânı bulunmadığım kaydeyliyen bir zabıtname tan
zim eder. Zabitname komisyon mukarreratının müttefikan mı veya ekseriyetle mi ittihaz edildiğini 
zikretmiyecektir. 

3 - Komisyon mesaisi, Akitler başka türlü bir karar vermedikçe ihtilâfın komisyona tevdi edil
diği günden itibaren altı ay zarfında hitam bulmuş olacaktır. 

Madde — 23 

Komisyonun zabıtnamesi bilâ imhal Akitlerin ıttılaına vazedilecektir. Bunun neşrine karar ver
mek Akitlere aittir. 

Dördüncü fasıl 

Hakem usulile tesviye 

Madde — 24 

Geçen maddelerde mezkûr uzlaşma komisyonunun mesaisinin hitamını takip edecek ay zarfında 
Akitler itilâf edememiş iseler mesele, tarafeyn hilâfında mutabık kalmadıkça, aşağıda izah edilen 
tarzda teşkil edilecek bir hakem mahkemesine tevdi olunacaktır. 

Madde — 2 5 

Hakem mahkemesi beş azadan mürekkep olacaktır. Akitler kendi tebaaları meyanından inti
hap olunabilecek birer âza tayin edeceklerdir. Diğer iki hakem ile reis üçüncü devletler tebaası 
meyanından müttefikan intihap edileceklerdir. Bunlar muhtelif tabiiyette bulunacaklar, mutat ikamet
gâhları tarafeyn ülkesinde olmıyacak ve kendileri Akitlerin hizmetinde bulunmıyacaktır. 

Madde — 26 

Hakem mahkemesi azasının tayinleri, tarafeynden birinin diğerinden bir hakem mahkemesi teşkili
ni mutazammm talebini müteakip üç aylık bir mühlet zarfında icra edilemezse icap eden tayinlerin 
icrası keyfiyeti Akitlerce müttefikan intihap edilecek üçüncü bir Devlete tevdi olunacaktır. 

Bu üçüncü devletin intihabında ittifak hasıl olmazsa lâzım gelen tayinlerin icrası isviçre Konfe
derasyonu Reisinden rica edilecektir. 

Madde — 2 7 

Vefat, istifa veya her hangi bir mani neticesinde tehaddüs edecek münhaller, tayinler için tesbit 
edilen usule tevfikan- en kısa müddet zarfında doldurulacaktır. 
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Madde — 2<S 

Akitler ihtilâfın mevzuunu ve takip olunacak usulü muhakemeyi tayin eden bir tahkimname tan
zim edeceklerdir. 

Madde — 29 

Tahkimnamede yukarıdaki maddede zikrolıınan noktalara dair kâfi derecede izahat veya sarahat 
bulunmazsa beynelmilel ihtilâfların muslihane halli hakkındaki İS teşrinievvel 11)07 Lâ Mayo Mukave
lesi ahkâmr, ihtiyaç nisbetinde tatbik olunacaktır. 

Madde — 30 

Mahkemenin teşekkülünden itibaren üç aylık bir mühlet zarfında bir tahkimname tanzim olunamaz
sa Akitlerden birinin veya diğerinin istidası ile mesele işbu mahkemeye havale edilecektir. 

Madde — 31 

Tahkimnamenin meskût geçtiği ahvalde veya tahkimname mevcut olmadığı takdirde mahkeme 
hukuku düvel kaidelerini tatbik edecektir. 

İhtilâfa tatbik edilebilecek bu kabil kavait mevcut olmadıkça mahkeme nistet dairesinde hükmü
nü verecektir. 

Beşinci fasıl 

Umumî ahkâm 

Madde — 32 

Akitler mahkeme veya hakem kararının icrasına veyahut uzlaşma komisyonunca teklif edilen tesviye 
suretlerine halel getirecek mahiyette olan herhangi bir tedbir ittihazından ve umumiyetle ihtilâfı teş
dit veya tevsi edecek ne neviden olursa olsun her hangi bir harekete tevessül etmekten tevakki eyleme
ği taahhüt eylerler. 

Madde — :W 

Mahkeme veya hakem kararı hali ihtilâfta olan Akitleredeıı birinin adlî makamatı veya her 
hangi bir makamı tarafından verilen bir kararın veya ittihaz olunan bir tedbirin hukuku düvele 
tamamen veya kısmen muhalif bulunduğunu natık ise ve bu âkidin hukuku esasiyesi mevzubahs 
karar veya tedbirin ııetayicini izaleye müsait olmaz veya ancak gayri kâfi surette müsait olursa, 
Yüksek Akitler işbu mahkeme veya hakem karan ile mutazarrır olan tarafa munsıfane bir tazmi
nat itasını kararlaştırmışlardır. 

Madde — :>4 

İşbu mukavelenin hükümleri, Âkitlerden birinin rey ve mütaleasma göre, hukuku düvel prensip
lerine nazaran münhasıran kendi hakkı hâkimiyetine taallûk eden veya aralarında meri muahe
deler mucibince salâhiyeti münhasırasma dahil bulunan ihtilâflara tatbik olunmaz. Şu kadar ki 
diğer Âkit muhalif bir fikirde ise işbu muahede mucibince ihtilâfın Beynelmilel Adalet Divanı 
salâhiyetine dahil olup olmadığını evvel emirde divan marifetile bir karara raptettirebilir. 

Bu hükümler işbu muahede tarihine tekaddüm eden ve maziye ait bulunan vakıalardan mütevel
lit ihtilâflara da tatbik olunmaz. 
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Madde — 35 

İşbu maddenin tefsirine ve bu meyanda muhtelifünfih meselelerin tavsifine müteallik ihtilâflar 
Beynelmilel Daimî Adalet Divanına arzolunacaktır. 

Madde — 36 

1 - İşbu mukavele tasdik olunacak ve tasdiknameler Brükselde teati edilecektir. 
2 - Mukavele de, tasdiknamelerin teatisi tarihinden itibaren beş sene müddet için aktolunmuştur.. 
3 - Bu müddetin hitamında lâakal altı ay evvel mefsuhryeti ilân edilmezse yeniden beş senelik bir 

müddet zarfında meriyette kalacak ve temdit şekli bu tarzda devam edecektir. 
4 - Âkitlerden biri tarafından mefsuhiyeti ilân edilmesine rağmen mukavelenin müddeti hitamı 

esnasında başlamış olan usul ve muameleler normal surette itmam edilinciye kadar devam edecektir. 
Balâdaki mevadı tasdik etmek üzere isimleri yukarıda yazılan murahhaslar işbu mukaveleyi imza 

etmişlerdir. 
Ankarada S nisan 1931 tarihinde iki nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

Dr. T. Büstü L. Leclercq 

NİHAÎ PROTOKOL 

Münferit madde 

İşbu mukavelename ihtilâfta üçüncü bir devletin bir alâkası olsa bile Yükse kâkitler arasında kabi
li tatbik olacaktır. 

Ankara: 8 nisan 1931 

, ' ;' ' ; " ; " " '] ' ' " . ' , " ; " : " • Dr. T. Rüştü L. Leclercq 





Sıra No 94 
Cumhuriyet jandarması efrat ve küçük zabitleri hakkında 

I 122 numaralı kanun lâyihası ve millî Müdafaa, Dahi
liye ve bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 22 - VI -1931 
Şube:l 
Sayı: 6/1789 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyet jandarması efrat ve küçük zabitler menbaları kabul şart lan müddetlerinin temdi
di ve iaşeleri hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 17-VI-1931 
tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Umumî emniyet ve asayişi korumak, knaun ve nizamlar hükümlerinin icrasını temin etmek vazi
felerini almış olan ve hükümetin halkla ilk temas vasıtası bulunan Cumhuriyet jandarmasının bu 
vazifelerini kanunların istihdaf ettikleri gaye ve Cumhuriyet prensipleri dahilinde başarması için 
zamanın ve vazifenin icap ettirdiği ihtiyaçlarla mütenasip bir surette maddî ve manevî kıymetlerle 
teçhiz edilmesi lâzımdır. 

Bu günkü jandarma efradının hemen kâffesi kura efradı teşkil etmekte ve bunlar jandarma 
mekteplerinde altı aylık bir talim ve terbiye devresine, tabi tutulduktan sonra kıtaatta vazife gör
mekte ve mükellef oldukları müddeti doldurduktan sonra da terhislerini istemektedirler. 

Her ne kadar jandarma efradının kayit ve kabul ve muhassasatları hakkında%i (812 numaralı 
kanunun tesbit ettiği esaslar dahilinde jandarmada temdidi müddet muamelesi yapılmakta ve bu 
suretle temdiden meslekte kalmak istiyenler bir dereceye kadar terfih edilmekte iselerde asıl vü
cutlarından meslekte istifade edilecek anasır hariçte daha fazla menfaat gördüklerinden çıkmak
ta ve yerlerini daha az kabiliyetlilere bırakmakta ve binnetice devletçe ihtiyar olunan masrafla mü
tenasip unsurlar ele geçirilememektedir. 

Jandarma neferi hakkında serdolunan bu maruzat; daha fazlasile küçük zabitler için de varit
tir. Bunlar; aldıkları ve alacakları azamî tahsisat; altmış lirayi hiç bir veçhile tecavüz edemediğin-

* den ciddî ve esaslı bir alâkayla mesleke bağlanmamakta ve bu altmış liranın da yirmi sene gibi bir 
müddetin iktihamı neticesinde ele geçmekte olması hasebile jandarmalığı kendilerine tamamen mes
lek ittihaz etmelerini gayri mümkün kılmaktadır. 

Bu halde elyevnı mamulünbih olan (812) numaralı kanun; gerek neferleri ve gerek küçük 
zabitleri tatmin edememekte ve neticeten jandarmada muhtaç olduğu bilgili ve tecrübeli unsurlara 
malik olamamaktadır. Bu kanun lâyihasının istihdaf ettiği gaye; jandarma nefer ve onbaşıları için 
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temdidi müddet devre ve müddetlerini tesbit ve her sene bütçesinin müsaadesine nazaran jandar
ma için gaye olan temditli miktarını peyderpey arttırmak ve toplu kıt 'alarda ve mekteplerle mü
esseselerde bulunanların iaşelerini istihkaklarını kazana koymak suretile temin etmek, dağınık bu
lunan karakollar efradının iaşelerini ve toplu bulunamamaktan dolayı mahrum kalacakları diğer ihiti-
yaçlarını temin için maktuan ve peşin olarak bir bedel vermek, jandarmada gedikli küçük zabit sı
nıfını açarak ordudaki emsalleri gibi hak sahibi etmek ve bilhassa muhtelif nam ve unvanlar altın
da ve çok karışık hesaplarla verilmekte olan maaş, tahsisat ve tazminatı basitleştirmektir. 

Lâyihada Cumhuriyet Jandarmasının efrat dereceleri ve menbalan (madde 1, 2) ve gedikli kü
çük zabit menbalan (madde 3) her menbadan geleceklerin tabi olacakları ahkâm (madde 4, 5, 6) 
tesbit edilmiştir. 

Mükellefliğini ifa edip meslekte kalmak istiyen nefer ve on bacılarla gedikli küçük zabitlerin 
temdidi müddet devreleri tayin edilmiş ve bilhassa dördüncü temditten sonraki temditlerin birer 
sene olması, yeni unsurlara sahip olmak için iki tarafın bir birine uzun bir zamanla bağlanma
ması esası kabul edilmiştir. 

Temditlilerin kendileri için ihtiyar olunan masrafların ziyan olmaması için meslekten ayrılma
maları ve memur edildikleri hizmete gitmekte teallül edememeleri temin edilmiştir, (madde 7, 8, 9, 
10,11). 

On ikinci maddeyle jandarma namzetlerinin ve neferlerinin ve on basılarla gedikli küçük za
bitlerin maaşları tesbit edilmiştir. Bunların tayininde; nefer ve onbaşıların bu gün aldıkları maaş
lar mümkün olduğu kadar muhafaza edilmiştir. 

Jandarma hizmetinin nazımı olan gedikli küçük zabitlerin maaşlarının tayininde; bunlara im
kânın müsaade ettiği fedakârlığı yapmak esas telâkki edilmiş ve Cumhuriyet ordu ve donanmasın-
daki emsallerinin nail oldukları müsaadat; esas itibarile bunlara da bahşedilmiştir. Yalnız şu şartla 
ki : orduda beş sene hizmetten sonra temdit edenlere verilen tayin zammı ve aile iaşesi gibi tazmi
nat; temdi den teahhüt ettiği hizmeti muvaffakiyetle bitirenlere nakten mükâfat verilmek suretile 
temin edilmiştir, (madde 16, 1.7, 18, .1.9). 

Gedikli küçük zabitlerden her rütbe için terfi asgarî kıdem; üçer sene olarak tayin edilmiş ve 
bunların kadro dolayısile münhal olmadığından dolayı terf ilerine imkân hasıl olmadığı zamanlar
da mağdur kalmamaları için maaşlarına beş lira zam muvafık görülmüştür, (madde 13). 

îaşe tarzı; yapılan bir çok tecrübeler üzerine, toplu kıtalar ve mekteplerle müesseseler efradı ve 
küçük zabitlerinin istihkakları kazana konmak su-retile iaşelerinden daha salim bir us us l olamıyaca-
ğı anlaşılmış ve o suretle yapılmış ve fakat bunlardan gayri teşkillerdekilerin (Sabit kıtaat karakol-
lanndakiler) toplu olarak iaşelerine imkân olmadığından hem iaşeleri ve hem de toplubulunmamak 
hasebile bizzat teinine mecbur kaldıkları bazı ihtiyaçları için maktuan ve peşin olarak on dört li
ra bedel verilmiştir, (madde 14). On beşinci maddeyle bilûmum efrat ve küçük zabitlerin, şimdiye 
kadar olduğu gibi hükümetçe giydirileceği ve teçhiz edileceği zikredilmiştir. 

Jandarmanın* genç, güç. ve kudret sahibi uzuvlarla takviyesi için her rütbeye yaş haddi gösteril
miştir. (Madde 20). 

Jandarma sınıfı Cumhuriyet ordusunun bir cüz'ü olmaktan başka bir de kanun mümessilidir. Bu 
kudert ve kuvveti elinde bulunduracak şahısta maddî ve manevî bir çok meziyetler ve va
sıflar aramak çok zarurîdir. Binaenaleyh; jandarmaya girmezden evvelki şahsiyetini aramak ne ka
dar zarurî ise girdikten sonra kanun mümessilliği srfatile telif kabul etmiyecek derecede mahkûm 
veya fena şöhretle tanınmış olanların, esas jandarma hizmetinde kullanılmalarına mani ahkâm 
konulmuştur, (madde 21). 

Evvelce de arzedildiği üzere bu kanunun tatbikini muayyen bir bütçe çerçivesi dahilinde tertip » 
etmek; şimdilik zarurî olduğundan yapılacak temditlerden her sene ne kadarının kabul edilebileceği 
ve umumî mürettebatın ne kadarının temditli olacağının, her sene bütçesine nazaran umum jandar
ma kumandanlığmca tayin edilmesi muvafık görülmüştür, (madde 11). 

Yirmi ikinci madde ile bu kanunun tatbik tarzına ait teferruatı tesbit etmek üzere kararname 
ve talimatnameler tanzimi kaydedilmiştir. 
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Muvakkat maddelere gelince: hâlen mevcut sınıf çavuş ve başçavuşlarının gedikli tahsiline tabi 

tutulmak şartile yeni vaziyetleri ve bu vaziyeti iktisap edinciye kadar geçecek zaman zarfında tabi 
olacakları ahkâm sarahaten tayin edilmiştir. Bunların yeni mııhassasatlarınm tayininde; (812) nu
maralı kanunla almakta oldukları muhassasattan bir şey kaybetmemeleri ve kadro mülâhazasile mek
tebe gönderilmiyenlerin liyakatlılarm terfii ve temditlerinin yapılması esası kabul edilmiş ve bunlar
dan yirmi sene hizmeti olanlara para mükâfatı verilmesi de muvafık görülmüştür (madde 1, 2, 3,4). 

Bu kanun lâyihasının maksadı teklifi ve her maddenin esbabı mucibesi tafsilen arz ve izah edil
miştir. Malî cihetine gelince; bu kanun lâyihasının kabul ve tatbiki halinde gedikli küçük zabitlere 
ordudaki emsalleri derecesinde verilecek maaş dolayısile hasıl olacak fark; mektepte tahsilde bulu
nan jandarma namzetleri maaşlarının bir liradan yarım liraya indirilmesinden ve sabit kıtaat ka-
rakollarmdakilerden maada diğer bütün kıtaat ve müesseselerdeki efradın vazı kazan suretile iaşe
lerinden hasıl olacak farktan kapatılacağından yeni kanunun tatbikında eski kanuna kıyasen büt
çeye daha ziyade tahsisat konulmasını icap ettirecek bir vaziyet hasıl olmıyacaktır. 

Umum Jandarma Kumandanı Dahiliye Vekili 
Ferik 
Kâzım Ş. Kaya 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 4-VIT-1931 
Kara No: 12 
Esas No: 1/122 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 22-VI-1931 tarih ve 6/1789 numaralı tezkeresile encümenimize havale buyrulaıı 
jandarma efradı ve küçük zabitleri hakkındaki kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile beraber 
U. J. K. Paşanın huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Kanım ve nizamların hükümlerine göre memleketimizin umumî emniyet ve asayişinin devam 
ve muhafazsını temin etmek gibi en mühim bir vazifeyi görmekle mükellef jandarma sınıfı zabit ve 
efrat bütün unsurlarının bir taraftan Cumhuriyet rejimi kaide ve esaslarının icapları veçhile ru-
han ve ahlâkan yüksek vasıflı ve malûmatlı ve diğer taraftarı hizmetlerinde kudret ve ehliyeti ha
iz olanların, yaşayışlarında, imkân dairesinde, refah vasıtalarına nail olması gibi gayelerin bir kat 
daha tahakkukunu istihdaf eden bu kanun lâyihası pek kıymetlidir. 

Filhakika jandarma, seferberlikte ve seferberlikteki hizmetlerden maada hazerde Hükümetin 
halk ile ilk temasını teşkil eden vasıtalardan biri olduğundan mensuplarının asayiş ve emniyet iş
lerinde çok vukuflu ve tecrübeli olması ve Cumhuriyet rejiminin ve Devlet otoritesinin şefkat, 
emniyet, kanun prensip ve kaidelerine tevfikan vatandaşın huzur ve saadetini temin eden yegâne 
kuvvet olduğunu temsil edecek kabiliyette ve vatandaşa karşı muamelesile rejim ve Devlet oto
ritesi hakkında vatandaşın ruhundaki hürmet, kanaat, muhabbet hislerini daima yaşatacak vasıfta 
güzide insanlardan olmaları Cumhuriyet umdelerinden en mühimmidir. işte bu esaslar ve memleke
tin malî kudreti göz önüne alınarak vatanın âli menfeatlerine uygun bir surette tanzim edilmiş 
olan bu kanun lâyihasını ihtiva ettiği başlıca noktalar şunlardır: 

1 - Bu günkü jandaram efradının ekserisini kura efradı teşkil etmektedir. Bunlar jandarma 
mekteplerinde altı aylık bir talim ve terbiyeden sonra vazife görmekte ve mükellef hizmet müddet
lerini bitirdikten sonra terhislerini istemektedirler- Bazılarının arzularile jandarma hizmetleri 
uzaltılarak vücutlarından istifade ediliyor sa da ekserisi hariçte fazla menfaat gördüklerinden 
hizmetten çıkmaktadırlar. Bu halin ıslahı için nefer ve küçük zabitlerden matlup evsafı haiz olan
ların jandarmada hizmet müddetlerinin, yaş ve zaman itibarile ve bir hadde kadar, temdit edilmesi 
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usulünün ittihazı; ve hizmette bulundukları müddetçe ve hizmetten ayrıldıklarında ve tekaütlükte 
alacakları maaş ve ikramiyeler miktarının ordudaki emsallerinin nail olduğu müsaade esası üzerine 
münasip hadde bulundurulması suretile jandarmada gedikli küçük zabit sınıfı açmak, ve jandarma 
nefer ve onbaşıları için temdidi müddet ve devrelerini tesbit etmek; 

2 - Nefer ve onbaşıların ve gedikli küçük zabitleri nmenbalarmı tayin etmek ve bu husustaki hü
kümleri tesbit etmek; 

3 — Toplu kıtalarla müesseselerde bulunanların istihkaklarını kazana koymak suretile iaşe et
mek ve diğerlerine hem iaşelerinin ve hem de toplu bulunmamaktan mütevellit bazı ihtiyaçlarını 
temin için maktuan iaşe bedeli vermek ve bu bedeli peşinen vermek; 

4 - Temdit devre ve safhalarını ve bunlara mukabil verilecek maaşları tesbit etmek; 
5 - Çok karışık bir hesapla ve muhtelif nam ve unvanlarla verilmekte olan maaş miktarını bir 

kalemde birleştirerek hesabı basitleştirmek ; 
6 — Meslek irtibatını kuvvetlendirmek için ative istikballerini tayin etmek ve verilecek mükâ

fatı tebarüz ettirmek; 
7 - Jandarmaya ne gibi vasıflarda adam alınacağı ve ne gibi vasıfları kaybedeceklerin çıkarıla

cağını tayin etmek; 
8 - Jandarma hizmeti için esas olan temditli jandarma miktarını her sene bütçesinin müsaade

si nisbetinde artırmaktır. 
Bu esaslardan maada uzun seneler jandarmada hizmet edenlerin ailelerile birlikte ve hizmet 

merkezlerinde veya yakında barınacak meskenlerin dahi temini hususunun ehemmiyeti encümenimizce 
mütalea edildi. Bu keyfiyetin tahakkuku için Hükümetçe lâzım gelen tetkikatın yapılmakta olduğu 
ve ileride tedbir alınacağı U. J. K. Paşanın beyanatından anlaşıldı. 

Kanun lâyihasının maddelerine gelince: 
Serlevhanın kısa ve maksadı şamil bir surette ifade etmesi için «jandarma efrat kanunu» şeklin

de yazılması suretile; 
Ve 1, 2, o, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25 inci ve muvakkat ikinci maddelerin ay

nen kabulü muvafık görüldü. Yedinci ve on birinci maddelerde zikredilen «hizmet müddetlerinin 
temdidi» hükümlerini toplu ifade etmek için yedinci maddeye ilk fıkra olarak aşağıda yazılı ibare 
ilâve ve on birinci maddedeki ilk fıkra tayyedildive mezkûr iki madde bu şekilde kabul olundu. 

Lâyihada jandarmaya namzet neferleri; jandarma neferleri, onbaşı ve gedikli küçük zabitler 
maaşlarının tayin ve tesbitinde nefer ve onbaşıların bu güne kadar aldıkları maaşlar mümkün oldu
ğu kadar muhafaza edilmiş ve ancak jandarma hizmetlerinin nazımı olan gedikli küçük zabit ma
aşlarında ordudaki emsallerine tatbik edilen esaslar nazarı dikkate alınmıştır. On ikinci maddenin 
temditsiz sütununda yazılı 35, 45, 55 adetlerinin, delâlet ettikleri vaziyetin imkânsızlığına binaen; 
sehven yazıldığı anlaşılarak tayyedildi. Bundan başka gedikli küçük zabitlere tekaütlük zamanın
da bağlanacak maaşların hesabına ve harcırahlarda da esas tutulack miktarlar lâyihada gösteril
mediğinden bu noksan, mezkûr on ikinci maddeye, aşağıda yazılı veçhile ilâve edilerek ikmal 
olundu. 

Onuncu maddeye (temditli ) kelimesinden sonra «gedikli» kelimesi ilâve edildi. İaşe bedelini 
peşin olarak alıpta vefat etmiş olanlardan bedelingeri alınıp alınmamasını vazıhan ifade etmek 
mülâhazasile on dördüncü madde nihayetine aşağıda yazılı kay it ilâve edildi. 

Keza maksadın açık ifade edilmesi lüzumuna binaen 18, 22, 23 numaralı maddeler iles muvakkat 
1 inci maddede aşağıda yazılı küçük tadiller yapıldı. 

Muvakkat 3 üncü madde, maddede yazılı (temditsiz) sütunundaki baş çavuş muavinlerine ve 
başçavuşlara verilecek maaşın üç büçük lira yerine dört ve dört yerine bes lira olarak tesbiti hem he-
sabatın basitleştirilmesi hem de rütbeler maaşlanarasında bir farkın oldukça mütebariz bulunması 
ve bu cüzî farkın bütçede de büyük bir tesir yapmıyacağı mülâhazasile tadil edilerek kabul olundu. 

Hulâsa yukarıda yazılı sebep ve icaplar veçhile ve yapılması münasip mütalea edilen bazı ibare 
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tadili, kelime ilâvesi ve tayyi suretile kanun lâyihasının kabulüne ve keyfiyetin Umumî Heyetin 
nazarı tasvibine arzedilmesine encümenimizee karar verildiği arzolunur. 

M. M- En. Reisi na. M. M. Kâtip Aza Âza Âza Âza 
Kütahya Giresun Muş Tokat 

İhsan İhsan Kâzım Recai Enver Ii. Lûtfi 
Âza Âza Âza Âza Âza Â z a 

Hüsnü Salih L. Müfit A. Riza Muhittin M. Nedim 
Âza Âza 

Naci Ali Galip 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni J5-VII-1931 

Karar No: 8 
Esas No: 1/122 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 22-V1-1931 tarih ve 1/1789 numaralı tezkeresile encümenimize havale buyrulan 
jandarma efradı ve küçük zabitleri hakmdaki ka-nun lâyihası esbabı mucibe mazbatası, Millî Mü
dafaa Encümeni mazbatasile birlikte Dahiliye Vekili Beyefendinin ve Umum Jandarma Kumandam 
Paşanın huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu maddeler Millî Müdafaa Encümeninin tadili veçhile aynen kabul 
edilmiş ve bazı ibare tashihleri yapılmıştır. 11 inci maddede Millî Müdafaa Encümeninin ( her sene 
bütçesine nazaran ) kaydı istikrar ile kabili telif görülmediğinden dolayı tayyedilmiş 12 ve 13 
üncü maddeler teklif veçhile aynen kabul edilmiş ve 14 üncü madde Hükümetin teklifi nazarı dik
kate alınmış ve fakat müteferrik hizmetlerde bulunan jandarma efradının sureti iaşeleri hakkında 
kanunda bir sarahat görülmemiş olduğundan encümenimizee bu nokta nazarı dikkâte alınarak 14 
üncü maddeye ( ve talimatla tayin edilen müteferrik hizmetlerde bulunan nefer ve onbaşıların ) 
fıkrasını ilâvesi suretile kabul edilmiştir. 

15 inci madde aynen kabul edilmiştir. 
16 inci madde ile Hükümet aile harcırahını yalnız, baş gediklilere hasredilmiş ve Milli Müdafaa 

Encümeni de bu maddeyi aynen kabul etmiş ise de müddeti hizmetleri yirmi seneden fazla imtidat 
eden diğer gedikli küçük zabitler de vardır ki bunların kâffesi tabii baş gedikli olmazlar ve bun 
lamı orduraki emsalleri gibi bulundukları vilâyet veya kıtalarda değil işbu kanunun mükellef 
kıldığı veçhile Devletçe gösterilecek her yerde hizmete mecburdurlar ve meslekin daimî mensupları 
olan bu küçük zabitlerin iaşeleri kendilerine ait olan ailelerini bulundukları yerlere nakletmeleri 
de zaruridir. Binaenaleyh bu hakkın yalnız baş gediklilere hasrile hukukan hiç bir farkı olmıyan di
ğer gedikli küçük zabitleri mahram bırakmağı encümenimiz muvafık görmemiştir. 

Dahiliye Vekili Beyin Hükümetin teklifinde İsrarına rağmen encümenimiz meslekin esasına ta
allûku ve pek bariz olan ehemmiyeti hasebile ikinci fıkrasındaki ( Baş gedikliler ) kaydını tayye
derek maddeye ( bunların ) kelimesini ilâve suretile tadilini tensip etmiştir. 

17, 18, 19 ve 20 inci maddeler Millî Müdafaa Encümeninin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Jandarma temditli ve gedikli küçük zabitlerle diğer efradın kayıtlarının silinmesine ait olan 
21 inci madde işbu kanunu ikmal etmektedir. Jandarmanın kayıt ve kabul muamelesinde olduğu gi
bi kayıtlarının silinmesinde de bazı ahkâmı ihtiva etmekte olmasına göre encümenimiz bu kanunun 
hini tetkikinde noksan ve yanlış bir telakkiye düşülmemesi için bu maddeyi esaslı olarak tadil ve 
yeni şekli ile kabul etmiştir. 

22 inci madde bazı ibare tashihlerde 23, 24, 25 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 



Bu kanuna zeylolarak teklif edilen muvakkat maddelerden 1,3 üncü maddeler Millî Müdafaa 
Encümeninin tadili veçhile 2 ve 4 üncü maddeler Hükümetin teklif ettiği şekilde kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesile jandarmanın islâh ve terakkisine müessir olacağına kani bulunduğumuz 
bu lâyihai kanuniyenin havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdii arzolunur. 

Dahiliye En. Rs. îkinci Rs. M. M. Âza Aza Aza Aza 
Kars 

Cemil M. Faytk Emin Fikri Rasih 1. Kemal Baha Tali Hüseyin 
Âza Âza 

Amasya 
Esat Rifat 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 19 - VH - 1931 

M. No. 71 
Esas No. 1/122 

Yüksek Reisliğe 

Cumhuriyet jandarma efrat ve küçük zabitleri hakkında olup Başvekâletten gelen ve Encümeni
mize havale buyrulan kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Dahiliye Encümenlerinin bu baptaki es
babı mucibe mazbatalarile birlikte Umum Jandarma Kumandanı Kâzım Paşa hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Tetkikat neticesinde lâyihanın 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10,11,13,14 ve 15 inci maddelerinin Dahiliye En
cümeninin teklifi veçhile aynen kabulü 6, 7, 16, 22 inci maddelerin ibareye ait bazı tadilâtla kabulü 
ve 17 inci maddenin tayyı ile temdit devreleri sonunda verilecek ikramiyelerin orduda mevcut ge
dikli ve küçük zabitlerin maaşlarını geçmemek şartile bunlarla mütenazır bir veçhile ve 12 inci 
maddedeki cetvelde gösterilen maaşata tevzii esasının kabulü ve 18 inci maddenin, birinci fıkrası
nın 1683 numaralı tekaüt kanununun hükümleri dahilinde kalması ve ikinci fıkrasının teklif veç
hile kabulü ekseriyetle kararlaştırılmıştır. 

Bu münasebetle encümenimiz gedikli küçük zabitlerden yirmi sene hizmet eden onbaşılarla ne
ferlere verilecek ikramiyeler üzerinde tavakkufa mecburiyet görmüştür, önümüzdeki senelerde bu 
ikramiyelerin varacakları hadlerin şimdiden tetkikile Devletin malî siasile mütenasip olup olmadığı
nın tayinini ve buna göre icap ederse tedbirlerin alınması lüzumuna burada dahi işaret ediyoruz. 

Bu yolda tanzim kılınan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip 
Gümüşane istanbul Konya Tokat 
H. Fehmi Ali Rana K. Zaim Süreyya 

Çorum Elâziz İsparta 
Mustafa H. Tahsin Mükerrem 

Konya Niğde Sivas Yozgat 
K. Hüsnü Faik M. Remzi 8. Sırrı 

Afyon Karahisar Aksaray Bursa 
Ali A. Süreyya Dr. Galip 

Kayseri Kırklareli Kırklareli 
A. Hilmi M. Ndhit Şevket 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Cumhuriyet jandarması efrat ve küçük zabitler 
menbaları, kabul şartları, müddetlerinin 

temdidi maaş ve iaşeleri kanun lâyhası 
Derece 

MADDE 1 — Cumhuriyet jandarması efrat ve 
küçük zabit dereceleri şunlardır: 

A) Jandarma namzedi 
B) Jandarma neferi 
C) Onbaşı 
0) Gedikli çavuş 
D) Gedikli başçavuş muavini 
E) Gedikli başçavuş 
E) Başgedikli 

Menba 

MADDE 2 — Cumhuriyet jandarması efrat 
menbaları şunlardır: 

A) Askerlik mükellefiyeti kanunu mucibince 
on sekiz yaşını bitirmiş gönüllüler 

B) Askerlik mükellefiyeti kanunu mucibince 
Millî Müdafaa Vekâletince jandarmaya verilecek 
mükellefler. 

0) Ordu ve jandarmadan ayrıldıkları müddet 
iki seneyi ve yaşları yirmi sekizi geçmiyen nefer 
ve onbaşılar. 

MADDE o — Jandarma gedikli küçük zabitle
rinin menbalan şunlardır: 

A) Jandarma onbaşıları 
B) Gedikli küçük zabit ihzari ve gedikli küçük 

zabit mekteplerinden jandarma hesabına çıkacak 
olanlar 

0) Ordu ve jandarmadan ayrıldıkları müddet 
en çok iki seneyi geçmiyen gedikli küçük zabitler
le orduda teahhüt ettiği müddet bitince temdidini 
jandarmada yapmak istiyen gedikli küçük zabit-
ler 

Ç) Ordu ve jandarmadan ayrıldıkları müddet i 
iki seneyi ve yaşlan yirmi sekizi geçmiyen ve ge-1 
dildi küçük zabitliğe talip olan ordu ve jandarma ı 
sınıf küçük zabitleri | 

! 
MADDE 4 — ikinci maddenin (A) ve (B) 

fıkralarındaki meııbaiardau gelenler; jandarma i 
efrat mekteplerinde bir talim ve terbiye devresi i 
geçirdikten sonra, (C) menbamdan gelenlerden i 
evvelce jandarmada bulunmuş ve talim ve terbiye j 
edilmiş olanlar doğruca orduda talim ve terbiye j 
edilmiş olanlar jandarma meslek kursundan geçi- ] 
rildikteıı sonra jandarma kıt 'alarma verilirler. ' 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Jandarma efrat kanunu 

MADDE 1 —- Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 -• Aynen kaimi edilmiştir. 

MADDE :•> — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 —- Aynen kabul edilmiştir. 
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Jandarma efrat kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 5 — Ordu ve jandarma sınıf küçük 

zabitleri, jandarma onbaşıları ve gedikli küçük 
zabit ihzari mektebini bitirip kıtada onbaşı naspe-
dilenler; talimatnamesinde yazılı şartları haiz ve 
muvazzaflık hizmetinden ayrıca üç sene hizmeti 
teahhüt edip gedikli küçük zabit mektebini ve mes
lek kursunu muvaffakiyetle bitirenler; gedikli 
çavuşluğa terfi edilirler. 

MADDE 6 — Evvelce orduda hizmet etmiş ve 
fakat ayrıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş o-
lan gedikli küçük zabitlerle orduda teahhüt etti
ği müddeti bitirip jandarmaya naklen temdidini 
istiyen gedikli küçük zabitler talimatnamesindeki 
şartları haiz oldukları halde eski rütbe, kıdem ve 
maaşlarile jandarma meslek mektebine alınırlar. 

Bu mektebi muvaffakiyetle takip ve ikmal eder
lerse jandarma gedikli küçük zabitliğile jandar
maya kabul olunurlar. Ve temditleri işbu kabul 
tarihinden başlar. 

Evvelce jandarmada hizmet etmiş ve fakat ay
rıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş olan gedikli 
küçük zabitler talimatnamesindeki şartları haiz 
oldukları halde eski rütbe, ki'1 em ve maaşlarile 
jandarmaya kabul olunurlar. 

Temdit 

MADDE 7 — ilk mükellef ligini veya gönüllü 
olarak teahhüt ettiği müddeti veya müteakip tem
ditleri bitirip hizmette kalmağı istiyen ve talimat
namesindeki şartlan haiz olan neferlerin dört de
faya kadar, onbaşı ve daha yukarı rütbedekilerin 
yaş haddine kadar temditleri, Umum Jandarma 
Kumandanlığınea kabul edilebilir. 

MADDE 8 — Ordudan terhis edilip jandarma
ya yazılan neferler, onbaşılar ve sınıf çavuşları 
birinci temdit devresine, evvelce jandarmada hizmet 
etmiş ve terhis edilmiş olanlardan tekrar girenler 
bitirdikleri devreyi takip eden temdit devresine ka
bul olunur ve o devreye mahsus maaşı alırlar ve 
eski rütbelerini de muhafaza ederler. 

MADDE 9 — Gedikli küçük zabitlerden filî 
veya teahhüt ettikleri müddeti bitirip tekrar hiz
mette kalmağı istiyenlerden talimatnamesinde yazılı 
şartları haiz olanlarının hizmet müddetlerinin tem
didi , Umum Jandarma Kumandanlığınea kabul 
olunabilir. 

MADDE 10 — Temditli küçük zabitlerle on-

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 6 Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Jandarma hizmet müddetleri ar
zu ve talep üzerine temdit olunur. Beher temdit 
müddeti üç seneden ibarettir. İlk dört devreden 
sonra müteakip devreler birer senedir. îlk mükel
lef ligini veya gönüllü olarak teahhüt ettiği müd
deti bitirip hizmette kalmağı istiyen ve talimatna
mesindeki şartları haiz olan neferlerin dört defa
ya kadar, onbaşı ve daha yukarı rütbedekilerin 
yaş haddine kadar temditleri Jandarma Umum 
Kumandanlığınea kabul edilebilir . 

MADDE 8 — Avııeıı kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Temditli gedikli küçük zabitler-
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MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynen kabul elilmiştir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

| MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi ay-
i nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Millî Müdafaa Encümeninin 
yedinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Hükümetin sekizinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Hükümetin dokuzuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Millî Müdafaa Encümeninin 

MADDE 6 — Evvelce orduda hizmet etmiş ve 
fakat ayrıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş olan 
gedikli küçük zabitlerle orduda teahhüt ettiği müd
deti bitirip jandarmaya naklen temdidini istiyen 
gedikli küçük zabitler; talimatnamesindeki şart
l an haiz oldukları halde eski rütbe, kıdem ve ma-
aşlarile jandarma meslek mektebine alınabilirler. 

Bu mektebi muvaffakiyetle takip ve ikmal e-
derlerse jandarma gedikli küçük zabitliğile jan
darmaya kabul olunabilirler. 

I MADDE 6 — Evvelce orduda hizmet etmiş ve 
; fakat ayrıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş olan 
gedikli küçük zabitlerle orduda taahhüt ettiği 
müddeti bitirip jandarmaya naklen temdidini isti
yen gedikli küçük zabitler, usulüne göre lâzım ge
len şartları haiz oldukları halde eski rütbe kıdem 
ve ma aşlarile jandarma meslek mektebine alına-
lirler. 

Bu mektebi mukaffakiyetle takip ve ikmal eder
lerse jandarma gedikli küçük zabitliğile jandar
maya kabul olunurlar. Temditleri işbu kabul tari
hinden başlar. 

Evvelce jandarmada hizmet etmiş ve fakat ay
rıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş olan gedikli 
küçük zabitler lâzım gelen şartları haiz oldukları 
halde, eski rütbe, kıdem ve maaşları]e jandarmaya 
kabul olunabilirler. 
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başı ve neferler, teahhüt ettikleri müddeti bitir
meden istifa edemiyeeekleri gibi tayin edildikleri 
her mahalle gitmeğe mecburdurlar. 

MADDE 11 — ilk dört temdit devresi; üçer 
sene, müteakip temdit devreleri; birer senedir. 

Her sene umumî mürettebatın ne kadarının 
temditli olacağı ve ne kadar temditli kabul edile
ceği her senenin bütçesine nazaran umum jan
darma kumandanlığınca tesbit olunur. 

Maaş 

MADDE 12 — Jandarma efrat küçük zabitle
rine ayda maktuan ve tevkif atsız olarak aşağı
daki cetvelde yazılı maaşlar verilir: 

Tem-
ditsiz 

Derecesi T. L. 
Jandarma namzedi 0,50 
Nefer 1 
Onbaşı 2 
Gedikli çavuş 25 
Gedikli başçavuş-
muavini 35 
Gedikli başçavuş 45 
Başgedikli 55 

1 
Tem
dit 

T.L. 
0 
8 

11 
30 

40 
50 
60 

2 
Tem
dit 

T.L. 
0 

14 
17 
35 

45 
55 
65 

3 
Tem
dit 

T.L. 
0 

21 
24 
40 

50 
60 
70 

4 
Tem
dit 

T.L. 
0 

26 
29 
45 

55 
65 
75 

Tem-
ditsiz 

Derecesi T. L. 
Jandarma namzedi 0,50 
Nefer 1 
Onbaşı 2 
Gedikli çavuş 25 
Gedikli başçavuş-
muavini 00 
Gedikli başçavuş 00 
Başgedikli 00 

1 
Tem
dit 

T.L. 
0 
8 

11 
30 

40 
50 
60 

2 
Tem
dit 

T.L. 
0 

14 
17 
35 

45 
55 
65 

3 
Tem
dit 

T.L. 
0 

21 
24 
40 

50 
60 
70 

4 
Tem
dit 

T.L 
0 

26 
29 
45 

55 
65 
75 

MADDE 13 — Jandarma gedikli küçük zabit
lerinin her rütbeye ait terfii asgarî müddetleri üçer 
senedir. Bu müddetin hitamında münhal olmadı
ğından dolayı terfi edemiyenlerin maaşlarına bir 
rütbe için ve bir defaya mahsus olmak üzere beş 
lira zammolunur. 

taşe 
MADDE 14 — Seyyar ve sabit toplu kıtalar

da ve müesseselerde ve mekteplerde bulunan ne
fer, onbaşı ve küçük zabitler istihkakları kaza
na konmak suretile iaşe edilirler. 

Küçük zabitlerden arzu edenlerin muayyen atı 
aynen ve yahut mahallî rayiç üzerinden bedelen 
verilir. 

Kazandan iaşeleri mümkün olmıyan vilâyetle
rin sabit jandarma kıtaları karakollarındakilere 

le onbaşı ve neferler, teahhüt ettikleri müddeti bi
tirmeden istifa edemiyeeekleri gibi tayin edildikleri 
her mahalle gitmiye mecburdurlar. 

MADDE 11 — Her sene umumî mürettebatın 
ne kadarının temditli olacağı ve ne kadar temditli 
kabul edileceği her senenin bütçesine nazaran Jan
darma Umum Kumandanlığınca tesbit olunur. 

MADDE 12 — Jandarma efrat ve gedikli kü
çük zabitlerine ayda maktuan ve tevkif atsız ola
rak aşağıdaki cetvelde yazılı maaşlar verilir • 

Gedikli küçük zabitlerin harcırah ve tekaüt he
saplarında esas olan aslî maaş: 

Gedikli çavuş 500 kuruş 
Gedikli başçavuş muavini 700 kuruş 
Gedikli başçavuş 900 kuruş 
Başgedikli 1200 kuruş 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Seyyar ve sabit toplu kıtalarda 
ve müesseselerde ve mekteplerde bulunan nefer, 
onbaşı ve küçük zabitlerden arzu edenlerin muay-
yenatı, aynen ve yahut mahallî rayiç üzerinden 
hedelen verilir. 

Kazandan iaşeleri mümkün olmıyan vilâyetlerin 
sabit jandarma kıtaları karakollarındakilere maktu
an ve tevkifatsız ve peşin olarak ayda maaştan 
başka ayrıca on dört lira iaşe bedeli verilir. Bu gi-
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10 uncu maddesi Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Her sene umumî mürettebatın 
ne kadarının temditli olacağı ve ne kadar temditli 
kabul edileceği Jandarma Umum Kumandanlığm-
ca tesbit olunur. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Dahiliye Encümeninin 11 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Jandarma efrat ve gedikli kü
çük zabitlerine ayda maktuan aşağıdaki cetvelde 
yazılı maaşlar verilir. 

Tem-
ditsiz 

Derecesi T. L. 
Jandarma namzedi 0,50 
Nefer 1 
Onbaşı 2 
C4edikli çavuş 25 
Gedikli başçavuş-
muavini 0 
Gedikli başçavuş 0 
Başgedikli 0 

1 
Tem
dit 

T.L. 
0 
8 

11 
33 

43 
53 
63 

2 
Tem
dit 

T.L. 
0 

14 
17 
38 

48 
58 
68 

3 
Tem
dit 

T.L. 
0 

21 
24 
43 

53 
63 
73 

4 
Tem

dit 
T.L. 

0 
26 
29 
48 

58 
68 
78 

Gedikli küçük zabitlerin harcırah ve tekaüt he
saplarında esas olan aslî maaş; gedikli çavuş 500 
kuruş, gedikli başçavuş muavini 700 kuruş, gedik
li başçavuş 900 kuruş, başgedikli 1200 kuruştur. 

MADDE 13 — Hükümetin 
t aynen kabul edilmiştir. 

13 üncü maddesi 

MADDE 14 — Seyyar ve sabit toplu kıtalar
dan ve müesseselerde ve mekteplerde bulunan ne
fer, onbaşı ve küçük zabitler, istihkakları ka
zana konmak suretile iaşe edilirler. Küçük zabit
lerden arzu edenlerin ve talimatla tayin edilen mü
teferrik hizmetlerde bulunan nefer ve onbaşıların 
muayyenatı, aynen ve yahut mahallî rayiç üzerin
den bedelen verilir. 

Kazandan iaşeleri mümkün olmıyan vilâyetle-

MADDE 14 — Seyyar ve sabit toplu kıtalarda 
ve müesseselerde ve mekteplerde bulunan nefer, 
onbaşı ve küçük zabitler tayinat ve yem kanununa 
tevfikan istihkakları kazana konmak suretile iaşe 
edilirler. 

Küçük zabitlerden arzu edenlerin ve talimatla 
tayin edilen müteferrik hizmetlerde bulunan nefer 
ve onbaşıların, muayyenatı aynen ve yahut ma
hallî rayiç üzerinden bedelen verilir. Kazanda ia-
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maktuan ve tevkif atsız ve peşin olarak ayda ma
aştan başka ayrıca on dört lira iaşe bedeli verilir, j 

libas ve teçhiz 

MADDE 15 — Jandarma efrat, onbaşı ve kü
çük zabitleri; hükümetçe giydirilirler ve teçhiz | 
edilirler. 
î l & l f c ü ' • ; _ > . , •:„ ;; •. '! " . ' . • • • • 

Diğer hükümler: 

MADDE 16 — Gedikli küçük zabitlere; harcı-1 
rah kanununa tevfikan harcırah verilir. Baş ge- j 
diklilerden müteehhil olanlara; aile harcırahı da | 
ita olunur. J 

MADDE 17 — Gedikli küçük zabitlere ilk 
dört temdit devresinde ve her temdit devresinin 
sonunda yüzer lira mükâfat verilir I 

MADDE 18 — Gedikli küçük zabitlerin teka
ütlükleri ; 1683 numaralı kanuna göredir. Bunlar
dan yirmi sene hizmet edenlere; hini tekaütlükle
rinde ayrıca beş yüz lira mükâfat verilir. 

MADDE 19 — Yirmi sene hizmet eden onbaşı
lara; terhislerinde üç yüz lira, dördüncü temdit
ten sonra terhis edilen jandarma neferlerine; ter
hislerinde yüz elli lira mükâfat verilir. 

Yaş haddi 

MADDE 20 — Neferler için yaş haddi; otuz 
sekiz, onbaşı ve gedikli çavuşlar için kırk üç, ge
dikli başçavuş muavinleri ve başçavuşlar için; 
kırk beş, başgediklikelr için; elli yaştır. 

MADDE 21 — Alelitlak ağır hapsi mucip ve
yahut namusu bozan bir suçu jandarmaya girmez
den evvel veya sonra işlemesinden dolayı mahkûm 
olanlarla kendisi veya ailesi ahlâksızlıklarından 
dolayı fena şöhretle tanınmış olanlar; jandarmada 
kullanılamazlar. Bunlardan mükellefler; hizmetle
rini vilâyetler sabit jandarma hizmeti haricinde 
tamamlarlar. Emsalleri silâh altında bulunmıyan 
gönüllülerle temditlilerin kayitleri silinir. Hide-
matı ammeden mahrumiyet cezası; gönüllü ve tem-

bilerin vefatı vukuunda iaşe bedeli bakiyesi geri a-
lınmaz. 

MADDE 15 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Gedikli küçük zabitlerden bil
fiil yirmi sene hizmet edenler, arzu ederlerse on 
üçüncyü maddenin son fıkrasında yazılı aslî maaş
lar üzerinden 1683 numaralı kanuna göre tekaüt 
edilirler ve tekaütlüklerinde ayrıca beş yüz lira 
mükâfat verilir. 

MADDE 19 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Aynen kabul edilmiştir. 
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rin sabit jandarma kıtaları karakollarmdakilere I şcleri mümkün olmıyan vilâyetlerin sabit jandar-
maktuan en tevkifatsız ve peşin olarak ayda ma
aştan başka ayrıca 14 lira iaşe bedeli verilir. Bu 
gibilerin vefatı vukuunda iaşe bedeli bakiyesi geri 
alınmaz. 

MADDE 15 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Gedikli küçük zabitlere harcirah 
kanununa göre harcırah verilir. Bunlardan müte-
ehhil olanlara aile harcırahı da verilir. 

MADDE 17 — Aynen kabul edilmiştis. 

MADDE 18 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Jandarma girmezden evvel hay
siyet ve namus bozan bir suçtan dolayı mahkûm o-
lanlarla her hangi bir suçtan dolayı üç ay ve daha 
ziyade hapse mahkûm olanlar jandarmaya kabul 
olunamazlar. 

Askerî ceza kanununa göre tardı veya rütbenin 
geri alınmasını müstelzim efalden maada mezkûr 
kanunun 85, 87, 88, 89, 90, 91 ve 97 inci maddele
rinde yazılı suçlardan dolayı mahkû molanlarla yi
ne bu kanunun 150, 151, 152 ve 153 üncü maddele-

ma kıtaları karakollarmdakilere maktuan ve pe
şin olarak ayda maaştan başka ayrıca 14 lira iaşe 
deli verilir. Bu gibilerin vefatı vukuunda iaşe be
deli bakiyesi geri alınmaz. 

MADDE 15 — Hükümetin 15 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Gedikli küçük zabitlere harcı
rah kanununa göre harcırah verilir. Başgedikli
lerden müteehhil olanların aile harcırahı da veri
lir. 

MADDE 17 — Gedikli küçük zabialer 
tekaüde istihkak kazanmak için 20 sene 
hizmete mecburdurlar. 

Bunlardan arzu edenler 12 inci maddenin son 
fıkrasında yazılı aslî maaşlar üzerindnen 1683 nu
maralı kanuna göre tekaüt edilirler. Tekaüt edilen
lere hini tekaütlerinde ayrıca 500 lira mükâfat ve
rilir. 

MADDE 18 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

19 uncu maddesi 

MADDE 19 — Hükümetin yirminci 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 20 — Dahiliye Encümeninin 21 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Jandarma efradının kay it ve ka
bulleri, terfi ve temdidi müddet şartları ve terki
ni kayit muameleleri, onbaşı ve gedikli küçük za
bitlerin ne suretle yetiştirilecekleri Jandarma U-
munı Kumandanlığınca tesbit olunur. 
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ditliler için keza terkini kaydi muciptir. ı 

MADDE 22 — Jandarma efradının kaydi ka
bulleri, terfi ve temditi müddet ve terkini kayit 
şartları; onbaşı ve gedikli küçük zabitlerin ne su
retle yetiştirilecekleri; kararname ve talimatname
lerle tesbit olunur. 

MADDE 23 — Jandarma efradının kayit ve ka
bulleri ve muhassasatları hakkındaki (812) numa
ralı kanunla jandarma ve hudut kıtaatının küçük 
zabitan ve neferlerinin usulü iaşeleri hakkındaki 
(947) numaralı kanun ve sair kanunların bu kanu
na uygun olmıyan hükümleri; mülgadır. 

MADDE 24 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 25 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Halen jandarmada 
müstahdem çavuş ve başçavuşlardan ve bu kanu
nun üçüncü maddesinin C fıkrası mucibince kabul 
edilecek sınıf küçük zabitlerinden gedikli sınıfına 
nakle talip olanlar; bütçe ve kadronun müsa
adesine, kıdem ve ehliyet ve iktidarlarına naza
ran peyderpe}^ gedikli tahsiline ve meslek kursu
na sevkolunurlar. 

Tahsillerini muvaffakiyetle ikmal edenlerden 
çavuşlar; gedikli çavuşluğa, başçavuşlar ve mu
avinleri ; başçavuş muavinliğine nakil ve tayin 
edilirler. Ve temdit devrelerine nazaran bu kanu
nun tayin ettiği gedikli muhassasatını alırlar. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Gedikli tahsilinde 
muvaffak olamıyanlarla bu kanunun neşrinden iti
baren altı ay zarfında gedikli mektebinde tahsile 
talip olmıyan halen jandarmada müstahdem çavuş 
ve başçavuşlar; bir daha gedikliye nakle talip ola
mazlar . 

Bunlar; bulundukları rütbenin mafevki rütbe-

MADDE 22 — Jandarma efradının kaydü ka
bulleri, terfi ve temdidi müddet ve terkini kayit 
şartlan, onbaşı ve gedikli küçük zabitlerin ne su
retle yetiştirilecekleri, talimatnamelerle tesbit olu
nur. 

MADDE 23 — Jandarma efradının kayit ve 
kabulleri ve muhassasatları hakkındaki (812) nu
maralı kanun ahkâmı ve jandarma ve hudut kıtaa
tının küçük zabitan ve neferlerinin usulü iaşeleri 
hakkındaki (947) ve (1762) numaralı kanunların 
işbu kanuna uygun olmıyan hükümleri mülgadır. 

MADDE 24 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hâlen jandarmada 
müstahdem çavuş ve baş çavuşlardan ve bu kanu
nun üçüncü maddesinin (C) fıkrası mucibince ka
bul edilecek sınıf küçük zabitlehinden gedikli sı
nıfına nakle talip olanlar, bütçe ve kadronun mü
saadesine, kıdem ve ehliyet ve iktidarlarına naza
ran peyderpey gedikli tahsiline sevkolunurlar. Bun
lardan ordunun sınıf çavuşları gedikli çavuş ol
duktan sonra ayrıca meslek kursuna gönderilirler. 

Tahsillerini muvaffakiyetle ikmal edenlerden 
çavuşlar, gedikli çavuşluğa, başçavuşlar ve mua
vinleri gedikli başçavuş muavinliğine nakil ve tayin 
edilirler ve temdit devrelerine nazaran bu kanu
nun tayin ettiği gedikli muhassasatını alırlar. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Aynen kabul edil
miştir. 
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rinde münderiç, haysiyet ve şerefe dokunan suç
lardan dolayı mahkûm olanlar ve âr ve hicabı mu
cip bir harekette bulundukları müteselsil âmirle
rinde yapılan tahkikatla sabit olanlar temditli ef
rattan iseler, kayitleri, talimatnamesine tevfikan, 
Jandarma Umum Kumandanlığınca silinir. Mü
kellef efrattan iseler muvazzaflık müddetleri vilâ
yetlerin sabit jandarma teşkilleri haricinde tamam
lattırılır. 

MADDE 22 — Jandarma efradının kayit ve 
kabulleri, terfi ve temdidi müddet şartları ve ter
kini kayit muameleleri, onbaşı ve gedikli küçük 
zabitlerin ne suretle yetiştirilecekleri; talimat
namelerle tesbit olunur. 

M. M. EN. MUVAKKAT MADDE 1 — Aynen 
kabul edilmiştir. 

HÜKÜMETİN MUVAKKAT 
Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2 — 

MADDE 22 — Jandarma efradının kayit ve 
kabulleri ve muhassasatlan hakkındaki 812 numa
ralı kanun ahkâmı ve jandarma ve hudut kitaatı-
nın küçük zabitan ve neferlerinin usulü iaşeleri 
hakkındaki 947 ve 1762 numaralı kanunların jan
darmaya ait hükümleri mülgadır. 

MADDE 23 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

24 üncü maddesi 

MADDE 24 — Hükümetin 25 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Millî Müdafaa En
cümeninin muvakkat birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Halen jandarmada 
müstahdem çavuş ve başçavuşlardan gedikli tah
silinde muvaffak olmıyanlarla bu kanunun neşrin
den itibaren altı ay zarfında gedikli mektebinde 
tahsile talip olmıyanlar bir daha gedikliye nakle 
talip olamazlar. 

Bunlar bulundukları rütbenin mafevki rütbeye 
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ye terfi edilemezler. Ancak talimatnamesine tev
fikan temditleri kabul edilebilir. Gedikliye talip 
sınıf küçük zabitlerinden olup gedikli tahsiline 
gönderilememiş ve fakat kıdemleri gelmiş ve ehli
yetleri tasdik edilmiş olan çavuşlar; başçavuş mu
avinliğine, başçavuş muavinleri; başçavuşluğa 
terfi edilirler. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Sınıf küçük zabit
lerinin iaşeleri; bu kanunun on dördüncü mad
desi hükmüne tabidir. Bunlara ayda maktuan 
ve tevkifatsız olarak aşağıdaki cetvelde yazılı ma
aşlar verilir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Sınıf küçük zabit
lerinden yirmi sene hizmet edenlere; terhisleri za
manında, 500 lira mükâfat verilir. Bunların yaş 
hadleri; yirminci maddede olduğu gibidir. 

17/VI/1931 

Baş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Esat 

Na. 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

H. V. 
Dr. T. Rüştü M. 

V. îk. V. 
Hilmi M. Şeref 

M. M. V. 
Zekâi 

Ma. V. 
Abdülhülik 

S. î. M. V. 
Dr, Refik 

MUVAKKAT MADDE 3 — Sınıf küçük zabit
lerinin iaşeleri, bu kanunun on dördüncü maddesi 
hükmüne tabidir. Bunlara ayda maktuan ve tev
kifatsız olarak aşağıdaki cetvelde yazılı maaşlar ve
rilir. 

Tem-
ditsiz 

Rütbesi T. L. 
Çavuş 3 
Başçavuş muavini 3,50 
Başçavuş 4 

1 
Tem
dit 

T.L. 
19 
20 
21 

2 
Tem
dit 

T.L. 
31 
32 
33 

3 
Tem
dit 
T.L. 
36 
37 
38 

4 
Tem
dit 
T.L. 
42 
43 
44 

Tem-
ditsiz 

Rütbesi T. L. 
Çavuş 3 
Başçavuş muavini 4 
Başçavuş 5 

1 
Tem
dit 

T.L. 
19 
20 
21 

2 
Tem
dit 

T.L. 
31 
32 
33 

3 
Tem
dit 
T.L. 
36 
37 
38 

4 
Tem
dit 
T.L. 
42 
43 
44 
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M. M. En. MUVAKKAT MADDE 3 — Aynen 
kabul edilmiştir. 

HÜKÜMETİN MUVAKKAT MADDE 4 — 
Aynen kabul edilmiştir. 

terfi edilemezler. Ancak usulüne tevfikan temdit
leri kabul edilebilir. 

Gedikliye talip sınıf küçük zabitlerinden olup 
gedikli tahsiline gönderilmemiş ve fakat kıdemleri 
gelmiş ve ehliyetleri tasdik edilmiş olan çavuşlar, 
başçavuş muavinliğine, başçavuş muavinleri baş
çavuşluğa terfi edilirler., 

MUVAKKAT MADD 3 — Sınıf küçük zabitle
rinin iaşeleri bu kanunun 14 üncü maddesi hük
müne tabidir. Bunlara ayda maktuan aşağıdaki 
cetvelde yazılı maaşlar verilir. 

4 ve mü-
linci 2inci 3üncü teakip 

Tem- tem- tem- tem- tem-
ditsiz dit dit dit dit 

Rütbesi Lira Lira Lira Lira Lira 
Çavuş 3 19 31 36 42 
Başçavuş muavini 4 20 32 37 43 
Başçavuş 5 21 33 38 44 

MUVAKKAT MADDE 4 — Sınıf küçük zabit
lerinden 20 sene hizmet edenlere; terhisleri zama
nında 500 lira mükâfat verilir. 

Bunların teahhüt ettikleri müddetçe hizmet mec
buriyetleri 10 uncu maddede ve yaş hatleri; 19 
uncu maddede olduğu gibidir. 

•* • < < • < C - o — 





Sıra JNQ 4 7 ye ilâve 
Muamele vergisi kanunu makamına kaim 1/41 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe, İktisat ve Maliye Encümenlerinden 

intihap olunan azadan mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası 

Muhtelit Encümen mazbatası 
T. B. Af. M. 
Ik. Encümeni 

Karar & 17 21-VII-193Î 
Esas J\£ 1/41 

Yüksek Reisliğe 
Meclisi Alice teşkil kılınan Encümenimize havale buyrulan muamele vergisi kanun lâvihası 

Maliye ve İktisat Vekili Beylerin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 
Bir kısım sanayimizin muhtaç oldukları himayeyi vücuda getirmek ve bu suretle inkişaf

larını temin eylemek üzere vergi istisnalarından bahis ikinci maddenin tefsirine ve maddei 
iptidaiye payı olarak tenzil edilen miktarın bazı sanayiimiz için daha ziyade muvafık olan 
miktara iblâğı zımnında beşinci maddenin A fıkrasının tadiline ve erbabı senayiin prim mu
kabili olarak teal edilmiş olan borçlarile hazinenin alacaklarının karşılıklı bir surette terkinine 
ve bu veçhile muamele vergisinden mütevellit hesabatın tasfiyesine karar vermiş ve bunun 
için de encümenimiz muvakkat ikinci maddenin tesbitini münasip görmüştür. Birinci madde de 
yalnız kelime tashihi yapılmış olduğundan encümeni m izce diğer maddeleri Bütçe Encümeninin 
teklifi veçhile aynen kabul eylemiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Muhtelit En. Reisi M: M. Kâtip Âza Âza 

Mardin İsparta İsparta İstanbul 
ti, Fehmi Ali Riza Kemal Mükerrem Ali Rana 

Âza Âza Âza 
Aksaray Konya izmir 

A. Süreyya Refik 

Muhtelit Encümenin tadili 

Muamele vergisi kanunu lâyihası verginin mevzuu 

Madde 1 — Türkiye dahilinde: 
A ) Kuvvei muharrike kullanan sinayi müesseselerin senevi on bin liralık ciro fevkindeki 

mamulâtı; 
B ) Bütçe Encümeninin tadili aynen kabul edilmiştir. 
C ) » y> y> y> » » 
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İstisnalar 

Madde 2 — Aşağıda yazılı maddeler ve muameleler muamele vergisinde müstesnadırlar. 
A ) Bütçe Encümeninki aynen kabul edilmiştir. 
B ) i> y> JO » 2 
C ) y> » » y> i> 
D ) » a> » » » 
E ) y> » » » » 
F ) J> » » » x 
G ) » » » » » 
H ) Alelumum matbaa mamulâtı 
İ ) Bütçe Encümeninin (H) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 
J ) Bütçe Encümeninin (İ) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 
K ) Bütçe Encümeninin (J) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 
L ) Eleksiz un fabrikalarile ekmek, tuğla, kiremit ve hizar fabrikaları. 
M) Bütçe Encümeninin (L) fikrası aynen kabul edilmiştir. 
N ) Bütçe Encümeninin (M) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 
O ) Bütçe Encümeninin (N) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 
P ) Bütçe Encümeninin (O) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 
R ) Trikotaj, ıtriyat ve suni veya tabii ipek mensucat ve çorap fabrikaları hariç olmak 

üzre en az 5 beygire kadar ( beş dahil ) kuvvei muharrikesi olan küçük sanayi ve hirfet 
müesseseleri. 

Verginin matrah ve nisbeti 

Madde 5 — Muamele vergisinin matrah ve nisbeti: 
A ) Sinsi müesseselerde vergiye tabi her nevi mamulâtın satış kıymetinden aşağıda yazılı 

tenzilat yakıldıktan sonra kalan miktar vergiye matrah ittihaz edilir. Vergi nisbeti bu suretle 
bulunacak kıymetin yüzde altısıdır. 

Maliye ve İktisat Vekâletlerince müştereken her sanat şubesi için mamul maddeler içeri
sinde bulunan iptidaî maddelerin nisbetlerini ihtiva eden bir cetvel tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik olunur. 1931 malî senesinde yapılacak olan tenzilât bu cetvelde yazılı ipti
daî maddeler kıymetlerinin ipekli ve dabağat mamûlatında yüzde yirmisi ve diğerlerinde 
yüzde kırkıdır. 

Cetvelde maddei iptidaiye nisbeti gösterilmiyen mamûlatla un f«bikaları mamûlatımn satış 
kıymetinden ancak % de yirmisi tenzil olunur. 

ig32 ve müteakip seneler için mâddei iptidaiye tenzilât nisbetleri her senenin batçe 
kanunile tayin olunur. 

B ) Bütçe Encümeninin (B) fıkrası aynen 
C ) Bütçe Encümeninin (C) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 1 — Bütçe Encümeninin muvakkat maddesi aynen kabul edilmittir. 

Muvakkat madde 2 — Sanayi müesseselerinden teşviki senayi kanunu mucibince prime müs
tahak olanların 927,928 malî seneleri muamele vergileri borçlarından bu kanunun meriyeti 
tarihine kadar primlerle mahsup edilmek üzere tecil edilmiş ve henüz tahsil veya mahsup 
edilmemiş olan mıktarlarile hazinenin 928 - 929 ve 930 senelerinden senayi müesseseleri olan 
prim tahsisatları kayitları mütekabilen terkin olunmuştur. • 

Sanayi ve Maadin Bankası emrine geçmiş seneler prim mukabili olarak verilmiş olan bir 
milyon lira mezkûr bankanın sermayesine ilâve edilmiştir. 



Sıra No 95 
Kütahya Mebusu Mehmet Beyin iskânı adî hakkındaki ah
kâmı kanuniyeden fakir mübadillerin de istifade etmesine 
dair 4/11 numaralı takriri ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

Yüksek Keisliğe 
Tasfiye kanunu mucibince mülteci, harikzede ve muhacirine verilen iskânı adi ile meceanen 

verildiği halde fakir mübadillerin malik oldukları küçük miktarda matlupları iskânı adiye 
kifayet etmiyen kısmı borçlandırılmaktadır. Fakir muhacirler hakkında hükümetin gösterdiği 
şefkatten fakir mübadillerin istifade etmelerinin temini için iskânı adi hakkındaki ahkâmı ka
nuniyeden fakır mübadillerin istifade ettirilmesini rica ederim. 

Kütahya 
Mehmet 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
T.B. M. Af. 

Dahiliye Encümeni 
Karar M 4 20 - VII - 1931 
Esas M 4111 

Yüksek Reisliğe 
Memleketlerinde hiç mal terk etmemiş oldukları halde 1661 numaralı kanun mucibince 

uhdelerindeki emvalin iskânı adi derecesindeki miktarı ipka ve borçlan affedilmiş olan iskânı 
adiye tabî mübadiller ile memleketlerinde terkettikleri mala mukabil tesbit edilen istihkakları 
iskânı adi haddinden pek dun olduğu halde istihkaklarından fazlasını borçlanmak vaziyetin de 
bulunan mübadiller arasında müsavat ve madeleti teminen 1771 numaralı kanunun tefsiri 
teklifini havi Kütahya Mebusu Hacı Mehmet Bey tarfından verilip Encümenimize havale buyu-
rulan takrir Dahiliye nüfus işleri müdürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Teklif mevzuu haddi zatında iskânı adiye tabi muhtacı muavenet mübadillerden memleket
lerinde mal terkettiklerine vesaik ibraz ve istihkak tesbit ettirenlerin borçlanmasını ve ettir
meyenlerin borçsuz] olarak meceanen uhdelerindeki emvale temellük etmelerini müstelzim ol
mak itibarile aralarındaki farkın izalesi muvafıkı madelet görülmüş ve ancak bunun tefsir 
tarikile halline 1771 numaralı kanunun mevaddı mündericesindeki ibare müsait görülmediğin
den ve mezkûr kanunun mûzakerat zabitlannda Şark Vilâyetleri mültecilerinden memleketlerine 
avdetleri kabil ve mümkün olmıyanların dahi bu kanundan istifadeleri maksut olduğu anlaşıl
dığı halde kanunun metni ve ibareleri bu maksadı ifadeye kâfi görülmediğinden esasen mik
tarları mahdut bulunan bu kabil muhtacı muavenet ve iskânı adiye tabi mübadil mütefevviz-
lerle Vilâyatı Şarkiye mültecilerinin yalınız mesken ve iskânı adiye mahsus ve münhasır olmak 
üzere borçlandınldıkları miktarın affı ve uhdelerindeki emvalin yalnız bu hat dahilindeki kıl-
mının meceanen temliki hususlarının 1771 numaralı kanuna müzeyyel bir maddei kanuniye 
halinde tedvinine lüzum ve zaruret görülmüş ve lâyihai kanuniye rapten takdim kılınmış 
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olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunmak Özerk Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Dahiliye En. Reisi M. M. Kâ. Âza Âza 
Tekirdağ Muş Antalya Amasya 

Cemil Hasan Reşit Ragıp Esat 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Kars Çorum Rize Malatya Zonguldak 

Baha Tali /. Kemal Atıf Vasıf Rifat 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Mübadele ve tefviz işlerinin kafi tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1Ç-3* 931 tarih ve 1771 
numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE l —Mübadele ve tefviz işlerinin kafi tasfiyesi ve intacı hakkındaki 19-3-1931 tarih 
ve 1771 numaralı kanunun ikinci maddesi veçhile istihkaklarından fazla mal tefevvüz etmiş 
olup fazlasını borçlanan veya borçlanmak vaziyetinde bulunan mübadillerin ve muhtacı mua
venet olup memleketlerine avdetlerine imkân görülemeyen Vilâyatı vŞarkıye mültecilerinden 
harp ve işgal dolayısile dahile iltica eden veya her hangi bir sebeple naklolunanlann yalnız 
meskene mahsus olmak üzere iskânı adî derecesine kadar olan borçlan affolunmuştıır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 



Sıra No 96 
İfiuhasebei umumiye kanununun 83 üncü maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında l/İ25 numaralı kanun lâyihası ve Ma

liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 22-VI-1931 
Şube 
Şayi 6/1788 

15 M. M. Yüksek Reisliğine 

26 mayıs 1927 tarih ve 1050 namaralı muhasebei umumiye kanununun 83 üncü mad 
desine bir tıkra ilâvesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
17-6931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Muhasebei umumiye kanununun 83 üncü maddesinin «A» fıkrasında ( seferberlikte ve 
hasbelicap vakti hazerde Maliye Vekili İcra Vekilleri Heyetînin kararına müsteniden askerî 
devair mutemetlerine bin liradan fazla avans verebilir ) denmektedir. 

Bu fıkra hükmüne nazaran işbu cevaz ve müsaadenin münhasıran ciheti askeriyeye şamil 
olduğu ve devairi saiıenin istifade edemiyeceği bedihi isede Efganistan ve İranın bazı mahal
lerinde banka bulunmaması ve Nankin de ise İş Bankasınca muhabir tedarik ed lememesi ve 
Rusyanın para ithal ve ihracı hususunda ihdas eylediği vaziyete mebni buralardaki hariciye 
teşkilâtımız için civar mahallerdeki bankalara gönderilen maaş ve masraflar elçi ve konsolosla-
rımızca muhtelif vasıtalarla celp ve sarfedilmekte ve bin lirayı tecavüz eden masraflarda mu
hasebei umumiye kanununun kirediye dair olan hükmünün tatbikina imkân hasıl olmamakta 
ve İş Bankasının işarına nazaran ekseri muhabirlerde müteferrik ve cüzi masrafların kiredi 
şeklinde ve mevzuatımız dairesinde istimalin kendilerine tahmil ettiği külfetten şikayet edilerek 
kiredileri elçi ve konsoloslara temamen tediye eylemekte oldukları ve bilhassa memaliki ecne-
biyede intişar eyleyen bazı gazetelere tediyesi icap eden paraların kırediden ve bankadan tediye 
ettirilmesi mahzuru daî olduğu cihetle hem hilafı kanun muamele yapılmaması hem de yapılan 
sarfiyatın mahsupsuz kalmaması için salifülarz Muhasebei Umumiye kanununda askerî mute
metlere bahşedi'en müsaadenin elçi ve konsoloslarada teşmili zarurî görülmekte olduğundan 
merbut lâyiha bu esası temine matuf olmak üzere tanzim edilmiştir. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Karar A 18 16-VI/-1931 
Fsas A 1/125 

Yüksek Reisliğe 
26 mayıs 927 tarih ve 1050 numaralı muhasebei umumiye kanununun 83 üncü maddesine 

bir fıkra ilâvesine dair başvekâletin 22 haziran 931 tarih ve 6-1787 numaralı tezkeresile 
Büyük Meclise takdim kılınan kanun lâyihası Encümenimizde Hariciye Vekili Tevfık Rüştü 
Beydendi hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesi Encümeuimizce de varit görülerek teklif olunan kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Maliye Encümeni 
Reisi na. 

Refik 

M. M. Kâtip 
İsparta 
Kemal 

Âza 
İçel 

Emin 

Âza Âza Aza 
Malatya Mersin Diyarbekir 

M. Nedim A. Hamdi Zülfü, 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
M A3 72 19-V11-193İ 

Esas K° 1(125 
Yüksek Reisliğe 

Muhasebeî umumiye kanununun 83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında olup Maliye 
Encümeni mazbatasile birlikte Encümenimize tevdi kılman kanun lâyihası Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey ile Maliye Vekâleti Muhasebei Umumiye Müdürü Faik Bey hazır olduğu 
halde müzakere olundu. 

Uzak ve bankası olmıyan memleketlerde bulunan elcilik ve konsolosluk işlerinin teshil ve 
tesrii maksadile askerî mutemetlere olduğu gibi İcra Vekilleri Heyeti kararile bin liradan fazla 
avans itasını istihdaf eden kanun lâyihası Encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umnmi Heyetin tasvibine arz olunur. 
Reis 

Oümüşane 
H. Fehmi 

Aksaray 
A. Süreyya 

Kırklareli 
M. Nakit 

Reis Vekili M. M. 
İstanbul Konya 
Ali Rana K Zaim 

Kâ. 
Tokat A. 

Süreyya 

Bursz Çorum Elaziz 
Dr. Galip Mustafa ti. 

Kırklareli Konya 
Şevket K- Hüsnü 

Tahsin 
İsparta 

Mükerrem 
Niğde 
Faik 

Karahisar 
Ali 

Kayseri 
A. Hilmi 
Yozgat 

5. Sırrı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
26 mayıs 1927 tarik ve 1050 numaralı muhasebei umumiye kanununun 83 üncü maddesine 

bir fıkra ilavesine dair kanun lâyihası 
MADDE i — Muhasebei umumiye kanununun 83 üncü maddesinin «A» fıkrasındaki 

(askerî devair mutemetlerine) ibaresinden sonra (ve elçilerle konsoloslara) ibaresi ilâve edilmiştir, 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri talihinden muteberdir. 

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

17-VI-1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. ÎK.V. S. I. M. V. 

Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 





Sıra No 97 
Yeniden tam teşekküllü (50) nahiye teşkiline ve 1452 nu
maralı kanuna merbut (2) numaralı cetvelin tadiline dair 

1/132 numaralı kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni 
mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 1 -VII - 1931 

Sayı öf 1921 
H. IU. M. Yüksek Reisliğine 

Yeniden ( 50 ) tam teşekküllü nahiye teşkiline ve 1452 numaralı kanuna merbut iki numa
ralı cetvelin tadiline dair Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24-6-931 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibestîe birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Bşvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
931 senesinde 50 tam teşekküllü nahiye teşkiline ihtiyaç hasıl olmuş olduğundan bu hususta 

bir lâyihai kanuniye tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Hüiçe Kncümeni mazbatası 
T. B- M. M. 

Bütçe Encümeni 
M X* 57 8-VU-193İ 
Esas M 1-132 

Yüksek Reisliğe 
Yeniden tam teşekküllü elli adet nahiyenin teşkiline dair olup Başvekâletten gelen kanun 

lâyihası Encümenimize tevdi buyurulmakla Dahiliye Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Tam teşekküllü nahiyelerin çoğalmakta bulunan adedi bunların başına getirilecek zevatın 
teşkilâttan maksut olan gayeleri temin edebilecek kudret ve kabiliyyette bulunup bulunamıya-
cakları meselesi üzerinde tevakkuf edilmesini istilzam eylemiştir. Bahusus kendilerine mevdu 
hizmetleri ifa edebilecek kabiliyette bulunmamaları sebebile vücutlarından faydadan ziyade zarar 
gelmekte olduğu tebeyyün etmiş bulunduğu için Maliye vekâleti tarafından bir çok nahiyelerden 
varidat tahakkuk memurlarının ve 200 kadar tapu memurunun hazfedilmiş bulunması meselenin 
layik olduğu ehemmiyeti daha ziyade tebarüz ettirmiştir. 



- 2 -
Dahiliye Vekili Beyin Encümenin bu husustaki endişelerini bertaraf edebilecek anasırı bul

mak hususunda teminat vermesi üzerine Encümenimiz bu teminatı esas ittihaz ve dahiliye 
Vekâleti Bütçesinin imkânlarını dahi nazara alarak 1932 senesi iptidasından muteber omlak 
üzere hükümetin teklifini tadilen kabul eylemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
Reis 

Gümüşane 
fi. Fehmi 

Bursa 
D. Oalip 

Kırklareli 
Af. Nahit 

Reis Vekili 
İstanbul 

Ali Rana 
Çorum 

Mustafa 
Konya 

K. Hüsnü 

M, . M. 
Konya 

K. Zaim 
Elâziz 

fi. Tahsin 
Sivas 

Af. Remzi 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
Erzurum 

Aziz 
Yozgat 

S. Sırrı 

Aksaray 
A. Süreyya 

İsparta 
Mükerrem 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yeniden 50 tam teşekküllü nahiye teşkiline ve 
1452 numaralı kanuna merbut 2 numarlı 

cetvelin tadiline dair kanun lâyihası 

1 — Yeniden teşkil olunacak 50 tam te
şekküllü nahiyelerde istihdam edilecek olan 
ve merbut A cetvelinde derece adet ve maaş 
miktarları gösterilen memurlara ait teşkilât 
kadrosu 1452 numaralı kanunun ikinci mad
desine merbut iki numaralı cetvele ilave olun
muştur. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

24-6-931 
Baş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet Y. Kemal Zekâi 

Ha. V. 
D. T. Rüştü 

Nf. V. 
filimi 

Derece Nev' 

Ma. V. 
Af. Abdülhalık 

İk. 
M. Şeref 

A - Cetveli 

i memuriyet 
12 Birinci sınıf Nahiye mü

dürü 
19 Nahiye tahrirat kâtibi 
19 » Nüfus memuru 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 

S. İ. M. V. 
D. Refik 

Adet Maaş 

50 25 
50 10 
50 10 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

yeniden tam teşekküllü elli nahiye teşkiline ve 
1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı 

cetvelin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE i — Yeniden teşkil olunacak tam 
teşekküllü 50 nahiye de istihdam edilecek 
olan ve merbut (A) cetvelinde derece, adet 
ve maaş miktarları gösterilen memurlara ait teş
kilât kadrosu 1932 malî senesi iptidasından 
muteber olmak üzere 1452 numaralı kanunun 
ikinci maddesine merbut (2) numaralı cetvele 
ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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



Sıra No 98 
- Her sene bütçesine konulacak distofajin tahsisatının müte-

havvil sermaye olarak istimali hakkında 1/61 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet l-V-1930t 

Muamelât Müdrlüğü 
Şube : 
Sayı 6J1412 

B. M. M. Y ü k s e k Reis l iğ ine 
Her sene bütçesine vaz olunacak distofajin tahsisatının mûtedavil sermaye olarak istimali 

hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 30-4-930 tarihli içtimaında 
YüksekJMeclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mncibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Esbabı mucibe 

Her sene bütçesine vaz olunacak distofajin tahsisatının mûtedavil sermaye olarak istimaline 
dair olup hazineye havale buyurulan İktisat Vekâletinin merbut kanun lâyihası tetkik olundu. 

Koyunlara arız olan kelebek hastalığının tedavisinde istimal edilmekte olan ve muvazenei 
umumiyeye dahil olup varidat temin eden bir müessesei sinaiyeden olması hasebile distofajin 
Darülistihzarı için her sene bütçesine tahsisat vazından ise emsali müesseselerde olduğu gibi930 
senesi İktisat Vekâleti bütçesine vazolunan distofajin tahsisatının muhasebei umumiye kanununun 
49 uncu maddesine tevfikan mûtedavil sermaye olarak istimali ve ait olduğu seneler bütçesine 
artık bu iş için tahsisatv az edilmemesi hazinece muvafık görülmüştür. Ancak İktisat Vekâletince 
teklif olunan lâyihada her sene bütçeye vaz olunacak tahsisatın mûtedavil sermaye olarak isti
mal olunacağı muharrerdir. Halbuki muhasebei umumiye, kanununun 49 uncu maddesi muci
bince sermayei mütedavile tahsisatından istimal olunmıyan kısmın iptal ve varidat fazlasının 
irat kaydından sonra mütebaki kısmın âti seneler zarfında devren mûtedavil sermaye olarak 
istimal edilebileceğinden müteakip seneler bütçesine bu iş için tahsisat konulmamasını teminen 
mezkûr kanun lâyihasının birinci maddesi tadilen ve yeniden tanzim olunarak takdim olunmuştur. 

B ü t ç e K ü ç ü m e n i m a z b a t a s ı 
T, B. M: M. 

Bütçe Encümeni 
M. M. 14 20-VI1-1931 

Esas A" 1 61 
Yüksek Reisliğe 

Her sene bütçesine vazolunacak distofajin tahsisatının mûtedavil sermaye olarak istimali 
hakkındaki kanun lâyihası İktisat Vekili Şeref Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
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Kelebek denilen koyun hastalığının distofajin ilâcı ile izale edildiği verilen izahat üzerine anla
şılmış olduğundan memleketimizde hazırlanan bu ilâcın daha kolay bir tarzda istihsal ve mev
kii istifadeye konmasına medar olmak üzere tahsisatının mütedavil sermaye ile tedviri münasip 
görülmüş ve teklif olunan lâyiha encümenimizce esas itibarile kabul edilmiştir. Şekle ait cüz'i 
tadilâtla kabul edilen lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gûmüşane 
H. Fehmi 

M. M. Kâ. 
Konya Tokat' 

K> Zaim Süreyya 

Aksaray Çorum Elâziz 
A. Süreyya Mustafa H. Tahsin 

Kbnya 
H. Hüsnü 

Kırklareli Kırklareli 
Şevket M. Nakit 

A. Karahisar 
Ali 

Erzurnm 
Aziz 

Niğde 
Faik M 

Sıvaa 
Remzi 

Bursa 
D. Galip 

İsparta 
Mükerrem 

Yozgat 
5. Sırrı 

HÜKÜMETİN TEKLİEİ 

İktisat bütçesine mevzu distofajin tahsisa
tının mütedavil sermaye olarak istimaline dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — İktisat Vekâleti bütçesine vazo-
lunan distofajin tahsisatının muhasebei umu
miye kanununun 49 uncu maddesine tevfikan 
mütedavil sermaye olarak istimaline mezuniyet 
verilmiştir. 

MADDE 2 — Distofajin satış bedeli İkti
sat Vekâletince tesbit olunur. 

MADDE 3 — Bu kanunun suveri tatbiki-
yesi İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak 
bir talimatname ile tayin olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun ] Haziran 930 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 —' Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 30-4-930 

Baş. V. 
İsmet 

Da. V. 
£. Kaya 

Mf. V. 
Cemal Hüsnü 

Ad. V. 
M. Esat 

Ha. V. 
D. T. Rüştü 

.. Na. V. 
Recep 

M. M. V. 
M. Abdülhalik 

Ma. V. 
Ş. Sarcoğlu 

İk. V. 
Şakir 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye ola
rak kullanılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İktisat Vekâletinin 1931 
malî senesi bütçesinin 657 inci faslının 4 
üncü maddesine konulmuş olan 7000 liralık 
distofajin tahsisatınn muhasebei umumiye kanu
nunun 49 uncu maddesine tevfikan mütedavil 
sermaye olatak istrmaline mezuniyet veıilmiştir 

MADDE 2 — Distofajin satış 
sat Vekâletince tesbit olunur. 

bedeli İktı-

MADDE 3 — Bu kanun 
tarihinden muteberdir. 

1 ağustos 931 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

S. I. M. V. 
Dr. Refik 



Sıra Ng 99 
Konya Mebusu Refik Beyin, 1452 numaralı kanunun 2 inci 
maddesine merbut cetvelde muharrer Adliye Vekâleti vilâ-
yat memurları kısmının hakimler kanunu ile telifi hakkında 

4/10 numaralı takriri ve Bütçe Encümeni mazbatası 

BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ YÜKSEK REİSLİĞİNE 

1452 numaralı teadül kanununa merbut cetvellerden Adliye Vekâletine ait cetvelin vilâyat 
memurları kısmında muharrer hâkim sınıfına mensup olanlardan reis, hakim,sulh hakimi, 
mûddei Umumî ve muavinleri ve âza ve âza mülazimleri bir unvan altında ve müstantiklerle 
icra reisi ve muavinleride ayrı ayrı birer unvan altında gösterilmiş isede hakimler kanunu 
mucibince bunların heyeti umumiyesi hakim unvanı altında cem edilmiş olmasına göre 
teadül kanunundaki şu tarz hakimler kanunile kabili telif görülmemiştir. 

Taadül kanununun 2 inci maddesinde ( Umumi Bütçeden maaş alan memurların derece ve 
maaşları merbut iki numaralı kadro cetvelinde yazılıdır. ) denilmesinden de anlaşılacağı üzere 
teşkilât kanunu hükmünde olan bu cedvel yalnız derece ve maaş itibarile bir kanun olup 
diğer cihetlere ait mvecut hususî kanunlar hükmü muteberdir. Ve şu suretle hakimlerin kanunu 
hususisi olan hakimler kanunu mucibince müstantik ve icra reisi ve muavinlerile diğer ha
kimlerin birleştirilmesi esasının kabulü ve kadronun yine teadül kanunundaki maaş ve derece 
ve adet dahilinde birleştirilmesi zarurî ve tabiidir, buna mukabil barem kanunu hükmünce bu 
hakimlerin ayrı ayrı tasnife tabi tutulması itibarile kadroların tevhidi caiz olmıyacağına matuf 
bulunan Maliye Vekâletinin noktai nazarı kanunun esasatile kabili telif görülmemiş ve mucibi 
tereddüt bulunmuş olduğundan tereddüdün izalesi için keyfiyetin Büyük Millet Meclisince 
tefsiren halli muktazı bulunmuştur. Muktazasının ifası zımnında işbu takririn Bütçe Encümenine 
havalesini teklif ederim efendim. 12-VH-931 

Konya 
Refik 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni $0 * Vll - jgğğ 
75 

Esas M 4\t0 
Yüksek Reisliğe 

1452 numaralı maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun ikinci maddesinde tasrih 
edilen cetvel Devlet memuriyetlerinin yalnız derec ve adetlerine göre yapılmış bir teşkilât 
kanunu mahiyetinde olmasına ve bu itibarla diğer kısımlara ait olan mevcut hususî kanunların 
ve bilhassa hakimler kanununun hükümlerinin muteber olmasına nazaran mustantlk, icra reisi 
ve muavinleri ile diğer hakimlerin birleşmesi esasının kabulü zarurî bulunduğundan teadül 
kanunu mucibince hakimlerin ayrı ayrı tasnife tutuimamaları Maliye Vekâletinin bu baptaki 
noktai nazarı ile tearuz teşkil edeceğinden bu yolda bir fıkrai tefsiriyenin kabulüne dair 
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Konya Mebusu Refik Bey tarafından veriien takrir müzakere ve tetkik edildi. Neticede aiıiren 
kabul edilmiş olan bütçe kanununun 18 inci maddesinin son fıkrası 1931 malî senesi zarfında 
yukarı derecelerdeki memuriyetlerin maaşları karşılık gösterilerek dun derecelerden istihdamı 
hususunda hükümete selâhiyet vermiş olduğundan meselenin tefsire muhtaç bulunmadığına ka
rar verilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis vekili M. M. Kâ. 
Gümüşane İstanbul Konya Tokat A. Karahisar 
fi. Fehmi Ali Rana K- Zaim Süreyya Ali 

Aksaray Çorum Elaziz Erzurum İsparta 
A. Süreyya Mustafa H. Tahsin Aziz Mükerretn 

Kayseri Kırklareli Kırklareli Konya Niğde Yozgat 
A. Hilmi Şevket M. Nahit K. Hüsnü Faik S. Sırrı 

m M^Mfc 3 ^ ^ - ^ ^r *^ - ,.lt 



Sıra No 77 
Divani Muhasebat reisi saniliğrle âzalıkları için intihap yapıl
ması hakkında 3/63 No. Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 
ve Bütçe ve Maliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit 

Encümen mazbatası 

• TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ CELİLESİNE 

Muhâsebei umumiye kanununun Divana tahmil ettiği vazifeler Divanı Muhasebat Heyeti kadro
sunun tevsiini istilzam eylemiş ve teadül kanununun tanzim edildiği sırada bu husus nazarı itibara 
alınarak heyete bir reisi sani ve dört âza ilâvesi esasının kabul edildiği de malûmu samileri bulun
muştur. 

Şimdiye kadar intihap yapılmamış olmasından dolayı Divan muhâsebei umumiye kanununun tah
mil ettiği yeni vazifeleri de evvelki teskilâtile ifaya çalışmakta bulunmuş ise de mevcut heyetin bu 
vazifeleri ifaya adeden kifayetsizliği hasebile işler günden güne müterakim bir hal almağa başlamış 
ve sarfedilen azamî mesaiye rağmen mevcut heyetle bu terakümün artmasının önüne geçilmesine im
kân olmadığı da kafiyen tahakkuk etmiştir. Yine muhâsebei umumiye kanununun muhasebelerinin 
rüyetile Divanı mükellef kıldığı ayniyat muhasiplerinden bu seneden itibaren hesap alınmağa baş
lanması da bu terakümü tezyit edecek yeni ve başkaca bir amil teşkil etmekte bulunmuştur. Bu sebeple 
Divan heyetinin tezyidi zaruret ve müstaceliyet kesbetmiş olduğundan kâfi miktara iblâğı için yapıl
ması lâzı mgelen intihabın tesrii ifası hususuna müsaadei devletlerini istirham ederim efendim. 

D. M. Reisi 
Fuat 

Bütçe ve Maliye Muhtelit Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe ve Maliye 
• Muhtelit En. 
Esas No: 3/63 

Yüksek Reisliğe 

Divanı Muhasebatta münhal bulunan bir ikinci reislik ile dört âzalık için Bütçe ve Maliye Encü
menlerince müştereken namzet gösterilmesi'hususunda Riyaseti Celileden alınan tezkere üzerine 
Maliye Vekili Abdülhalik Bey ile Divanı Muhasebat Birinci Reisi Fuat Bey hazır olduğu halde 
içtima edilerek mezkûr ikinci reislik ile âzalıklar için Heyeti Umumiyece mukaddema ittihaz buyrulan 
karara tevfikan üç misli olarak esamileri merbut listelerdeki zevatın namzet iraesi müşterek encü
mence karargir olmuştur. Riyaseti Celileye arzolunur. 

Reis 
(lümüşane 

/ / . Fehmi 
Bursa 

Rs. V. 
istanbul 
Ali Bana 

Elâziz 
H. Tahsin 

Kayseri Diyarbekir 
A. Hilmi Zülfü 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Erzurum 
Aziz 

Mersin 
Ham d i 

Kâtip 
Tokat Afyon 
Süreyya 

İsparta 
M ilker rem 

Kıklareli 
Şevket 

Karahisar 

İsparta 
Kemal 

Konya 

Aksaray 
A. Süreyya 

Konya 
Refik 

K. Hüsnü 



İsmi 

Seyfettin B. 
Refik Besim B. 
Fevzi B. 
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İKİNCİ REİS NAMZETLERİ 

Memuriyet unvanı 

Sabık Tütün İnhisarı Umum Müdürü 
Divanı Muhasebat âzası 

Tevellüt T. 

1299 
309 
295 

Tahsil 
derecesi 

Mülkiye 

(D <V 

IÇ, ! 3 

26 
21 
30 

Halit B. 
M. İhsan B. 
Nazmi B. 
Emin Rifat B. 
Enver B. 
Fahri B. 
A. Ali B. 
Avni B. 
Cemal Ziya B. 
Emin Ahmet B. 
Rüştü B. 
Yakup B. 

AZA NAMZETLERİ 

Divanı Muhasebat Başkâtibi 
Divanı Muhasbat Baş Mr. 
Tütün İnhisarı Muhasebe Mü. 
Divanı Muhasebat Baş. Mü. 

y> » Siuıf l Mr. 
İktisat V. Ticareti Hariciye Müdürü 
İktisat V. Ticareti Bahriye Müdürü 
Divanı Muhasebat sınıf l Mr. 
Maliye V. Emlâki Milliye Mü. 
Sabık Divanı Muhasebat Mürakiplerinden 

309 
305 
304 
297 
308 
307 
316 
315 
316 
306 
309 
309 

Hukuk 
Mülkiye 

» 
» 
İ> 

y> 

» 
JÛ 

» 
» 
» 
» 

15 
19 
20 
25 
18 
19 

9 
9 
7 

18 
16 
10 



Sıra No 60 a ilâve 
Şurayı Devlet kanununa bazı maddeler ilâvesine ve bazı 
maddelerinin tadiline dair 1/128 numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden mürekkep muhtelit 

Encümen mazbatası 

Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. Dahiliye muhtelit 

Encümeni 
Karar M' 5 
Esas .V İl 128 

Yüksek Reisliğe 

Şurayı Devlet teşkilatına ikinci bir daavi dairesi ilâvesi ve vazifelerin tevzi ve teshili ve 
saire hakkında evvelce hükümetin teklifi üzerine Dahiliye, Adliye ve Bütçe Encümenlerince 
tetkik ve tadil edilerek Heyeti Umunıiyeye takdim edilmiş iken müzakere sırasında dermeyan 
edilen bütçe mülahazası üzerine ikinci daavi dairesine tevdi kılınacak vazifenin bütçeye mües
sir olnı.yacak şekilde şuranın m üre. tep adedi dahilinde alınarak tekili ve diğer tadilâtın da 
buna göre teemmülü zımnında keyfiyet Dahiliye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep müş
terek Encümenimize tevdi kılınmış idi. 

Alınan , izahat icra kılınan tetkikat neticesinde şimdiiik ikinci daavi dairesinin idarî daire
lerinin reis ve azaları arasından reisi evvelce tayin olunacak zevat ile teşkili zarurî ve müm
kün gürülmüş ve memurin karınlarının tatbikinden mütevellir ihtiâfları rüyet etmek üzere yine 
dahilden hususî bir lıeyet teşkili muvafık bulunmuş ve bu sebeple idarî dairelerin müzakere 
nisabı üçer zat olarak kabul edilmekle beraber âza adedi noksanının da baş muavin ve birinci 
sınıf muavinlerden ikmali yine bu sebeplerle zaruri görülmüş ve mesai usulüne müteallik 
lâyihadaki diğer maddelerde aynen kabul edilmiş olmakla bütçeye masraf ilâvesine mahal 
bıraknııyan bu tadil şeklinin aynen kabul ve mûstacelen müzakeresi ricasile Yüksek Riyasete 
takdim olunur, 

Ad. Da. Müşterek En. Reisi M. M. Kâ. 
Balıkesir Muş Tekirdağ 

Mustafa Eevzt Vasıf Hasan Reşit Cemil Vasfi Raşit 

Trabzon Çanakkale Elâziz Çorum Rize 
Raif Osman Niyazi Hüseyin İ. Kemal Atif 

Çanakkale Kony Antalys Zonguldak Kars 
Şükrü T. Fikret Numan Halil Nazif 

Yozgat Rize Urfa 
Ahmet Hamdi Esat Ali saip 



2 -
DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Şurayı Devlet kanununun bazı maddelerinin tadiline ve tayyine ve kanuna ilâve edilecek 
bazı maddelere dair kanun 

Madde ] — Şurayı Devlet kanununun birinci maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir 
Şurayı Devlet Başvekâlete merbut olup bir reisin idaresi altında dört daire reisile âza sıfat 

ve salâhiyetini haiz umumî katip de dahil olduğu halde on yedi azadan mürekkeptir. 

Madde 2 — Altıncı maddenin ikinci fıkrası aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir: 
Baş muavilikten âzalığa intihap olunacakların en az üç sene baş muavinlikte ve yine en az 

üç sene vilâyet memuriyetlerinde bulunmuş olmaları şarttır. 
birinci ve ikinci sınıf muavinliklerle birinci sınıf mülâzimliklere bir derece madun sınıftan 

ehil bulunmadığı takdirde diğer devlet dairelerinden Kıdem ve liyakatları olanlar alınabilir. 
Bulunduğu sınıfta en az üç se.ıe hizmet etmiyenler yukarı sınıfa terfi olunamazlar. 
İkinci sınıf mülâzimliklere âli mektepler mezunları arasından müsabaka ile ehliyeti görü

nenler tayin olunur. 
Bunların yaşları otuzdan yukarı olmamak şarttır. 

Madde 3 — Dokzııncu madde aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir. 
Şurayı Devlet: tanzimat , mülkiye, nafıa ve maliye, birinci ve ikinci deavi dairelerine ay-

rhr. Bu dairelerin her biri birer reisle dörder azadan terekküp eder. 
İkinci daavi dairesi; reisi evvelin idarî daireler reis ve azaları arasından tayin edeceği 

zevat ile teşekkül eder, 
Daavi dairelerinden her biri müstakil olarak hüküm verir. 

Madde 4 — Şurayi Devlet Reisi, lüzum görürse daireler ve heyetlerden her birine bizzat 
riyaset eder. 

Bütün şurayı Devlet âzalarının muhtelif dairelere tefrik ve memur edilmesi Şurayı Devlet 
Reisine aittir. 

Madde 5 — On birinci madde aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir. 
Şurayı Devlet Daavi daireleri umumî heyeti, daavi dairelerinin her ikisinin tam olarak 

birleşmesile teşekkül eder. 
Şurayı Devlet Reisi tarfından bizzat riyaset edilmiyen deavi daireleri umumî heyeti celse

lerinde reislik vazifesi, daire reislerinin Şurayı Devlete intisapları itibarile en kıdemlisi ve 
kıdemleri bir ise en yaşlısı tarafından ifa olunur. 

Madde 6 — On dördüncü madde aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir. 
Tanzimat, mülkiye, maliye ve nafıa dairelerinde üçer zat ve Şura Heyeti Umumiyesinde 

mürettep adedin yarısından bir fazlası hazır bulumadıkça müzakere icra olunamaz. 
Deavi daireleri umumî heyetinde reylerde müsavat olursa Şurayı Devlet reisinin heyete il-

tihakile mesele hâllolunur. 
Birinci ve ikinci deavi dairelerinin müzakere nisabı beşer zatın toplanrnasile hasıl olur. 

Deavi dairelerinde veya bu dairelerin umumî heyetinde mevcut azalar mürettep miktardan 
eksik olursa reis tarfından baş muavin veya birinci sınıf muavinler heyete ithal edilerek ikmal 
olunur. Şurayı Devlet Reisi deavi dairelerinden birine veya umumî heyetine bizzat riyaset et
tiği takdirde en kıdemsiz âza ve kıdemde müsavat halinde en genci heyete girmez. 

Şura Heyeti umumiyesinde memur muhakemelerine ait meselelerin müzakeresi halinde 
mülkiye dairesi heyeti hazır bulunamaz. Bu takdirde Şura Heyeti Umumiyesi toplanması nisabı 
mülkiye dairesi heyeti haricindeki mürettep adedin yarısından bir fazlasıdır, 

Daireler ve Şura Heyeti Umumiyesile deavi daireleri umumî heyetinde verilecek kararlar 
mutlak ekseriyetle ittihaz olunur. Tanzimat, mülkiye ve nafıa ve maliye dairelerinde reyler 
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müsavi olursa Şurayi Devlet Reisinin başka bir daireden tayin edeceği bir âzafım iltihakile 
mesele hallolunur. 

Şura Heyeti umumiyeinde reyler müsavi olursa reisin bulunduğu tarafın reyi tercih 
olunur. 

Madde 7 — Yirmi İkinci madde aşağıda yazılı surette tadil edimiştir. 
Deavi Daireleri Umumî Heyeti aşağıda yazılı davaları görür. 
I - İdarî makam ve heyetlerden sadır olan muamele ve karârlar hakkında 

şekil ve esas ve maksat cihetlerinden biri ile kanuna veya nizama muhalefetten 
darlar tarafından ikame olunacak iptal davaları, 

II - İktisat ve Nafıa işleri imtiyazları hakkındaki ihtilâflar. 
III - Maadin tasarruf ve ruhsat ve imtiyazları hakkındaki ihtilâflar. 
IV - Şurayı Devlet Reisi vey Deavi daireleri tarfındarî sevkedilecek davalar. 

Madde 8 — Yirmi dokuzuncu madde aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir. 
Deavi Dairelerinin Umumî Heyetinde görülecek hususlardan dolayı muhakemeden evvel 

müddeiye ve müdafaalarını yazılı olrrak beyan etmiş olan müddeialeyhe muhakeme günü bir 
ihbarname ile bildirilir. 

Madde 9 — Devai Dairelerinde muhakeme tahrirî cereyan eder. Dairelerce lüzum görül
düğü veya taraflardan talep vuku bulduğu takdirde şifahî izahatta alınabilir. 

Devai Daireleri Umumî Heyetinde muhakeme alenî cereyan eder. Taraflar hazır ise iddia 
ve müdafaaları dinlenilir. Biri bulunur diğeri bulunmazsa yalnız bulunanı ifadesi dinlenilir. 

Her iki tarafta bulunmazsa tetkikat evrak üzerinde icra olunur. 

Madde 10 — Otuz dördüncü madde aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 
Devair dairelerinde ve bu dairelerin umumî heyetinde davaların görülmesi sırasında yeniden 

ibraz olunan evrak ve yazılı ifadeler evvelce bunların gösterilmesine ve beyanına imkân ve 
mahal olmadığına veya böyle yapılmaması makbul bir mazerete müstenit olduğuna kanaat 
hasıl olursa kabul olunup diğer tarafa tebliğ edilir ve o da heyetçe tayin edilecek mühlet zarfında 
yazılı cevabını verebilir. Bu hallerde lüzum görülürse keyfiyet tetkik ve tahkıka havale 
olunur. 

Madde 11 — Otuz sekizinci madde aşağıda yazılı şekilde tadil olunmuştur. 
Daavi dairelerile bu dairelerin umumî heyetinde tahrirî müdafaada bulunmuş olanlar, kak-

kında verilen hükümler şifaî ifade ve müdafaada bulunmuş olsunlar veya olmasınlar vicahî 
addolunur. 

Tahrirî müdafaada bulunmamış olanlara alâkadarların talebi üzerine on beş gün içinde 
cevap vermedikleri takdirde hukuk usulü muhakemeleri kanununun hükümleri dairesinde ceva
bına ve huzuruna hacet kalmaksızın karar verileceği tebliğ edilir. Bu karar vicahî hükmündedir. 

Madde 12 — Kırk ikinci madde aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir. 
Davai dairelerinden veya umumî heyetten sadır olan kararlar hakkında hukuk usulü muha

kemeleri kanununda yazılı sebeplere göre iadei muhakeme talep olunabilir. 

Madde 13 — Şurayı Devlete dava ikamesini mutazammın verilen arzuhallar reis tarafından 
tetkik heyetine havale olunur. Bu heyet bir âza ile iki muavinden teşekkül edip memuriyetleri 
bir sene devam etmek üzere reis tarafından tayin olunur. 

Heyet tetkikatı neticesinde: 
A - Dava idarî mahiyette değilse 
B - Müddei davaya ehil değilse, 
C - Müddei aleyhe husumet teveccüh etmiyorsa; 

salâhiyet ve 
dolayı alâka-
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D - İşte müruru müddet varsa; 
E - Tebliğ tarzına ve usule ait evvelce halli lâzım gelen sair noktalar mevcutsa; 
Keyfiyet bir raporla tesbit ve reise arzolunarak dava evvel emirde bu cihetlerden ait ol

duğu dairede tetkik olunarak karara raptoluıuır. 
Madde 14 — Memurin kanunlarının tatbikındaıı mütevellit ihtilâfları tetkik ve rüyet et

mek üzere Şura Reisi tarafından idarî daire reis ve azalarından alınacak iki zatla reisi evvelin 
riyaseti altında hususî bir heyet teşekkül eder, azalar her sene tebdil olunabilir. Heyeti teşkil 
eden zatlerin dairelerine irtibatları bakidir. 

Madde 15 — Daavi Daireleri kararları arasında içtihat itilâfı vukuunda Şurayı Devlet Reisi 
içtihadın tevhidi için keyfiyeti deavi daireleri umumî heyetine tevdi eder. Bundan sonra tekev
vün edecek mümasil hadiselerde bu heyet tarafından verileceK karara ittı'ba mecburidir. 

Madde 16 — Şurayı Devlet Reisi ve daire reisleri her hangi bir işi azalardan, baş mua
vin vey muaviierden yahut mülâzimierden birine tetkik ve bir rapora raptettirebilir Bu usul 
Şura Heyeti Umumiyesiııde de caridir. 

Madde 17 — Daavi Daireleri ile hususî veya umumî heyetince verilen kararlar müphem 
olur veya nıütenakız fıkraları havi bulunursa icrasına kadar taraflardan her biri iphamın 
tavzihini veya tenakuzun kaldırılmasını isteyebilir. 

İki tarafın isim ve sıfat ve iddiaları netayicine ait hatalar ve hükümdeki hesap hatalarının 
dahi tashihi istenebilir. 

Her iki takdirde kararı veren daire veya heyetçe keyfiyet tetkik olunarak ve tashihi havi 
fıkra evvel verilmiş olan ilâmın altına yazılmakla beraber diğer tarafa da tebliğ olunur. 

Madde 18 — Dahiliye Encümeni tadilinin 011 dördüncü maddesi aynen 

Madde 19 — Şurayi Devlet kanununda mefsuh usulü muhakemei hukukiye kanununa atfe
dilen hususlar usule ait ve meri kanunların mukabil hükümlerine tabidir. 

Madde 20 — Şurayı* Devlet kanununun 21,23,32,40 nıcı maddeleri ilga olunmuştur. 

Madde 21 — Dahiliye Encümeni tadilinin on yedinci maddesi aynen 

Madde 22 — Dahiliye Encümeninin on dokzuncu maddesi aynen 

Madde 23 — Dahiliye Encümeninin yirminci maddesi aynen 


