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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Hasan Beyin riyasetlerile aktedilerek Divanı muha
sebat âzasından bir zatın maaşına ait mazbata ve umu
mî bütçe ile İspirto inhisar idaresi bütçesinde münakale 
icrasına ve kuşpalazı seromu hakkındaki mukavelena
menin tasdikma mütedair kanun lâyihaları müzakere 

ve kabul olunduktan sonra pazartesi günü toplanılmak 
üzere .celse tatil edildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

Hasan Ziya Gevher II. Büstü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Evkaf umum müdürlüğünün 1931 senesi bütçe 

kanununa merbut D cetvelinde bazı tadilât yapılması 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe
sine 300 000 liralık fevkalâde tahsisat konulmasına dair 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — Gümrük memurlarından hukuku hazineyi ızrar 
edenlerin memuriyetlerinden ihracı hakkında kanun lâ
yihası (Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

4 — Gümrükler umum müdürlüğü 931 senesi bütçe
sinde 4 730 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

5 — Maliye ve Millî Müdafaa vekâletleri 1931 senesi 
bütçelerinde 4 500 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

6 — Türkiye cümhuriyetile Amerika müttehit dev
letleri arasında aktedilen ikamet mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası (Hariciye encümenine) 

7 — 24 temmuz 1931 tarih ve 1841 numaralı kanunu 
muaddil kanun lâyihası (Millî Müdafaa, Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

Tezkereler 
8 — Erzurum mebusu Asım Beyin teşriî masuniye

tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ad
liye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümene) 

9 — Haziran: ağustos 931 aylarına ait raporun tak
dim kılmdığı hakkında Divanı muhasebat riyaseti tezke
resi. (Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
lû — Bilecik mebusu İbrahim Beyin, muamele ver

gisi kanununun 2 inci muvakkat maddesinin tefsiri hak
kında 4/13 numaralı takriri ve Bütçe encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

11 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe ka
nununun 5 inci maddesinin tadili hakkında 1/187 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

12 — Hariciye, Maliye ve Nafıa vekâletleri 1931 se
nesi bütçelerinde 225 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/192, ve Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesin
de 21 300 liralık münakale yapılması hakkında 1/194 
numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

13 — İnhisara tâbi kaçak maddelerin ihbariyelerin
den bir kısmının peşin verilmesi hakkında 1/4 numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (Ruznameye) 

14 — Londra posta kongresi kararlarını havi senet
lerin tasdikma dair 1/35 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

15 — Mektum mallar ihbariyesi hakkında 1/127 nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

16 — Tütün inhisarı umum müdürlüğünün 1931 se
nesi bütçesinde 80 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/197 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encüme
ni mazbatası (Ruznameye) 

Kât ip ler 

B İ R İ N C İ C E L S E 

Açılma saa t i : 14 

Reis — liefet Bey 

Avni Doğan Bey (YOZGAT) , Ziya Gevher Bey ( Ç A N A K K A L E ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Âzayi kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

UMUMÎ H E Y E T E 
Riyaset Divanının 17 - X I I - 1931 tar ih inde 
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vaki 4 üncü inikadında isimleri aşağıda yazılı 
Âzayi kiramdan 14 zatın hizalarında gösterilen 
müddetlerle mezuniyetleri muvafık görülmüştür. 
Umumî heyete arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
A. Kâzım 

Ali Münif B. (Adana) ; iki ay, hastalığına bi
naen. 

İzzet B. (A. Karahisar) ; iki ay, hastalığına bi
naen. 

Ali B. (Ankara); iki ay, hastalığına binaen. 
Necip Asım B. (Erzurum) ; iki ay, hastalığına 

binaen. 
Abdülhak Hâmit B. (İstanbul); iki ay, hastalı

ğına binaen. 
Ahmet Rasim B. (İstanbul); iki ay, hastalığına 

binaen. 
Kâzım B. (Konya) ; iki ay, hastalığına binaen. 
Refik Şevket B. (Manisa) ; bir ay, ailevî maze

retine binaen. 
Abdülkadir B. (Maraş) ; iki ay, hastalığına bi

naen. 
Memet B. (Maraş); iki ay, hastalığına binaen. 
Nebizade Hamdi B. (Trabzon); iki ay, hasta-1 

lığına binaen. 
Halil Nihat B. (Trabzon); iki ay, hastalığına 

binaen. 
Necmettin Sadık B. (Sivas) ; iki ay, hastalığına 

binaen. 
Celâl Sahir B. (Zonguldak); iki ay» ailevî ma

zeretine binaen. 
Beis — Tekrar okunacak ve mezuniyetler bi

rer birer reye konacaktır: 
Ali Münif B. (Adana); iki ay. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
İzzet B. (Afyon Karahisar) ; iki ay. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Ali B. (Ankara) ; iki ay. 
Jieis .— Kabul edenler . , . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Necip Asım B. (Erzurum) ; iki.ay. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Abdülhak Hâmit B. (İstanbul) İki ay. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Ahmet Rasim B. (İstanbul) İki ay. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Kâzım B. (Konya) İki ay. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Refik Şevket B. (Manisa) İki ay. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Abdülkadir B. (Maraş) İki ay. 
Reis — Kabul edenler . . .Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Memet B. (Maraş) İki ay. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Nebizade Hamdi B. (Trabzon) İki ay. 
Reis —t Kabul edenler . . , Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Halil Nihat B. (Trabzon) İki ay, 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Necmettin Sadık B. (Sivas) İki ay. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Celâl Sahir B. (Zonguldak) İki ay. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

2 — Tasocakları nizamnamesini muaddil kanu
nun o*inci maddesindeki somaki ve mermer kelime
leri arasına bir virgül ilâvesi hakkındaki tezkerenin 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YÜKSEK 
REİSLİĞİNE 

İktisat vekâletinden yazılan 7 - XII - 1931 ta
rih ve 33636/82/39/7 numaralı tezkerede 12 nisan 
1341 tarihli ve 608 numaralı kanunun beşinci mad
desinde tadat olunan (somaki) ile (mermer) keli
meleri arasında unutulan virgülün ilâvesi zımnın
da Meclisi Âliden bir karar istihsali için yazılan ve 
7 - X - 1931 tarih ve 6/2787 numaralı tezkere ile 
Yüksek Meclise takdim edilen 5 - X - 1931 tarih ve 
72 numaralı İktisat vekâleti tezkeresi üzerine Mec
lisi Âlide yapılan müzakerat esnasında, esas zabıt 
ceridesile kanunun metninde virgülün mevcut oldu
ğu anlaşılmış bulunduğundan bu cihetin Meclis Âli 
Kâtibi umumiliğinden tevsıkile Resmî gazete ile 
lâzım gelen tashihatın icrası ve evvelce takdim edil
miş olan tezkerenin de geri alınması bildirilmekte
dir. 

Keyfiyetin tetkik ettirilerek işarına ve müte-
kaddim tezkerenin de iadesine müsaade buyrulma-
sını rica ederim efendim. 

15 - XII - 1931 
Başvekil 
îsmet 

Reis — Alelûsul iade olunmuştur efendim. 
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4 — MÜZÂKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Ecnebi memleketlerde bulunan memurin ve 
müstahdemin ynuhassasatlarının tesviye usulü hak
kında 1/170 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri ) . Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Ecnebi memleketlerde hizmet etmekte olan memur 
ve müstahdemlerin maaş, ücret ve tahsisatla-

nmn sureti tediyesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Ecnebi memleketlerde hizmet 

etmekte olup maaş, ücret ve tahsisatları 22 tem
muz 1931 tarih ve 1843 numaralı kanun hükümle
rine göre ingiliz lirası üzerinden tediye olunan 
memur ve müstahdemlerin istihkakları baliğlerine 
9,3 misli ilâve edilmek sur et i. I e türk lirası olarak 
veyahut bu baliğleri üç ayda bir tesbit olunacak 
İstanbul borsa / rayicine göre, memur ve 
müstahdemlerin bulundukları memleketler parası
na tahvil edilerek tesviye olunur. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendimi 

Emin B. (Eskişehir) — İzahat versinler. Anla
madan karar olur mu? 

Reis — Efendim, encümen izahat verecek midir! 
Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Kemal Za-

im B. ( Konya ) — Efendim, malûmu âliniz evvel
ce hariciye memurları ecnebi memleketlerde bu
lundukları zaman maaşlarını ingiliz lirası üzerin
den almakta idiler. Yalnız teadül kanununun neş
ri tarihine kadar beher türk lirasına mukabil bir 
ingiliz lirası veriyorduk ve ancak mecmuu 0,933 
ile zarp ediyorduk ki bununla türk lirasının ingi
liz lirasına göre kıymeti bulunmuş oluyordu. 

Bu suretle hariciye memurları beher türk evra
kı naktiyesine mukabil bir altın lira almakta idi
ler. Teadül kanununun neşrinden sonra bu kay it 
kaldırıldı. Doğrudan doğruya beher türk lirasına 
mukabil bir ingiliz lirası veriliyordu. Son zaman
larda ingiliz lirası sukut etmeğe başladı. İstikrar
sızlık da buna inzimam etti. İstikrarının ne za
man temin edileceği de malûm değildir. Bunun 
için bu esas ta tebdil edilmek isteniyor. Beher türk 
lirasına mukabil buna 930 kuruş daha ilâve etmek 
suret ile 1030 kuruş üzerinden tesviye etmek isti
yorlar. 

Salâhattin B. ( Kocaeli j — Maddenin ikinci 
bir hükmü vardır, veya diye başlıyor. O nedir? 
Bu bazı yfcrler için fenadır. 

Kemal Zaim B .(Devamla) — Evet, esas bu, 
yalnız muhtelif memleketlerde bulunan memurla
rın maaşını türk parasile tesviye etmenin imkânı 

tur 
[1] 33 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

y oktur. 
Onun için İstanbul borsasında üç ayda bir 

tesbit edilecek rayice göre o memleketin parasına 
tahvil ettikten sonra gönderilecektir. Üç ayda 
bir tesbite gelince; rayicin her ay tesbiti güç 
olduğundan, Maliye vekâleti ile İş bankası 
anlaşmışlardır. Maaşları doğrudan doğruya banka 
gönderiyor. Bankanın her ay başında rayici 
tesbit etmesi güçtür. Encümenimiz de bundan 
dolayı üç ayda bir tesbit edilmeği kabul etti. 

Yalnız şahsî bir kanaatim vardır. Onu 
arzedeceğim: Teadül kanununun neşri tarihine 
kadar bir türk varakı naktisi mukabilinde 
hakikatte bir altın lira veriliyor. Bilâhare bir 
ingiliz lirası olarak veriliyordu. İngiliz lirasının 
vasıl olduğu en yüksek miktarı, esas ittihaz 
etmek, biraz Hariciye memurlarının çok fazla 
lehinde hareket etmek demektir. Binaenaleyh 
hem hesabatta kolaylık olmak, hem de hazineyi 
fazla zarara sokmamak için ve hem de bu 
memurların mağduriyetini mucip olmamak 
için beher türk lirasına mukabil on lira vermek 
esasının kabulünü istiyorum ve encümende de 
ekalliyetteyim. 

Emin B. (Eskişehir) — Zannederim ki o kanun 
çıktığı vakitte ingiliz lirası yedi lira idi. 

Kemal Zaim B. (Konya) — Hayır; teadül 
kanunu çıktığı vakit ingiliz lirası yedi lira değildi 
efendim. 

Emin B. (Eskişehir) — Hariciye memurlarına 
bu suretle tesviye edilmiştir. İngiliz lirası 12 türk 
lirasına çıktığı vakitte bu nazarı dikkate alınmadı. 
Bu vaziyette ilk esas tesis olunduğu zamanla 
şimdiki zaman arasında bir mukayese yapıldı 
mı; hakikaten ihtiyaç nedir? Ben zannediyorum 
ki şimdiki vaziyette fark vermeğe lüzum yoktur. 
İngiliz lirası şimdiye kadar yedi liradan aşağı 
düşmemiştir. Encümen bunu tetkik etmedi ise 
bilmiyerek bir karar vermiyelim. 

Kemal Zaim B. (Konya) — Buna esasen ber-
veçhi peşin arzı cevap etmiştim. Bu kanunun 
şevkine saik olan daha ziyade ingiliz lirasının 
sukutu değil, istikrar arzetmemesidîr. İngiliz 
lirasının bu günkü kıymeti malûmdur. Fakat 
yarınki kıymetinin ne olacağı malûm değildir. 
Evvelce ingiliz lirası esasına doğru gidildiğinin 
sebebi, ingiliz lirasının bir istikrar arzetmesinden 
dolayı idi. Fakat şimdi bu istikrar yoktur. Amma 
Heyeti celileniz on lirayı kabul etmez, yedi veya 
sekiz lira kabul eder. Bu doğrudan doğruya Heyeti 
celilenize taallûk eder bir meseledir. Fakat artık 
bundan sonra ingiliz lirasını esas ittihaz etmenin 
imkânı yoktur. Çünkü istikrar arzetmemektedir. 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B .(tzmir) — 
Efendim, arkadaşlarım, iptida Mazbata muharriri 
beye teşekkür etmezsem kendileri hayret etmez
ler. 
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Çünkü Heyeti cel ileniz huzurunda, iştirak et
mediği bir kanaatin müdafaasını derııhde etmiş 
oluyorlar. Çok temenni ederim ki bu müdafaayı 
encümenin diğer zevatı teşci etsinler ve kendisi de 
itiraza devam etsin. 

Arkadaşlarım, vaziyet budur ki memurlarımız
dan azamî hizmet, azamî faaliyet istemek, ne ka
dar hakkımız ise onlara para vermek ve onları do
yurmak ta hakkımızdır. Bedava çalışınız gibi bir 
şey demeye hakkımız yoktur. İngiliz lirası mark 
gibi sıfır olabilirdi. O vakit yemeden, içmeden ge
çininiz demek zannetmiyorum ki Büyük Millet 
Meclisinin zihniyet ve görüşü böyle bir şeye mü
sait olsun. Olan işin mahiyeti şudur: (İeçen sene 
memleketin ihtiyacı üzerine bütçenin emrettiği 
tasarruflar yapılırken Türkiyede yalnız hariciye 
memurlarından yüzde on beşe yakın tenkihat yapıl
mıştır. Ondan sonra yüzde ( 12 ) kazanç vergisi, 
yüzde (24) buhran vergisi, kesilen miktar 60 - 70 
lirayı bulmaktadır. Bir de ingiliz lirasının yüzde 
(25 - 30) tenakus ettiği gibi daha düşeceğini naza
rı dikkate alırsak bu; onlara bedava çalışınız de
mektir ki hakikaten bunun yolunu bulsak kendi
mizi bu zahmetten kurtarmış oluruz. 

Devlet, emniyet edipte harice gönderdiği me
murlarını kendi memleketinin vüsü dahilinde sı
kıntıda bırakmaz ve onlardan buna mukabil vazife 
ister. Binaenaleyh 1030 üzerinde derpiş olunmuş 
olan ingiliz lirası bu gün bu vaziyeti göstermiştir, 
B. M. M. nin vermiş olduğu para hiç bir vakit 
memurun elinden alınamaz diye de karar vermi
şizdir. İngiliz lirası sabit değilmiş, türk parası sa-
bitya. . . Binaenaleyh maaşlarımızdan ingiliz lirası 
tabirini kaldırmak ve kendi paramızı ikame etmek 
fırsatını buluyoruz, yani memleketine fevkalâde 
merbut olan memurlarımız bu para ile ancak ge
çinebiliyorlar ve memleketin istilzam ettiği her 
fedakârlığı, vergileri ve tenkihatı maalmemnuniye 
kabul etmişlerdir. Biz de bn memleketin kabul et
tiği imkân ve vüsü nisbetinde kendilerine verme
liyiz. 

Remzi B. (Sivas) — Reis Bey, bir sual soraca
ğım. Geçen yaz Berlin türk sefarethanesi memur
larına iki, üç ay maaş verilmemiş, bunu Berlin 
gazeteleri yazmışlardı. Bir teahhur maliyenin bu 
parayı vaktinde yetiştirmemesinden ileri gelmi
yordu. Buna kimler sebebiyet vermiştir? (Hu ayrı 
meseledir sesleri). 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (îzmir) — 
Yeni teşkilât kadrosu çıkmak üzere idi ve o teş
kilât kadrosile beraber maaşlardan da tenkihat 
vuku bulması üzerine yeni hesaplar yapmak lâ
zım geldi. Binaenaleyh maaşlar 15 gün teahhur 
etti. Nitekim bu gün de kânunuevvel maaşı bu 
kanun için teahhur etmiştir. 

Remzi B. ( Sivas) — Bendenizin mevsukan an
ladığıma göre iki üç ay teahhur etmiştir. 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (izmir) — 
Hayır efendim. Biz tahkik ettirdik, bankalarda üç 
beş gün teahhur etmiştir. 15 gün de kanunun çık-' 

ması için beklenmiştir. Bir aydan geç maaş nlan 
i yoktur. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Efendim, 1030 ku
ruş üzerine ingiliz lirası verilmesinde bendenizce 
mahzur yoktur. Fakat ingilteredeki, Mısırdaki 
memurlarımız ingiliz lirası olarak sarfiyat yap
tıklarından fazla para alacaklardır. Belki ingiliz 
lirasının kıymeti azalacaktır. Fakat bu tenezzül 
icarlar ve îngilterenin mahsulâtı üzerinde tesir 
etmivecektir. Bu cihet nazarı dikkate alınmış mı
dır İ 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (izmir) — 
Efendim, o hususta derhal tatmin edecek surette 
arzı cevap edeceğimi zannediyorum. 

ihsan Beyefendi Hazretleri pek âlâ bilirler ki 
para düşmesi demek paranın kuvvei iştiraiyesinin 
azalması demektir. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Fakat Ingilterede 
böyle değildir. 

Hâriciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (İzmir) — 
Yani hayat pahalılığı . . 

Ahmet ihsan B. (Ordu) — Efendim, Ingilte
rede paranın iştira kuvveti azalmamıştır. Çünkü 
mahsulâtı, icarları, nakliyeleri, yiyecekleri, hep 
dahildendir. Onlar üzerinde paranın kıymetini 
düşürmemişlerdir. Hariçten ufak tefek bazı itha
lât varsa onlar üzerinde para farkı olabiliyor. 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (izmir) — 
Efendim, eğer hayat hapalılığı esasından hesap 
gÖrebilse idik her memleketteki memurlarımızın 
maaşları için ayrı ayrı hesap yapmak mümkün 
olurdu. Biz umumî bir kaide alıyoruz. Umumî 
bir kaide içinde tahavvülâtı hesap etmenin 
mümkün olamıyacağını arzediyoruz. 

Ahmet ihsan B. (Ordu) — Bu şekilde yarın 
diğer taraftaki memurlarımız İngilteredeki me
murlarımıza gıpta ile bakacaklardır. 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (İzmir) — 
Efendim, hangi zat yarın ingiliz lirasının şu 
fiyatta tesebbüt edebileceğini söyliyebilir, tâki 
biz de böyle bir madde teklif edebilelim. Oıpta 
ederse hakkı vardır. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Maliyeciler buna 
bir çare bulabilirler. 

Emin B. (Eskişehir) — Buyurdular ki ayrı 
ayrı tatbik edilemez. Bendenizin mevsukan 
işittiğime nazaran sefirlerimizden birisi aldığı 
tahsisatın yarısile geçinebileceğini söylemiştir. 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (izmir) — 
Lütfen ismini söyler misiniz? 

Emin B. (Devamla) — İsmi bendenizde mev
cuttur. Fakat, müsaadenizle burada söyliyemenı. 
Hususî olarak arzederim. 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (izmir) — 
Teşekkür ederim. 

Emin B. (Devamla) — Buna nazaran her 
memlekete göre vaziyetin ayrı, ayrı tetkik 
edilmesi lâzımdır. Bendenize kalırsa bu kanun 
encümene gitsin, tekrar tetkik etsinler, getirsinler. 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (izmir) — 
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Müsaade buyrursanız havalesine ihtiyaç yoktur. 
Biz hayatı vasatiyi nazarı itibara almalıyız. Biz 
kendimiz memleket için azamî fedakârlığı yapar
ken kaniiz ki vasatî hayat itibarile tahammülü
müzü aşmıştır. Fakat ölçü bu değildir. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim, ingiliz lirası 
istikrarda bulunmuyor. Türk lirası kâğıt para 
ile 9 lira 25 kuruştur. Buradaki 10 lira 30 kuruş 
ne oluyor? 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (İzmir) — 
Mazbata muharriri beyefendi bu noktayı tenvir 
etmişlerdir. Vaktile ingiliz lirası bu raddede iken 
türk lirası 10 lira 30 kuruş olarak bütçeye konmuş, 
Meclisi Âli ona göre tahsisat vazetmiştir. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Arkadaşlar, bu lâyihai kanuniye bir 
hafta evvel encümende müzakere edildi. Bendeniz 
maalesef bunun müzakeresinde bulunamadım. Mü-
taleam şahsıma aittir. Mazbata Muharriri bey en
cümenin noktai nazarını izah buyurdular ve benim 
dinlediğime göre yalnız 1010 mu olsun 1030 mu 
olsun meselesi üzerinde kendi fikirlerini izah bu
yurdular. Binaenaleyh Muhterem vekil beyefendi 
ekseriyetin noktai nazarını müdafaa edecek bir 
arkadaş diye serzenişte bulundu. Bendeniz müza
kerede bulunmadığım için tabiî ekseriyetin müta-
leasını müdafaa edemiyeceğim. Bunu Mazbata Mu
harriri bey pek güzel bir surette izah ettiler. 
Böyle bir itiraza da mahal kalmıyacağı kanaatin
deyim. 

Meselenin esasına gelince: Mevcut bir kanunla 
memaliki ecnebiyede i fay i vazife eden hariciye 
memurlarının, millî müdafaa ateşemiliterlerinin, 
hava ateşelerinin, ticaret mümessillerinin, maaşla
rı ingiliz lirası olarak tediye edilir deniljyor. Be
yan buyurdukları veçhile maaşların ingiliz lirası 
olarak tediye edilmesindeki sebep; ingiliz lirası
nın altın esasına istinat etmesi ve kambiyonun sa
bit olmasından ileri geliyordu. Bunun içindir ki 
biz de bir çok kanunla«mızda olduğu gibi hariciye 
memurlarının maaşlarının itasını ifade eden ka
nunda da ingiliz lirası üzerine kabul edilmesi esas 
ittihaz edilmiştir. 

İngiliz lirası altın esasını kaybetmekle kıyme
tinde tahavvülât ve temevvücat başladı. Hatırı 
âlilerindedir ki ingiliz lirasının türk lirası ile 
(1200) e kadar çıktığı günler oldu ve o aylarda da 
hariciye memurları, içinde bulundukları ayın kam
biyo fiyatına göre 1050, 1200 üzerinden para al
mışlardır. Çünkü mevcut kanun maaşların ingiliz 
lirası olarak aynen tediyesini âmirdir. Maliye, in
giliz lirasını satın alırken elbette günün 
kambiyosuna göre satın almak mecburiyetindedir. 
( 710 ) a indiği ve ( 720 ) ye çıktığı günler oldu. 
Esasen sabit bir fiyatta durmuyor, altın esasını 
kaybettiği için kâh düşüyor kâh artıyor. Hariciye 
memurlarının, geçen sene fevkalâde içtima devre
sinde, bir kanunla temsil tahsisatlarından hemen 
sülüs nisbetinde bir tenzilât kabul edildi. Hatırı i 

âlilerdedir ki 120 lira temsil tahsisatları olan se
firi kebiriikler 90 liraya, 90 lira olanlar 60 liraya 
kadar indirildi. 

Başkâtipler, kâtipler ve diğer şehbenderler 
hariciye teşkilâtının hariçte ifayi vazife eden bilû
mum memurlarile ateşemiliter ve ticaret mümes
sillerinin de ayni kanunla tahsisatlarının bir sülü
süne yakın tenzilât yapıldı ve bu kanunu Heyeti 
Celileniz geçen sene tasdik ettiniz, (leçen sene büt
çe kanunu ile de mecburî bir mezuniyet usulü ka
bul edildi. Binaenaleyh 1930 senesinde hariciye 
memurlarına verilen maaşlar ile bu iki tenzilâtı 
nazarı dikkate aldığımız takdirde bu gün verilen 
maaşlar, eskisine nisbetle yüzde kırk beş nisbetin
de eksiktir. Fakat artıralım demiyorum. Yani es-
kidenberi kulaklarımıza gelen fazla miktarlar, 
geçen seneki kanunlarla haddi itidali bulmuştur. 
Eğer ingiliz lirasının kıymetinin bin yüzden yedi 
yüze inmesi farkını da onların aleyhine istimal 
edersek, vaziyet çok müşkül olur. Binaenaleyh 
o vakit tenzilât 1930 senesindeki tahsisatlarına 
nisbeten yüzde elliyi çok geçer. Sabit bir kıymete 
istinat ettirmek zaruridir. Zaten bunun içindir ki, 
daha evvel, maaşların ingiliz lirası olarak itasını 
temin eden kanundan evvel de türk altınının mukabi
li olarak bütçe kanunu ile tediye ediliyordu. İngiliz 
lirası olarak tediye edilmesini kabul eden kanun, ba
rem kanunudur. Bu kanun 1928 de neşredildi. 1929 
senesinde ingiliz lirasının türk lirasına olan nisbe-
ti, zannedildiği gibi sekiz yüz ; dokuz yüz değil bin el
li ile bin yüz arasında idi. Binaenaleyh, bin otuz ola
rak tesbit edilmesi ingiliz lirasının altın esasına 
istinat ettiği bir zamana ait olmak üzere sabite 
yakın bir rakam olmasından münbaisti. Meselenin 
esası doğrudur. İngiliz lirası altın esasını kaybet
tiği için, mutlaka sabit bir kıymet üzerinden tedi
yeyi tesbit etmek behemehal lâzımdır. Bendenizce 
bin ile bin otuz arasındaki fark o kadar büyük 
değildir. 

Binaenaleyh bu hususta şahsan bir fikrim yok
tur. Ben bunları müsavi addederim. Fakat esasta 
zaruret vardır ve bu esas, Emin Beyefendinin zan
nettiği gibi ingiliz lirası 700 olduğu zaman değil, 
1100 olduğu zaman tesbit edilmiştir. (Kâfi sesleri). 

Reis — Efendim, maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

MUVAKKAT MADDE — Birinci maddede ya
zılı memur ve müstahdemlerin teşrinievvel, teşrini
sani ve kânunuevvel 1931 aylarına ait istihkakları 
olarak türk parası üzerinden tediye edilmiş oları 
miktarlarla bu kanun mucibince ve yine türk pa
rası üzerinden hesap olunacak miktarlar arasında
ki farklar müstehiklerine ayrıca tediye olunur. 

( Hayır, olmaz sesleri ) . 
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İ : 1 5 2 4 - 1 2 - 1 9 3 1 C : 1 
Dr. Mustafa B. (Çorum ) — Üç ay evveline teş

milden, encümenin maksadı nedir? 
Bütçe encümeni M. M. Kemal Zaim B. (Konya) 

— ingiliz lirasının altın esasından ayrılması 26 ey
lül tarihinde vaki oldu ve o andan itibaren bu para 
düşmeğe başladı. Bunun için teşrinievvel, teşri
nisani ve kânunuevvel, maaşları halihazırdaki ve 
bundan evvelki aylar zarfındaki ingiliz lirası
nın haiz olduğu kıymet üzerinden tesviye edil
miştir. Memurlar aşağı kıymetlere göre para 
almakta olmaları dolayısile bu kıymeti tesviye etmek 
üzere ingiliz lirasının düşmeğe başladığı tarihten 
itibaren bir hüküm almak esasına gitmek istedik. 
Bittabi aradaki, memurların istihkaklarına taallûk 
eden farkı da bu suretle tediye etmiş olacağız. Ma
dem ki şimdi 1030 esası kabul olunmuştur. Bundan 
evvelki aylarda da memurların noksan para alma
ları için bendeniz bir sebep görmüyorum. (Gürül
tüler). 

Hamdi B. (Yozgat) — Bir sene evveline teşmil 
edilse daha eyidir? 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, bu ka
nun makabline şamil olamaz? ( Bravo sesleri, al
kışlar). 

Bu günden itibaren kanunu kabul ettik. Fakat 
bundan evvel bir kanun vardır ve o kanun meri
dir. Kanunlar neşri tarihinden itibaren muteber
dir. Binaenaleyh böyle kanun yapıp tazminat ve
rilecek, makable şamil olacak diye zeyil yapılamaz. 
(Bravo sesleri). Bunun reddi lâzımdır. 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — Efendim, soracağım 
suale cevap vermiş oldu. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

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

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

Kanunun birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 

2 — Manisada inşa edilecek Şinasi hastanesine 
muktazi malzeme, alât ve edevatın gümrük res
minden istisnası hakkında 1/159 numaralı kanun 
lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları fi] 

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

Manisada ( Beynelmilel Moris Şinasi hastanesi ) 
namı altmda inşa ve tesis edilecek hastane için 
hariçten getirilecek eşyanın gümrük resminden 

istisnasına dair kanun 
MADDE 1 — Manisada ( Beynelmilel Moris 

Şinasi hastanesi ) namı altında müteveffa Moris 
Şinasinin vasisi tarafından inşa ve tesis edilecek 

fil 32 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

hastane için hariçten getirilecek inşaat, tesisatı 
sıhhiye ve fenniye ve tefrişata ait malzeme ve eşya 
ile alât, edevat ve ilâçlar bir defaya mahsus olmak 
üzere gümrük resminden istisna edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu hastane için lâzım olan arazi 
hükümetçe mubayaa olunarak hastane namına 
meccanen teberru olunur. 

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

MADDE 3 — Hastane Türkiye Cumhuriyeti 
kanunları ve nizamları dairesinde meccanen 
faaliyette bulunur. 

Sıhhiye ve içtimaî muavenet vekili Dr. Refik 
B. (istanbul) — Efendim; Heyeti Celilenizden bu 
3 üncü maddeye bir fıkra ilâvesini rica edeceğim. 
Son zamanlarda yapılan tetkikler ve elyevm 
burada bulunan Şimikal Bank şube müdürü 
tarafından verilen izahata nazaran vasiyetname 
sahibi tarafından bırakılmış olan 800 bin dolar 
Amerika devlet bonosu olarak muhafaza 
edilmektedir. Elyevm bunun faizi 3, 5 olduğu 
yapılan tetkikattan anlaşılmaktadır ve üç sene 
yahut dört sene için devam edecek. Amerika 
Hükümetinin âtiyen çıkaracağı hazine bonolarının 
faizleri % 3 ten yukarı olmıyacağı da söylenmiştir. 
Binaenaleyh senevi azamî 48 bin liraya baliğ 
olan hastane ve saire masarifinin esası meccani 
olmak üzere kabul edilmekle beraber eğer 
gelmekte olan bu varidatın yekûnu hastane 
masarif atın a tekabül etmezse, hastanenin yatak 
adedi 40 tır, bunun beşte biri nisbetinde ücretli 
olarak yatırılmasına müsaade etmişlerdir, ve 
biz bunu muvafık gördük, binaenaleyh 3 üncü 
maddeye şu tarzda bir fıkra ilâvesini rica ediyoruz. 
« Hastane Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve 
nizamları dairesinde meccanen ve karşılığı kâfi 
gelmediği takdirde yatağın beşte biri nisbetine 
kadar ücretli olarak faaliyette bulunur. » 

Maddenin bu suretle kabulünü rica ederim 
(Muvafık sesleri). 

Madde 3 — Hastane Türkiye Cumhuriyeti 
kanunları ve nizamları dairesinde parasız ve 
karşılığı kâfi gelmediği takdirde yatağının beşte 
biri nisbetine kadar ücretli olarak faailyette 
bulunur. 

Reis — Encümen ne diyor efendim ? 
Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Zaim 

B. (Konya) — Encümen de kabul ediyor efendim. 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Mazbata mu

harriri şahsen kabul ediyor. Encümende müzakere 
edilmemiştir. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Beyefendiler, takdir buyrursunuz ki 
encümene mazbata muharriri intihap edildiği 
zaman encümen, hakkının kullanılmasını da 
mazbata muharririne vermiştir. 
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Mazbata muharriri müzakereden mülhem ola

rak encümenin noktai nazarını serdeder. Burada 
encümen namına idarei kelâm etmek hakkını her 
zaman iyin muhafaza eder. Her hangi bir zatın 
kendi kanaatine uygun gelmiyen bir şey için "maz
bata muharriri kendi namına söylüyor" demek hak
kım o zat nereden buluyor? Nizamname açıktır, sa
rihtir. Mazbata muharrirleri daima encümeni temsi-
len söz söylemek salâhiyetini muhafaza ederler. Bu 
mesele encümende görüşülmüştür ve Sıhhiye vekili 
beyefendi ile mutabık kalınmıştır. 

Sıhhiye vekili bey tarafından bu teklifin Heye
ti umumiyeye arzedilmesi muvafık olacağı görüşül
müştür ve ondan sonra Sıhhiye vekili bey de teklif 
etmiştir. Binaenaleyh Süleyman Sırrı Bey arkada
şımız bunu her zaman yapmasınlar. Mazbata muhar-
riri, encümen namına söz söylemek hakkını her za
man muhafaza eder ve edecektir. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Efendim, Ha
san Fehmi Beyefendi haklıdırlar, eğer bu takrir 
encümende mevzubahs olsaydı, encümenden gelen 
şeklin üzerine Mazbata muharriri bey kürsüye çı
kar, encümenin noktai nazarını izah eder, fakat bu 
doğrudan doğruya hükümetten gelen bir meseledir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Encümende müzakere edilmiştir. Fa
kat siz yoktunuz. On sekiz saat çalışmak mecburi
yetinde kalan bir encümenin gelmiyen Azalan olur
sa kabahat encümende midir? 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Encümenin içti
mai için muayyen saatler vardır. Bililtizam gece 
yarılarına kadar bir encümen çalışırsa tabiî bulunu
lamaz. 

Sıhhiye vekili Dr. Refik B. (İstanbul) — Efen
dim, bu lâyihai kanuniye Bütçe encümeninde mü
zakere edildiği esnada bendeniz hasta idim. Maliye 
vekili bey arkadaşım bulunuyordu; bu kanun mü
zakere olup çıktıktan sonra bankanın Anka raya 
gelen bir mümessili tarafından verilen izahat üze
rine bu mesele tahaddüs etmiştir. Bendeniz bu me
sele olduktan sonra encümene müracaat ettim, müç-
temi bulunuyorlardı. Şimdi takdim ettiğimiz maddei 
kanuniyeıım esası orada görüşüldü. Bu şekli siz tek
lif edersiniz ve buna encümen de iştirak eder,, dedi
ler. Binaenaleyh bu meselede zannetmem ki bir usul
süzlük mevcut olsun. 

Tahsin B. ( Aydın ) — Efendim, bu parayı te
berru eden zatın vasi olarak nasbettiği banka, bu has
tanede bulunması lâzım gelen kırk yatağın masrafını 
eğer teberru edilen paranın faizinden tamamen tes
viye edilemezse üst tarafını telâfi edebilmek için 
beşte bir nisbetinde paralı hasta kabulünü vasi olan 
banka kabul etmiş midir? Bu mesele üzerinde gö
rüşüldü mü? 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili Dr. Refik 
B. (istanbul) — Evet, kabul ettiler. 

MADDE 3 
kanunları ve 
karşılığı kâfi 

— Hastane Türkiye Cumhuriyeti 
nizamları dairesinde parasız ve 

yatağının gelmediği takdirde 

beşte biri nisbetine kadar ücretli olarak 
faaliyette bulunur. 

Reis — Nazarı dikkate a lan la r . . . Almryan-
l a r . . . Nazarı dikkate alınmıştır. Encümen de 
bu şekle muvafakat ediyor. Binaenaleyh bu 
teklifi üçüncü madde olarak kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri 
memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

3 — Samsun mebusu Eteni Bey ve üç arkada
şının, Samsuna gelen Gazi Hazretlerinin heykelle
rinin gümrük resminden ve muamele vergisinden 
muafiyeti hakkında 2/16 numaralı kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları fi] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Kabul etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Gazi Hazretlerinin Samsuna rekzedilmek üzere 
vürut eden heykellerinin gümrük resmile mua

mele vergisinden muafiyeti hakkında kanun 
MADDE 1 — (Jazi Hazretlerinin Samsuna rek

zedilmek üzere vürut eden heykelleri gümrük 
resmile muamele vergisinden muaftır. 

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

Bu kanun neşri tarihinden nııı-

Etmiyenler . . . Kabul 

icraya 

. Kabul 

MADDE 2 
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 

Meclisi âliye epey zamandan beri tevdi edilmiş 
posta ve telefona ait bir kanunumuz vardı. Bu 
kanun, tefrik için encümene iade edilmişti. 
Encümen de tefrik ederek güzel bir şekle koydu. 
Kanun lâyihası tevzi edilmiştir. Şayet Meclisi 
Âli tensip buyrursa, bunun derhal müzakeresi
ne başlıyalım (Muvafık sesleri), (Müstaceliyetle 
sesleri). 

Arkadaşlardan bazıları müstaceliyet ilham etti
ler. Kabul buyrursanız müstaceliyetle yapılabilir. 

hır. 
[l] 34 numaralı matbua zaptın sonnna merbut-
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îhsan Pş. (Giresun) — Efendim, bir de radyo 

kanunu vardır. Encümenlerde idi, çok mühim 
bir kanundur. Karadenizde seyahat eden tekmil 
vatandaşlar, tehlike içindedir. Tesadüfe tabidir
ler. Gemilerimizde telsiz yoktur. Acaba o da bu 
kanunda dahil midir"? (Değil sesleri). 

Reis — Maddeler müzakere edilirken sorarsı
nız. 

îhsan Pş. (Giresun) — Efendim, onun da müs-
tacelen müzakeresi lâzımdır. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — O, 
daha encümenlerdedir. Onu da getiririz. 

Reis — Vekil beyin teklif ettiği lâyihai kanu-
niyenin bu günkü ruznameye alınmasını kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

Efendim, bir lâyiha daha vardır, onu da çıka
ralım da ondan sonra müzakeresi kabul edilen lâ
yihayı müzakere ederiz. 

4 — 22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı 
kanuna müzeyyel 1/186 numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye encümeni mazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? 

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

Adliye En. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 
Efendim, birinci maddede sehven tabedilmemiş 
bir fıkra var, kâtip beyefendiye arzettim. Bir de 
üçüncü maddeye bir fıkra ilâvesini encümen arze-
diyor. Onu da arzetmiştim. Sırası gelince lütfen 
okunsun ve ayrıca nazarı dikkate alınsın. 

22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — İkinci madde mucibince hüküme
tin haiz olduğu salâhiyeti istimal etmesini istismar 
ile eşyanın cari toptan veya perakende fiatlarma 
zam yapanlar bir aydan bir seneye kadar hapis ve 
on bin liraya kadar ağır para cezasile cezalandırı
lırlar. 

Şu kadar ki para cezası yapılan zamdan temin 
edilen kârın beş mislinden aşağı olamaz. 

Mahkeme, icabında cari fiatin ne olduğu hak
kında borsa ve ticaret odasından ve bulunmıyan 
yerlerde belediye meclisinden malûmat alır. 

Srrn B. (Kocaeli) — 22 temmuz 1931 tarih ve 
1873 numara altındaki kanuna müzeyyel unvanlı 
bir kanunun tetkiki üzerindeyiz. Kanunun unvanın
da; ne için vazedildiğine dair bir mana ifade eder 
kelime bulamadığımdan hikmeti vazını öğrenmek 
için esbabı mucibe lâyihasını okumak lâzım geli
yor. Bu kanunun istihdaf ettiği gayeyi öğrenebil
mek için tezyil edildiği kanunun serlevhasına bak-

[1] 35 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

tim. Onun serlevhasında dahi bu gün tetkik edece
ğimiz kanunun istihdaf ettiği, gayeyi tazammun 
eder bir kelime bulamadım, ({erci 1873 numaralı 
kanun metni hakikaten unvanına mutabık bir suret
te yazılmıştır. Ancak ona zeyledilen bu gün tetkik 
edeceğimiz bu kanun maalen ona merbut değildir. 
Yalnız esbabı mucibesinin tetkikinden anlaşılıyor-
ki hükümet 1873 numaralı kanun mucibince haiz 
olduğu salâhiyeti istimal ederek alacağı bazı tedbir
lerden istifade emeline düşerek bazı eşya fiyatları 
üzerinde zam yapan adamların efaline mani olmak 
için tecziye etmek istiyor ve esbabı mucibede 
diyor ki: Bu fikirle eşyaya yapılan zamlar ihtikâr 
ve bunu yapanlar da muhtekir addedilmiştir ve 
bunlar suç ve suçlu görülerek haklarında kanunî 
bir ceza tehdidi düşünülmüştür. Çünkü bir filin 
mahiyeti ve failin maksadı tarif edilmez ve tesbit 
olunmazsa kanunen onu tecziye etmenin imkânı 
bulunamaz. Onun için evvel emirde esbabı mucibe 
mazbatasından alarak söylediğim manayı ifade 
edebilmek için bu kanuna bir isini verilmek lâzım
dır. Bu kanun filân, filân numaralı kanuna müzey
yel olduğu için böyle bir isim verilemez denemez. 
Çünkü: Bu kanuna mahiyeti ve istihdaf ettiği gaye 
itibarile bir nam verilebileceği gibi hem de filân ve 
filân numaralı kanuna müzeyyel denilebilir. Bi
naenaleyh elimizdeki kanun adeta ismi konmamış 
bir adama benziyor. 

Salâhattin B. (Kocaeli ) — Zeyil olduğunu u-
nutmayın. 

Sırrı B. (Devamla) — Mademki, yine esbabı 
mucibe mazbatasından aldığımız manaya göre ih
tikârın meni ve muhtekirleri tecziye için bu kanu
nu vazediyoruz, metni kanunda ihtikâr ve muhtekir 
neye derler diye bir tarif bulunması iktiza etmez mi 
idi? Meclisi Âliden çıkmış bulunan kaçakçılık ka
nununda kaçakçılık neye derler diye tesbit edilmiş 
bir tarif vardır. Birinci maddesinde; aşağıda sayı
lan fiilleri işlemek kaçakçılıktır deniyor. Bu kanun
da da böyle bir tarife ihtiyaç vardır. İhtikâr nedir, 
muhtekir kime derler, kanunda bunların tarifi bu
lunmalıdır.' Hâkim bir meseleyi eline aldığı zaman 
onun ihtikâra taallûk ettiğini nasıl anlıyacak! Elin
de, fili ölçecek mikyaslar olmazsa, filin ölçüleri 
metni kanunda bulunmazsa hâkim nasıl içinden çı
kar? Binaenaleyh ihtikârın ve muhtekirin metni 
kanunda tasrih edilmesi lâzimedendi. Hâkim yapsa, 
yapsa, maznuna, sen şu eşyanın fiatına zam yaptın, 
bunu yaptığın için seni tecziye ederim diyecektir. 

Fakat o adamın mütecasir olduğu fiil nedir? 
İsmi yoktur. Onun için bu kanun adeta, mevzu ve 
gayesi bildirilmemiş, fakat cümleleri madde madde 
yazılmış bir lâyiha mahiyetinde kalmaktadır. Bu 
lâyihanın kanımiyetini temin etmek için - zaten 
hikmeti hukuk ta bunu icap ettirir - Ona bir unvan 
gösterilmeli ve onun gayesi tayin edilmelidir. Bu 
unvandan ve gayeden mahrum olan bir kanun hik
meti hukuka göre yazılmış addedilemez. Kanunun 
en yüksek hukukşinaslarımız tarafından yazılmış 
olması itibarile benim bu derece tenkidimi affetsin-
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ler. Aklıma geldiği için beyan ediyorum. 

Saniyen: düşüneceğimiz bir nokta daha vardır: 
Hükümetin bize bu kanunu sevketmekteki maksadı 
ne idi? Bütçede açık görülmüş, bunu örtmek için 
hepimiz, bütün memurin, bütün müstahdemin ma
aşlarından vergi vermeği taahhüt etmişelr, yeni bir 
külfete katlanmışlardır. Çünkü ithalât ve ihracatın 
tevzini meselesi düşünüldüğü zaman gümrük vari
datına arız olacak noksanın telâfisi başka türlü 
mümkün olamıyacaktı. Pek doğru bir tedbirdir. An
cak o gün Heyeti Celilenizin feveran ve heyecan 
içinde söyledikleri ve gösterdikleri gibi, bendeniz 
de memurların bu fedakârlığı üzerlerine aldığı da
kikada, hükümetin memleket ve millet için cok 
esaslı menfaatler temin etmek maksadile ittihaz et
tiği bu tedbirden sui maksatla istifadeye kalkışan
ların, her halde enzarı umumiyede inkılâbımızın 
aleyhtarı olmak üzere telâkkisi lâzım geldiğini söy
lemiştim. İnkılâbımızın aleyhtarı olduğuna delâlet 
edecek bu gibi efale mütecasir olacak adamın tec
ziyesi elbette çok büyük olacaktır ve bu fail irtikâp 
ettiği filinin istilzam edeceği cezayı göz önüne ala
rak titriyecektir ve bu fili irtikap ederken, filinin 
istilzam edeceği şiddetli cezayi göz önüne alarak tit-
riyecekler ve belki bu titreme, onu hiyanetinden vaz 
geçirecektir. Halbuki bu gün elimizde bulunan ka
nun hiç bir vakitte bu hainleri titretecek kadar kuv
vete malik değildir. Adeta diyebilirim ki bu kanun 
hiç vazolunmasaydi ve yalnız hükümetin mehabeti 
gösterilmiş olsaydı, belki maksat daha fazla temin 
edilmiş olurdu. Yalnız hakikaten itiraf edilmek lâ
zımdır ki gerek Heyeti Celilenin göstermiş olduğu 
heyecanları ihtiva etmek ve gerek hükümetin millet 
lehine ittihaz ettiği tedabirin ulviyetini göstermek 
itibarile bu kanun için gerek hükümet ve gerek 
encümen tarafından yazılan her iki esbabı mucibe 
çok mükemmeldir. Bütün kuvvet, bütün düşünce
ler, esbabı mueibelerin tahririnde temerküz ettiril
miştir. Fakat madde şekline ifrağında nasılsa naza
rı itibare alınmamıştır. Adeta yürümeğe muktedir 
olmıyan malûl bir adam yürümek için kuvvetli ve 
sağlam bir adamın muavenetine nasıl muhtaç, ise 
muavenet edilmeden nasıl yerinde durmağa mah
kûm ise bu kanundan da beklenen faideyi temin 
için kanunla beraber esbabı mucibesi de gitmek lâ
zımdır. Bu kanuna bu kuvvetli esbabı mucibeyi ter
fik etmek iktiza eder. Halbuki bu, müteamil değil
dir. Kanunlara esbabı mucibe ilâve edilemez. Esba
bı mucibeler ledelhace kanunun ne yolda müzakere 
edildiğini anlamak, izahat almak ve tenevvür et
mek maksadile müracaat edilebilir. Fakat ona bina-
yi hükmedilemez. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Esbabı mucibe ile 
madde arasında ayrılık mı var? 

Sırrı B. (Kocaeli ) — Hiç. yok. Yani esbabı mu
cibe münderecatı maddede hiç yok. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — O sizin anlayışını
za göre-. 

Sırrı B. (Devamla) — Tabiî ben aczimi daha I 
evvel itiraf ettim. Burada itaba muhatap! 
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olmamak için evvelden aczimi itiraf ettim. 
Kendilerinin kudretleri karşısında benim bu 
zeminde söz söylemem, belki abestir; fa
kat ne çare ki hakikat budur. Benden da
ha cahil olan dahi bunu görür ve buruda söz söy
lemeğe cesaret edebilir. 

Sözümü bitirmezden evvel bir noktayi Heyeti 
Celilenize söylemek isterim. İhtikâr meselesi mev-
zubahs olduğu zaman o gün huzurunuzda ihtikâr 
neye derler, muhtekir kimdir? bunun tayini lâzım 
gelir dediğim zaman İktisat vekili beyefendi; ce
za kanunumuzdan iki madde okuyarak mevzuatı 
kanun iyemizin bunu ihtiva etmekte olduğunu söy
lemişlerdi. Gerçi bazı noksanlar olduğunu fakat 
buna uygun bir kanun getireceklerini ve asıl ola
rak benim bu husustaki mutaleamı ret zemininde 
mevzuati kanuniyenıizde ihtikârı menedecek ka-
yitler bulunduğunu beyan etmişlerdi. Halbuki 
hükümetin esbabı mucibe mazbatasında muallel 
şekilde, encümenin esbabı mucibe mazbatasında ise 
katiyetle ceza kanununda mevzu olan madde ile 
bizim bu gün tetkik ettiğimiz kanunun mevadı ara
sında bir münasebet olmadığı gösterilmiştir. Bu
nu zikretmekten maksadım, huzurunuzdaki beya
natımın daima tetkika müstenit olduğunu ve dai
ma düşünülerek söylendiğini ve tetkik edilmeğe 
hakikaten lâyik olduğunu arzetmektir. Bilvesile, 
benden daha âlim olan erbabı hukukumuzun af te
rin i rica ederim. 

ismail B. (Şebin Karahisar ) — Efendim, neş
redilen kontenjan listeleri müııasebetile memlekete 
ithalâtın azalacağı ve eşya fiatının yükseleceği 
tabiidir. Bundan dolayı böyle bir kanuna ihtiyaç 
vardır. Fakat bendeniz de kanunu noksan görü
yorum. Meselâ birinci maddede deniyor ki; (hü
kümetin haiz olduğu salâhiyeti istimal etmesini 
istismar ile eşyanın cari toptan veya perakende fi-
atl arına zam yapanlar . . . . . ) deniyor. Şimdi beş 
kuruşluk bir şeye kırk parada zam yapılabilir, iki 
kuruşta zam yapılabilir, yani istismar miktarı de
ğişe bilir. Binaenaleyh biz burada her halde is
tismar miktarını tayin etmekliğimiz lâzımdır. Ke
za diğer maddede deniyor ki (Bu suça ait davalar 
gerek resen ve gerek ihbar ve şikâyet üzerine . . . ) 
deniyor. Vatandaşın her halde hürriyetine hürmet; 
etmek lâzımdır. Her hangi bir müşteri bir mal 
almış ve fiat üzerinde çarpışmıştır. Geliyor müd-
dei umumiliğe ihbar ediyor. Acaba bu kayit me
murların elinde sui istimale mahal vermez mi? 
Vatandaşların tazyiki için bir vesile olmaz mı? 
Onun için bu kanun üzerinde işlenmek icap eder. 
Binaenaleyh, biraz daha tetkik edilmek üzere İkti
sat encümenine gönderilmesini teklif ediyor ve bu 
hususta da bir takrir veriyorum. (Doğru sesleri). 

Raif B. (Trabzon) — Efendim ,• bu lâyihai 
kanuniye ile şimdiye kadar cürüm addedilmiyen 
yeni bir hareketi fecrini ediyoruz. Fakat her 
hangi bir hareket, teorim edildiği zaman o ha
reketin neden ibaret bulunduğunu ıııaddei kanıı-
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niyede sarih bir şekilde yazmakta faide vardır. 
Maksat şudur: 

Ortada hiç bir sebep yokken yalnız hükümet 
ithalâtı tahdit ettiği için, elinde bulunan veya 
başka bir suretle tedarik ettiği bir malın fiatını 
artıranlar mücrim sayılacaktır. Fakat böyle 
değil de başka esbabı iktisadiye dolayısile bir 
adam elinde bulunan malın fiatını yükseltirse 
mücrim değildir. Bu kanunun tecrim etmek 
istediği fiil bu olduğu halde maddei kanuniyeden 
vazıh surette bunu anlamak imkânı yoktur. Hü
kümetin teklifinde bir kayit vardır. O kayit bir 
dereceye kadar tecrim edilmek istenilen filin neden 
ibaret olduğunu izaha kâfi gelebiliyor. (Memleket 
dahil ve haricinde toptan fiatın tereffüünü icap 
ettirecek bir sebep yokken 1873 numaralı kanunun 
ikinci maddesinin verdiği salâhiyete binaen hükü
metçe ittihaz edilen tedbiri istismar suretile eşya
nın cari toptan ve perakende fiatlanna zam 
yapanlar..) denecek olursa hiç olmazsa eşya 
fiatına zam yapanların, hangi sebepten dolayı 
zam yaptığı anlaşılabilir. Eğer böyle olmayıpta 
bu maddei kanuniye aynen kabul edilecek olursa, 
her fiata zam yapan adamı, mahkemeye getir
mek lâzımgelecektir. tş orada ayıklanacaktır. 
Hâkim ayıklıyacaktır. Halbuki her keşi böyle 
mahkemeye gitmeğe mecbur etmekte mana yoktur. 
Binaenaleyh bendeniz teklif ediyorum: (Memle
ket dahil ve haricinde toptan fiatın tereffüünü 
icap ettirecek bir sebep yokken...) fıkrası bi
rinci maddeye ilâve edilsin. 

İkinci mesele: maddede zam yapanlar denili
yor. Zam yapanlar mı mücrim olsunlar, yoksa 
satanlar mı? Bu tatbikatta müşkülâtı mucip ola
bilir. Satış yapmadıktan sonra zam yapmak cü
rüm olmamalıdır. 

Her hangi bir tacir eşyasının fiatına zam yapa
rak şu fiata satıyorum der, fakat satmamıştır. (Sa
tacaktır sesleri). Satmamıştır, bundan cemiyet 
için bir zarar vukua gelmemiştir. Bilâsebep tezyidi 
servet etmemiştir. Binaenaleyh burada zam yapa
rak satanlar denilecek olursa daha eyi olur zanne
diyorum. İkinci nokta olarak ta bunu teklif ediyo
rum. Maddenin bu söylediklerimi ihtiva edecek şekil
de yazılması için takdim edeceğim takririn kabulünü 
rica ediyorum. 

Reis — Efendim, İsmail Hakkı Bey lâyihanın 
İktisat encümenine havalesini teklif ediyor. Bu tek
lif kabul buyrulursa İktisat encümenine havale ede
riz, aksi takdirde müzakereye devam ederiz. 

İsmail Hakki Beyin teklifini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

5 — Telgraf ve telefon kanununa bazı maddeler 
ilâvesine dair 1/18 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası fil 

fi] 8 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonuna 
merbuttur. 

: Beis — Efendim, malûmu âliniz bu kanun lâ
yihası bidayette okunmuş ve maddelere geçilmesi 
o zaman kabul edilmişti. Sonra «ncümene gitti. 
Encümen üç lâyihai kanuniye getirmiştir. Şimdi 
her lâyihayi ayrı ayrı müzakere edeceğiz. 

4 şubat 1340 tarih ve 406 numaralı telgraf ve 
telefon kanununun 7 inci maddesinin ta

diline ve 29 uncu maddesine bazı fık
ralar ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 406 numaralı telgraf ve telefon 
kanununun yedinci maddesi aşağıdaki tarzda ta
dil edilmiştir. 

Telli ve telsiz telgraf ve telefon muhaberelerile 
konuşmalarının yazma, alma ve başlama işlerinde 
tercih sırası şudur: 

1) Devletin emniyetine ve umumî asayişe ve 
insanların hayatının selâmetine müteallik muhabe
reler ve konuşmalar, 

2) Yıldırım işaretli telgraf nameler ve telgraf 
muhaberelerile telefon konuşmalarının teminine 
ait servis telgrafnameleri ve konuşmaları, 

3) Hususî müstacel telgraf nameler ve ko
nuşmalar, 

4) Devlete ait müstacel telgrafnameler ve ko
nuşmalar, 

5) Hususî adi telgrafnameler ve konuşma
lar, 

6) Devlete ait adi telgrafnameler ve kanuş-
malar, 

Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 406 numaralı telgraf ve telefon 
kanununun yirmi dokuzuncu maddesine aşağıdaki 
fıkralar ilâve edilmiştir: 

Yıldırım işaretli telgraf namelerden beher kelime 
için on iki buçuk kuruş alınır. Bu nevi. telgraf name
lerin hangi merkezler arasında kabul olunacağı pos
ta, telgraf ve telefon idaresince aynea ilân olunur. 

Kod usulile yazılmış telgrafnamelerin ücreti 
on beş kuruştan aşağı olamaz. 

Bu usul ile yazılacak telgrafnameler mecburî 
mukabeleye tâbidir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden otuz 
bir gün sonra muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Bu kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzediyorum. 
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4 şubat 1340 tarih ve 406 numaralı telgraf 
ve telefon kanununa bazı maddelerin tezyiline 

dair kanun 
MADDE 1 — B i r telgraf name'ücretinin iadesi 

atideki hallerin tahakkukuna ve mürsil tarafın
dan telgrafnamenin tevdi tarihinden itibaren 
üç ay zarfında müracaat edilmesine vabestedir. 

A) Telgraf name mevridine telgraf hizmetinin 
kusuru dolayısile vasıl olmamış ise veya posta 
ile vasıl olacağı zamandan daha evvel varmamış 
ise, 

B) Aralarında doğru muhabereye mahsus tel 
bulunan iki merkez arasında on iki saatlik ve diğer 
merkezler arasında yirmi dört saatlik bir mühletten 
sonra teslim edilmiş bulunursa ( bu müddetlere 
merkezlerin kapalı bulunduğu saatler dahil değil
dir ). 

C) Telgraf name metni maksadı temin edemiye-
cek surette değişmiş- ve mürselileyh tarafından mü
racaat edilerek telgraf merkezince tashih edilmemiş 
bulunursa. 

Her hangi bir sebeple teahhur ihtimali mürsil-
lere telgraf gişeleri tarafından vaktinde haber ve
rilerek mesuliyet kendilerine ait olmak üzere kabul 
edilen telgraf name ücretleri iade edilmez. 

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

MADDE 2 — A) Posta, telgraf ve telefon ida
resi imkân ve lüzum göreceği yerlerde telgraf name
lerin sahiplerinden telefonla alınması ve onlara te
lefonla verilmesi usulünü alâkadarlara bilitilâf tat
bik edebilir. Bunlara telgraf sureti ayrıca gönde
rilir. 

B) Bu hizmet için telefonla alınacak veya veri
lecek telgrafnamelerin her yirmişer kelimesi ve kes
rinden beş kuruş munzam ücret alınır. 

C) Kısa adres kaydi olanlar, namlarına gelecek 
telgrafnamelerin telefonla tebliğ edilmesini talep 
ettikleri takdirde bunlardan kısa adres abone be
deli alınırken her ay için ilâve olarak ve maktuan 
yüz kuruş alınır. Maktu tediye şeklini kabul et-
miyenler telgrafname başına ücret tesviyesi sure-
tile muamele ifasını talep edebilirler. 

D) Telefonla tebliğin müstacelen icrasını talep 
edenlerden yukarıdaki ücretlerin üç misli alınır. 

E) Posta, telgraf ve telefon idaresi lüzum gö
receği yer ve vakitlerde tevziat hizmeti için kendi-
lerile itilâf edilmemiş olan telefon aboneleri namına 
gelen telgrafnameleri de telefonla tebliğ edebilir. 
Bunlardan telefonla tebliğ ücreti alınmaz ve telgraf 
sureti ayrıca gönderilir. 

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

MADDE 3 — Telefon abonelerinden peşin ola
rak alınan konuşma ücretleri, mezkûr abonelerin 
gerek şehirler arası telefon konuşmalarından ve ge
rek telefonla telgraf merkezlerine tebliğ edecekleri 

telgrafname ücretlerinden hasıl olacak borçlarına 
karşılık tutulabilir. 

Kendilerine tahriren vaki olacak tebliğ tarihin
den itibaren bir ay zarfında borçlarını tesviye et-
miyen abonelere ait devreleri kesmeğe Posta, tel
graf ve telefon idaresi mezundur. 

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

MADDE 4 — A ) müstacel konuşmalar için adi 
konuşma ücretinin üç misli alınır. 

B ) İşin az olduğu zamanlar zarfında yapılacak 
şehirler arası konuşmalarından yüzde yirmi beş 
tenzilât yapılır. ( Saat on dokuzdan sonra başlıyan 
bu zamanın başlangıç ve nihayet saatleri Dahiliye 
vekâleti tarafından tayin olunur. ) 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiy en
ler . , . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 
lüzum ve imkân göreceği şehir ve kasabalarda te
lefon tesisatı masrafını üçer aylık olarak dört tak
sitte istifaya mezundur. 

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

MADDE 6 — Şehir ve kasabalarda nakil masra
fı hiç bir zaman tesis masrafını tecavüz edemez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiy en
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Telgraf idaresile aboneler ara
sında hasıl olacak itilâflar üzerine muayyen sa
atlerde abonman usulile şehirler arası konuşmala
rına müsaade edilebilir. Abonman usulündeki ko
nuşmalar ücreti, işin çok olmadığı zamanlarda 
nısıf ve diğer zamanlarda iki mislidir. Abonman 
konuşmaları on beş veya otuz gün için yapılır. 
Abone mukavelesi, müddetin inkızasından en az 
beş gün evvel ya abone olanlar veya telgraf ida
resi tarafından tahriren feshedilmediği takdirde 
müteakip on beş veya otuz gün için kendiliğinden 
devam eyler. 

Bir abone konuşmasının azamî müddeti posta, 
telgraf ve telefon idaresi tarafından tayin edilir. 
Abonenin taksiri olmaksızın her hangi bir sebeple 
konuşma mümkün olmıyan günlere kıstelyevm 
hesabile düşen ücret abone olanlara iade edilir. 

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

MADDE 8 — Şehirler arası konuşma ücreti, 
çağıran ve çağrılan postalar arasında irtibat tesis 
olunduğu andan itibaren tatbik olunur. Çağrılan 
posta tarafından merkezin davetine cevap verilin
ce cevap veren şahıs kim olursa olsun ücret tatbik 
olunur. Ancak davet eden abone konuşmasının 
muayyen bir şahıs veya muayyen bir munzam 
posta ile tesisini talep edebilir; bu takdirde aranı
lan şahsın bulunmadığı mevrit merkezine bildiril
miş olsa dahi davet ücreti istifa edilir. 
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Reis — Maddeyi kaimi edenler 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Ktmiven-

MADDE 9 — Davet eden abone talebini iptal 
etmek istediği takdirde iptal keyfiyeti, eğer bu 
talep abonenin daveti mukabil merkeze tebliğ edil
meden evvel vaki olmuş ise, hiç bir ücrete tâbi tu j 

tulmaz, aksi takdirde davet ücreti istifa edilir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Ktmiyen-

ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Çağrılan posta cevap vermediği 
takdirde keyfiyetin davet eden postaya haber ve
rilmesi ile iktifa edilir. Ancak çağrılan postanın 
konuşmadan istinkâfı halinde veya konuşma sırası 
geldiği zaman davet eden posta cevap vermezse 
yalnız davet ücreti istifa edilir. 

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

MADDE 11 — Çağrılan veya çağıran postanın 
davete cevap vermesi için saat on dört ile on do
kuz arasında iki dakika ve diğer zamanlarda üç 
dakika beklenir. Bu müddet geçince irtibat ta
lebi resen iptal edilir. 

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

MADDE 12 — Telefon hizmetinin kusurundan 
dolayı irtibat tesis edilmezse ücret tatbik edilmez; 
istifa edilmiş ise iade olunur, irtibatın tesisinden 
sonra konuşma şeraiti gayri kâfi bulunursa keza 
ücret istifa edilmez. Konuşma esnasında konu-! 
şanlar telefon hizmetinin her hangi bir ku
suru dolayısile müşkülâta duçar olurlarsa kaybet
tikleri zamanın mümkün olduğu kadar derhal te
lâfisine çalışılır. Maahaza abonelerin buna hak-
kazanabilmeleri, keyfiyetten kendi merkezlerini. 
derhal haberdar etmelerile kabil olur. I 

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

MADDE 13 — Ücret iadesi hakkında yukarıda 
zikredilmemiş haller ile telgraf ve telefona dair 
olup gerek 406 numaralı ve gerek bu kanunda tas
rih edilmemiş olan haller hakkında milletler ara
sındaki telli ve telsiz telgraf nizamnamesinin bu 
hallere temas eden hükümleri tatbik edilir. 

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

MADDE. 14 — Bu kanun neşri tarihinden otuz 
bir gün sonra muteberdir. 

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

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umum iyesi- tayini esami ile 
reyinize arzolunacaktır. 

1876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon kanu
nunun 5 kânunuevvel 1928 tarih ve 1336 numaralı 
kanunla tadil edilmiş olan birinci maddesile ikin
ci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının tadili
ne ve bu kanuna bir madde ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 876 numaralı Ankara şehri oto
matik telefon kanununun 1366 numaralı kanunla 
tadil edilen birinci maddesindeki ücretlerden: 

500 mükâlemeden fazla için mükâleme başına 
olan beş kuruş dört kuruşa, 

2 000 den fazla için mükâleme başına olan dört bu
çuk kuruş keza dört kuruşa tenzil edilmiştir. 

İkinci muaddel maddedeki bedellerden : 
Umumî merkeze doğrudan doğruya bağlanacak 

tesisat için yüz metre hatta mukabil bir defaya 
mahsus olmak üzere- gösterilen otuz lira yirmi beş 
liraya tenzil edilmiştir. 

Mezkûr ikinci maddeye aşağıdaki hükümler 
ilâve edilmiştir: 

Tesisat yapılması talep olunan mevkide evvel
den yapılarak terkedilmiş ve henüz kaldırılmamış 
tesisat mevcut olduğu takdirde yeni aboneden ilk 
tesisat masrafının yalnız nısfı alınır. 

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

MADDE 2 — 876 numaralı Ankara şehri oto
matik telefon kanununun 1366 numaralı kanunla 
ve bu kanunla tadil edilen birinci maddesi diğer 
şehir ve kasabalarda Posta, telgraf ve telefon ida
resi santralına bağlı olan telefonlar hakkında da 
tatbik olunur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun 1 kânunusani 1932 ta
rihinden muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etm i yen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile 
reyinize arzolunacaktır. 

Efendim, ikinci lâyiha için rey vermiyen var 
mı? (Hayır sesleri). Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

Üçüncü lâyiha için rey vermiyen zevat reylerini 
istimal buyursunlar. Rey toplama muamelesi hi
tam bulmuştur. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
4 şubat 1340 tarih ve 406 numaralı telgraf ve 

telefon kanununun 7 inci maddesinin tadiline ve 
29 uncu maddesine bazı fıkralar ilâvesine dair ka
nun lâyihasına lâyihayi kabul etmek suretile 182 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 182 
reyle kabul edilmiştir. 

4 şubat 1340 tarih ve 406 numaralı telgraf ve 
telefon kanununa bazı maddelerin tezyiline dair 
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kanun lâyihasına 183 zat rey vermiştir. Hu /atlar 
lâyihayi kabul etmişlerdir. Muamele de tamamdır. 
Binaenaleyh kanun 183 reyle kabul buyrulmuştur. 

876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon 
kanununun 5 kânunuevvel 1928 tarih ve 1366 nu
maralı kanunla tadil edilmiş olan birinci madde-
sile ikinci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının 

• tadiline ve bu kanuna bir madde ilâvesine dair ka-

1 

kabul nun lâyihasını kabul etmek suret ile 172 zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 172 reyle 
kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. Perşembe günü saat 14 te toplan
mak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 16,40 

4 şubat 1340 tarihli ve 406 numaralı teluraf ve telefon kanununun 
7 inci maddesinin tadiline ve 20 uncu maddesine bazı fıkralar 

ilavesine dair olan kanunun reyleri neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B4 

Rifat B. 
Antalya 

Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Âza aded : 317 
Reye iştirak edenler : 182 

Kabul edenler : 18?. 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 134 
Münhaller : ı 

/ Kabul edenler ] 

i Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri H. 
ibrahim Yörük B. 
İsmail Hakkı B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
thsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. ' 

Itbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
jDr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
tsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazbar Müfit B. 

İHyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

IŞeref B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
[Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 
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Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

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

tzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turhan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

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

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

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 

Vasıf B. 
Manisa 

Kani B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Mardin 
Âli Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
tbrahim Alâettin B. 

Sivas 
tsmail Memet B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

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

Trabzon 
D&niş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B, 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

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

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

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

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. 

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

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

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

Halit B. 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karameraet B. 

Benizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edime 
Şakir B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. • , 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 

Kılıç Ali B. 
Giresun 

[Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
İHalil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 

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

İsparta 
Mükerrem B. 

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

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

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Salâhattin B. 

Kütahya 
Muhlis B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

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

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

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. A. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B, 

Kılıeoğlu Hakkı B. 
Ordu 

Ahmet İhsan B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

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

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

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

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 



î : 15 21-12-1931 C : 1 
4 şubat 1340 tarih ve 40Cî numaralı telgraf ve telefon Kanununa bazı 

maddelerin tezviline dair kanunun reyleri neticesi 
[Kanım kabul edilmiştir.] 

• 

Âdâna 
Ömer Resul B. 

Afyon KaraKİsar 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Hıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ibrahim Yörük B. 
ismail Hakkı B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Âza ac edi : 317 
Reye iştirak edenler : 183 

Kabul edenler : 183 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak, etmiyenler : 133 
Münhaller : i 

/ Kabul edenler / 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik 13. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
NTaci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Cevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
tsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
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. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

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

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbrahim B. 
Kemal Turhan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
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Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemale Uin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım 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. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
EJamdi B. 
ismail B. 
Reeai B. 

Rize 
Ali B. 

Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Memet Haeıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

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

'Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 
Ragıp B. 

I Reye iştirak etmiyenler ] 
Adana 

Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş, 
(R. C.) 
Muslih ittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

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

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bay azıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
(Salih B. 

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

Burdur 
[Halit B. 

Mustafa Şeref B. (V.) 
Bursa 

Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Neeip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Târik B. 
Kâzım B. 

Gümüşanc 
Edip Servet B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
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Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. 
Salah Cimeoz B, 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

îsparta 
Mükerrem B. 

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

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

(V.) 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. * W t B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Salâhattin B. 

Kütahya 
Muhlis B. 
Recep B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Nuri B. 
Mardin 

Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B. 
Emin B. 

Eteni B. 
Siirt 

Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

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

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 

Şebin Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

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

Vrfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

870 numaralı Ankara şehri otomatik telefon kanununun 5 kânunuevvel 
9 2 8 tarih ve (1366) numaralı kanunla tadil edilmiş olan birinci maddesile 
ikinci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının tadiline ve bu kanuna bir 

madde ilâvesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Kardhisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler . 
Münhaller : 

: 317 
122 
172 

0 
0 

144 
1 

/ Kabul edenler / 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B 

- 81 -



Rifat B. 
Antalya 

Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Talisin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ibrahim Yörük B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
îsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

* Çanakkale 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdüllıalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

Diyarbekir 
İvazım Ps. 

I : 1 5 

Zülfü B. 
Edirne 

Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Kasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
tbrahim B 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

Istanbıu 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrııllah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

2 1 - 1 2 - 1 9 3 1 C : \ 

İbrahim B. 
Kemal Turhan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B.
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

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

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

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Rasim 15. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Yasıf B. 

Manisa 
Kani B. 

jOsman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
I Muğla 
İNuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 
Hamdi B. 
[Reeai B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
pan i ş B. 
Hakkı Sofu B. 
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Raif B. 
l/rfa 

Dr. Refet B. 
Mahmut B. 

Refet B. 
Yozgat 

Ahmet Avni B. 

Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. . 

Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reve iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Memet Ali B. 

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

Balıkesir 
Enver B. 
Haeim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rifkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Mustafa Şeref B. (V.); 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. 
Rüştü B. ''" 

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

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. ( 1. A. ) 
Yusuf B. 

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

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Mafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
D. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimcoz B. 

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

İsparta 
Mükerreri B. 

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

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

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

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

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 

Konya 
Sırrı B. 

Kütahya 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfat Ferit B. (t. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Ordu 
İsmail B. 
Şevket B, 

Rize 
Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 
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Sivas 

Necmettin Sadık B. 
Şahin Karahisar 

Sadrı JVJaksudi B. 
Vasfi Basit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

[Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil Nihat B.-

[Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Van 
Hakkı B. 

iMünip B. 
Yozgat 

lAvni Doğan B. 
[Süleyman Sırrı B. 
I Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
İRagıp B. 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra NQ 33 
— — — — — — — 

Ecnebi memleketlerde bulunan memurin ve müstahdemin 
muhassasatlarının tesviye usulü hakkında 1/170 numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. *> 
Başvekâlet 21 - X/ - 1931 

Muamelât Müdürlüğü, 
Sayı 6/4094 

R. M. M. Yüksek Heisliyiııe 

Ecnebi memleketlerde bulunan memurin ve müstahdeminin muhassasatlarının tesviyeleri usulü 
hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 15/11/931 tarihli içtimaında 
tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikle takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

İngiliz evrakı naktiyesinin altın esasına müstenit ve müstakar olduğu esnada elçi ve konso
losluklarımız memurin ve müstahdemininin maaş, temsil tahsisatları ile ücretlerinin ingiliz lirası 
olarak tediyesi esası vaz ve ona göre bütçeye tahsisat konulmuş idi. 

Ahiren İngiltere hükümetince neşrolunan bir kanun ile altın esasını vazeden kanun hüküm
süz bırakıldığının ingiliz lirası birden bire sukut ederek 800 kuruşa düşmüş ve nerede tutu
nacağım tesbit eylemek imkânsız bulunmuştur. Malûmu devletleri olduğu üzere 1931 senesi büt
çesi ihzar olunurken tasarruf mülâhazasile memurinin temsil tahsisatlarile müstahdemin ücretle
rinden mühim miktarda tenzilât yapılmış ve memur maaşlarından vasatı %7,5 nisbetinde kazanç 
vergisi tevkif edilmeğe başlandığı bir sırada ingiliz lirasının °/023 nisbetindeki sukutu memur
larımızı heriçte yaşayamıyacak bir hale getirmiştir. 

Yine tasarruf mülâhazasile hariç kadrosundan bir kısım merkez kadrosuna alınmış ve hariç 
kadrosuna dahil memurlardan bir kısım da muvakkaten merkeze celbolunarak maaşları merkez 
kadrosunda bulunan memurlar gibi tediye edilmekte bulunmuş ve bu itibarla hariç kadrosuna 
dahil memurlarımız 1930 senesi bütçesile aldıkları tahsisatlarından takriben % 40 ından 
fazlasını kaybetmiş bulunmaktadırlar. 

Memleketin temsile en ziyade muhtaç bulunduğu dir sırada yaşayamıyacak bir hale gelen 
memur ve müstahdemlerin vaziyetini korumak için bütçeye 1930 hesabile jkonulan tahsisatı şu 
veya bu para ile takyit eylemeksizin aynen veya mukabilini memurların bulunduğu yerde 
mahallî ve diğer herhangi bir para ile tesviye hususunda serbest bırakmağa ve bunun ingiliz 
lirasının sukuta başladığı tarihten sonra tediye edilmiş veya edilecek olan maaş, temsil tahsisatı 
ve ücurata teşmiline zaruret hasıl olduğundan merbut kanun lâyihası irsal kılınmıştır. 
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Maliye K ü ç ü m e n i n u ı / b a t a s ı 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 2ö-Xf-1931 

Karar X" 8 
Esas j\« 1/170 

Yüksek Reisliğe 

Ecnebi memleketlerde bulunan memurin ve müstahdeminin muhassasatlarmın tesviyeleri usulü 
hakkında Maliye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 6/4094 numara ve 2 1 - X I - 1 9 3 1 tarihli 
tezkeresile Büyük Aleclise tevdi buyrulan kanun lâyihası havale-si mucibince Encümenimizce 
tetkik ve müzakere edildi. 

İşbu kanun lâyihası maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 ve 1489 numaralı kanun
lara müzeyyel 1843 numaralı kanuna merbut cetvel ile 1931 senesi bütçesine merbut ( D ) 
cetvelinin tadiline müteallik olması ve Bütçe Encümeninin tetkikine ait mevattan bulunması 
itibarile mezkûr Encümene havale buyrulması zımnında Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Reis M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Çorum Bayazıt İsparta 

İhsan Kemal Refik Şemsettin Adnan 

Uıilce IvıırıııiKMii ı ı ı a /ha las ı 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 15-^11-1931 

M. X 20 
Esas X İl 110 

Yüksek Reisliğe 
Ecnebi memleketlerde bulunan memur ve müstahdemler muhassasatının tesviye usulü 

hakkında olup Maliye Encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun 
lâyihası Hariciye ve Maliye vekâletlerinden gönderilen memurlar hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu: 

1929 senesi eylülü iptidasına kadar muhtelif usullerde tediye edilmiş olan Hariciye 
vekâletinin ecnebi memleketlerdeki memur maaş ve muhassasatları 1498 numaralı kanunun 
mevkii tatbika vazından sonra İngiliz lirası olarak tediye edilmeğe başlanmış ve bu usul 1843 
numaralı kanunun muhtelif maddelerile Hariciye vekâletinin ücretli memur ve müstahdemlerile 
Millî Müdafaa, İktisat ve Maarif vekâletlerinin ecnebi memleketlerde bulunan memurlarına da 
teşmil edilmiştir. 

Son zamanlara kadar kıymetini ve istikrarını muhafaza eden İngiliz lirasının, Hükümetin 
esbabı mucibe lâyihasında izah olunan sebep dolayısile, istikrarını kaybetmesi neticesi olarak 
ecnebi memleketlerde ifayı vazife ed«n memur ve müstahdemlerimizin vaziyeti müşkül bir hale 
gelmiş ve bu sebeple ecnebi memleketlerde ifayı vazife eden bu zevatın istihkaklarım tediyede 
bu paranın esas tutulmasından feragat edilmesi zarureti encümenimizce de anlaşılmış bulundu
ğundan kanun lâyihası esas itibarile ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri birleştirilerek yeniden yazılmıştır. Dördüncü 
maddesi ile kanun hükmünün 1-XI-1931 tarihine kadar makable teşmili teklif edilmektedir. 
Encümenimiz bu memur ve müstahdemlerin mağduriyetine meydan vermemek için teklifi 
esas itibarile muvafık bulmuş ancak kanunun makabline teşmilinden ise lâyihaya muvakkat 
bir madde ilâvesi suretile maksadı temin etmeği daha muvafık bulmuştur. 



Lâyihanın beşinci maddesi üçüncü madde olarak kabul edilmiş ve yeniden hazırlanan kanun 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzolunmuştur. 

Reis vekili Kâ. Âza Âza Âza Âza Âza 
İstanbul Tokat Elâziz Kütahya Erzurum Sivas Yozgat 

Ali Rana Süreyya ti, Tahsin Muhlis Aziz M. Remzi S. Sırrı 

1341 senesi bütçe kanununun kırk altıncı maddesine göre Ecnebi memleketlerde vazife 
gören memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretleri ( harpten evvelki fii resmî üzerinden ) yani 
altın olarak baliğleri ingiliz lirası üzerinden tesviye olunuyordu. Teadül kanunu ile bu kayit 
kaldırılmış ve doğrudan doğruya bir Türk lirasına mukabil bir ingiliz lirası verilmek suretile 
tediye edilmeğe başlanılmıştı. Fakat o tarihte dahi ingiliz lirası on Türk lirasından dun bulu
nuyordu. 

Bidayette bir türk lirası mukabilinde bir altın alan ve ondan sonra da bir türk lirası mu
kabilinde on lirdan dun olan bir ingiliz lirası alan bu memurlara ingiliz lirasının sukut tarihine 
kadar vasıl olduğu en yüksek kıymet ( yani bir türk lirasına mukabil 1 030 kuruş ) üzerinden 
hesap edilmek suretile maaş verilmesi bir çok memleketlerde maaşların indirildiği ve maişet 
şeraitinin ucuzlamağa doğru seyrettiği bir zamanda bütçemizde istihdaf eylediğimiz tasarruf 
gayelerile kabili telif değildir. 

Bir türk lirasına mukabil on türk lirası yani bire dokuz ilâvesile maaş verilmesinin hem 
hedeflere daha muvafık olacağına ve hem de bu memurların mağduriyetini istilzam etmiyeceğine 

kaniiz. 
M. Muharriri Âza 

Konya Kayseri 
K* Zaim A, Hilmi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1498 numaralı kanun ile zeyline müzeyytl 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Memaliki ecnebiyede istih
dam olunan memur ve müstahdemlerin 22-7-931 
jarih ve 1843 numaralı kanuna merbut cet
velde ve 1931 senesi bütçesine merbut ( D ) 
cetvelinde yazılı memuriyetleri hizalarında 
gösterilen maaş, temsil tahsisatlarile ücretlerine 
9,3 misil ilâve edilerek türk parası veya ma
hallî borsa rayicine göre mukabilleri bulun
dukları memleket parasile tesviye olunur. 

MADDE 2 — Ataşemiliter ve naval ve 
aeriyenlerle muavin ve mülhakları ve ticaret 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ecnebi memleketlerde hizmet etmekte olan memur 
ve müstahdemlerin maaş, ücret ve tahsisatlarının 

sureti tediyesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE i — Ecnebi memleketlerde hizmet 
etmekte olup maaş, ücret ve tahsisatları 22 
temmuz 1931 tarih ve 1843 numaralı kanun 
hükümlerine göre ingiliz lirası üzerinden tediye 
olunan memur ve müstahdemlerin istihkakları 
baliğlerine 9,3 misli ilâve edilmek suretile 
türk lirası olarak ve yahut bu baliğler üç 
ayda bir tesbit olunacak İstanbul borsa rayicine 
göre, memur ve müstahdemlerin bulundukları 
memleketler parasına tahvil edilerek, tasviye 
olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 
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mümessilleri de birinci madde ahkâmına 
tabidir. 

MADDE 3 — Bu kanuna mugayir hüküm
ler mülgadır. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 - 1 0 - 1 9 3 1 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

15-11-931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekât 

Da. V. Ha. V. M. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalık 

Mf. V. Na. V. İk. V. 
Esat Hilmi Af. Şeref 

S. İ. M. V. 
Dr.Refik 

Muvakkat madde —• Birinci maddede yazılı 
memur ve müstahdemlerin teşrinievvel, teşri
nisani ve kânunuevvel 1931 aylarına ait istih
kakları olarak türk parası üzerinden tediye 
edilmiş olan miktarlarla bu kanun mucibince 
ve yine türk parası üzerinden hesap olunacak 
miktarlar arasındaki farklar müstahiklerine 
ayrıca tediye olunur. 

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



Sıra No 32 
Manisada inşa edilecek Şinasi hastanesine muktazi mal
zeme, alât ve edevatın gümrük resminden istisnası hakkında 
1/159 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimaî muaenet, 

Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

* 

T. C. 
Başvekâlet 23 - VIII 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/2399 

I*. M. M. Yüksek Reisliğine 
Manisada inşa edilecek Şinasi hastanesine muktazi malzeme, alât ve edevatın gümrük resminden 

istisnası ve hastane namına meccanen verilecek arazi hakkında S. İ. M. Vekâletince hazırlanan 
ve İcra vekilleri heyetinin 1 7 - 8 - 9 3 1 tarihli içtimaında Yüksek meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
Esasen Manisalı olup küçük yaşta memleketten hicret ve kırk küsur senedenberi Müttehidei 

Amerika Hükümeti dahilinde Nevyork şehrinde tavattun ederek eylül 1928 iptidalarında şehri 
mezkûrde vefat etmiş olan Mor is Şinasi nin terkey lemis olduğu vasiyetname meyamnda 
maskatı re'si olan Manisa şehrinde namına izafetle bir hastane inşası için bir milyon dolar 
(1,000,000) vasiyet eylemiş ve bunun için Nevyorkta bir bankayı vasi tayin eylemiş olduğu 
Vekâletimizce 20 eylül 1928 tarihinde istihbar edilmişti. Küçük yaşta ayrılmış olduğu maskatı 
re'sine karşı muhabbet ve merbutiyetini ölünceye kadar muhafaza ettiğini gösteren bu kıymetli 
müteberriin memleketimize temin eyliyeceği faideleri; Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince 
ehemmiyetle nazara alınarak evvela mevzubahs istihbarın asıl ve esasını ve mevsukiyet derece
si tahkik edilmiştir. Bunun için Müttehidei Amerikadaki Büyük Elçiliğimiz ve baş konsolos
luğumuz vasıtasile lâzım gelen tetkikat yaptırılarak istihbar edilen vasiyetin hakikî olduğu an
laşılmış ve hatta müteveffanın bu baptaki vasiyetnamesinin bir sureti de şehri mezkûr dava vekâ 
leti idarehanelerinden biri vasıtasile elde edilmiştir. Müteveffanın vasiyetnamesinin beşinci mad
desinde (ben Nevyork şehrinde bulunan Cehmical N. Bank idarehanesine bir milyon doları, atideki 
maksatlar için istimal ve muhafaza etmek üzere me?kûr bankayı kendime vasi tayin ettim. 
Vasi re'sülmali muhafaza ve tenmiye, nemadan hasıl olan meblağı cem ve tekrar bankaya vaza 
ve bankadan kabza ve vasiyettnamem mucibince vücuda getirilecek olan maksadın arızî ve za
rurî bütün masraflarını tesviye eylemeğe memurdur. 

A : Benim doğduğum kasaba olan ve izmirden şimendiferle takriben iki saat mesafede 
bulunan Manisa şehrinde bir hastane tesis ve inşa edilecektir. Bunun için yukarda söylediğim 
bir milyon dolar re'sülmalin içinden ( 200 000 ) iki yüz bin dolarını tecavüz etmemek şartile 
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mezkûr banka, para tahsis ve tesviye eyliyecektir. Bu hastane her millete mcısııp olan hastalara 
karşı açık olacaktır. 

Methal üzerinde güzel bir yazı ile ve türkçe ve ingilizce olarak hastanenin benim tarafımdan 
inşa edilmiş olduğunu müş'ir olmak üzere ( Beynelmilel Moris Şinasi hastanesi ) ibaresi 
yazılmış bir kitabe bulunacaktır. 

Bu hastanenin inşası için vasimi ya Nevyork Hükûmetile ve yahut ( Müttefikai 'Amerika 
Cumhuriyetlerinden ) her hangi bir hükümetle ve yahutta Türkiye Hükûmetile ve yahut 
ikiside birlikte olarak, velhasıl vasimin bu bapta göreceği lüzum üzerine teşriki mesai etmeğe 
memur ediyorum. Lâkin bu hastanenin tesis ve inşasına müteallik mukavelename, plânları ve 
sair umumî hususî bütün tafsilâtı vasimin rey ve kararına terkediyorum ) denilmekte ve 
müteakip bir fıkrada da ( Hastane inşa olunduktan sonra geriye kalan ( 800 000 ) dolar 
re'sülmalin istimalinden husule gelecek temettü badema bu hastanenin masarifi daimesini 
temin eyliyecektir. Vasimi meblâğı mezbur sekiz yüz bin doların resülmalini ve bundan 
husule gelecek menafiini hastanenin küşadına kadar Amerika Hükümeti hazine bonosu olarak 
bankaya tevdie memur ediyorum. Hastanenin küşadından sonra resülmalin temettüünden 
hastanenin bütün masarifini seneliği dört taksitte verilmek suretile tesviyeye memur ediyorum. 
Bu para hastanenin idare heyetine tevdi edilecek ve mukabilinde alınacak makbuzlar vasiye 
tam bir itimat bahşetmiş bulunacaktır ), cümleleri ilâve olunmaktadır. Vasiyetnamenin bu 
suretle mahiyeti anlaşıldıktan sonra alâkadarların Hükümetimize müracaatları için bir müddet 
beklenilmiş ve onlar tarafından müracaat vaki olmamasına mebni işin daha ziyade teahhurde 
bırakılmasının bir çok mahzurları dai olabileceği nıütalea edilmiş ve hatta bazı bethahların 
araya girerek bu müessesei hayriyenin başka bir memlekette tesisi için çalışmakta bulundukları 
rivayetleri de meydana çıkmıştır. Bu sebeple vekâletimiz doğruca Nevyorktaki vasi olan banka 
heyeti idaresine müracaata karar vermiş ve müteveffanın vasiyet eylemiş olduğu hususların 
hayyız file isal i için harekete geçmelerinin beklenilmekte olduğu kendilerine bildirilmiş ve ayni 
zamanda Vaşington büyük Elçiliğimize de lâzım gelen talimat gönderilmiştir. Yolun uzaklığı 
hasebile epice bir müddet devam eden temas ve teşebbüslerimiz neticesinde nihayet banka 
heyeti idaresinde salâhiyet sahibi bir zat ile müteveffanın zevcesinin, vasiyetname ahkâmını 
infaz etmek üzere, memleketimize gelmeleri tekarrür etmiş ve filhakika 27 nisan 1930 tarih
lerinde vekâletimizle bu zevat arasında vaki olan müzakerat ve mükâlemat neticesinde bilhassa 
hususat ve mevadı âtiye tesbit edilmiştir. 

1 — Hastanenin inşası için vasiyetname ile tahsis olunan meblâğ ( 200 000 ) dolar 
olduğuna nazaran yapılan tetkikat neticesinde arazisi Hükümetimiz tarafından meccanen tahsis 
edilmek ve yalnız inşaat ve tesisatı fenniyeye sarfolunmak şartile bu miktar para ile ancak 
( 40 ) yataklı bir müeesesenin vücude getirile bileceği anlaşılmış ve bu adedin tesbitinde bilâ-
here müessesenin işlemesi için ele geçecek olan varidat miktarı nazarı itibare alınmıştır. 

2 — Plânlar Vekâletçe tasdik edildikten sonra, Vekâletimizin de bir mümessilinin dahil 
olacağı Amerikalı bir heyet tarafından, kendi emir ve iradeleri altında inşa edılpceği, hastane 
Türkiye Cumhuriyetinin Kavanin ve nizamatı mevzuası ahkâmına riayete mecbur bulunacağı, 
hastanede sarfiyat ile alâkadar olan kendi memurlarından gayri memurini fenniyenin ve müstah
demini idariyenin vekâletçe tayin edileceği, hastanenin mesaisi, muayeneleri Polikilinik tedavi 
ve ameliyatlarının kâffeten meccani olacağı, hastanede emrazı dahiliye, hariciye, göz, boğaz, 
burun, kulak, ve rontken şubeleri bulunacağı ve diğer tali essaslar tesbit edilmiştir. Keyfiyet 
bu suretle tekarrür ettikten sonra salâhiyettar olan bu murahhaslar kendilerine terfik edilen 
zevatla birlikte Manisaya azimetle hastane inşasına elvirişli olan yerleri tetkik etmişler ve neti
cede şehirin garbi cenubisinde, Akmescit denilen mevkide; bir kısmı emvali metrukeye ait 
olmak üzere müteferrik on bir şahsa ait olan araziyi intihap etmişlerdir. Mesahai sathiyesi 
( 28922 ) metre murabbaı olan arazi mahalli idare heyetince alelusul kıymet takdir edilmek 
suretile kuruşlandırılarak cem'an yekûn 1252 lira kıymet tahmin edilmiş ve fazlasına talip 
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bulunmadığı cihetle bu miktar para ile Vekâletimiz namına satın alınarak ferağ muamelesi 
kat'î surette icra kılınmıştır. 

Elyevm inşa edilecek olan hastanenin plânları, Amerikada tersim edilmek üzere arsanın 
şehre nazaran krokisi ve bu bapta lâzım gelen sair -izahat doğruca nevyorkta vasi olan mezkûr 
bankaya gönderilmiş ve yakında inşaata başlanila bilmek üzere heyeti idarenin kabul edeceği 
plânların vüruduna inttzar edilmekte bulunmuştur. 

Namına izafe edilecek mevzubahs hastanenin inşası için müteveffanın vasiyetnamesi muci
bince terk ve tahsis eylemiş olduğu paranın yekûnu ( 200,000 ) iki yüz bin dolardır. Ve 
hastanenin atiyen masarifi umumiyesini temin eylemek üzere tenmiye edilecek olan bakiye paranın 
yekûnu da 800 bin dolardır. Buna nazaran hastanenin tesis ve idamesinde bu noktaların 
derpiş edilmesi tabiî bulunmuş ve yapılan tetkikatı umumiye neticesinde arsası meccanen 
verilmek ve levazımatı bir defaya mahsus olmak üzere Gümrük resminden istisna 
edilmek şartile bu miktar para ile fennî ve asrî teçhizat ve tekemmülât ve müştemilâtı cami 

Kırk yataklık mükemmel bir hastane inşasının mümkün bulunacağı anlaşılmış ve hastanenin 
vasati olarak bilûmum masarif ve maaşları ile sigorta, daimî tamirat ve malzemenin eskidikçe 
tecdidi için de senevi 60 bin lira tahmin edilmiştirki bu miktar 800 000 doların senelik faizi 
olan 30 bin dolara tekabül etmektedir. Fennin son icabatma muvafık bir surette tesis vr kuşat 
edilecek olan bu müessese Manisada mevcut ve hali faaliyette bulunan 80 yataklı memleket 
hastanesi ile birlikte vilâyet halkının sıhhî ihtiyaçlarını temine yarayacektır . Bu hayır müesse
sesinin inşası için müteberriin göstermiş olduğu hayır severlik hissinin bir halk Cumhuriyeti 
olan hükümetimizce de takdir ile karşılanmış olduğunun bir ifadesi olmak ve müteveffanın 
efradı ailesile vasi mevkiinde bulunan bankaya karşı bir cemile teşkil eylemek üzere zikri geçen 
28922 metre mürabbaındaki arsanın hastane binası inşa edilmek üzere meccanen teberrüü ve 
hastane inşaatile sıhhî ve fennî tesisat, tefrişat, âlât, edevat, mualecat ve teçhizatına ait malze
menin, yalınız bir defaya mahsus olmak üzere , Gümrük resminden istisna edilmesi muvafık 
bulunmuş olduğundan merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. Bu lâyihanın birinci maddesi 
yukarıda mufassalan arzedilen mevadın geçirilmelerini havi, ikinci madde ise bu müessesenin 
Türkiye Cumhuriyeti kanunları, nizamları ve emirleri dairesinde ve meccanen faaliyette bulu
nacağını natık olup diğer bilûmum Devlet veya eşhas ve cemaata ait sair sıhhat ve içtimaî 
muavenet müesseselerinin tabi olduğu faaliyet ve mesai şeraitine bağlı olacağım teyit eylemektedir 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni ma/hatası 

T. B. M. M. 
S. İ. M. Encümeni 29-^1-1931 

Karar A" 2 
Esas A" İl 159 

Yüksek Reisliğe 

Manisada inşa edilecek Moris Şinasi Hastanesine muktazi malzeme, alât ve edevatın gümrük 
resminden istisnası hakkında Başvekâletin 23/ ağustos/ 1931 tarih ve 6 /2399 numaralı 
tezkeresile takdim olunan kanun lâyihası Encümenimizce müzakere edilerek şayanı kabul görülmüş 
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ve maddeler aynen kabul ve tasvip olunmuştur. 

Maliye Encümenine tevdi buyrulmak üzere arz ve takdim kilindi. 

S. İ M. En. Reisi namına M. M. Kâtip Âza 
Bursa Aydın Muğla Bhkesir 

D. Refik Hüseyin Muzaffer 

Âza Âza Âza Âza 
Maltya Bolu Denizli Antalya 

D. Emin Cemal D. Kâzım D. Cemal 

Maliye Kncüıncni mazbatası 

7-XI/-1931 

Yüksek Reisliğe 

Manisada inşa edilecek Moris Şinasi hastanesine muktazi malzeme, alât ve edevatın gümrük 
resminden istisnası hakkında Başvekâletin 23 ağustos 1931 tarih ve 6/23QQ numaralı iezkeresile 
Büyük Meclise takdim ve encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası ile bu husustaki 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeni mazbatası tetkik ve mütalea olundu. 

İşbu lâyiha Encümenimizce dahi şayanı kabul görülerek havalesi mucibince Bütçe Encümenine 
tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe arz ve takdim kılındı, 

Reis M. Mharriri Kâtip Âza Âza 
Çorum Bayazıt İsparta Malatya İzmir 
İsmet Kemal M. Nedim Kâmil 

Âza Âza Âza 
Mersin Kütahya Kastamonu 
Hamdi Ömer Refik 

Itıılre Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 11-^11-1931 
M. $ 19 

Esas Mi 1159 
Yüksek Reisliğe 

Manisada inşa edilecek Moris şinasi hastanesine muktazi malzeme, alât ve edevatın gümrük 
resminden istisnası hakkında olup Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve Maliye Encümenleri mazba-
talarile birlikte Encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Maliye vekili B. hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. İşbu lâyiha esas itibarile Encümenimizce de şayanı kabul görülmüş 
ve serlevhasile birinci maddesi müteveffanın vasiyetine tevafuk edecek bir şekle getirilmek ve 
ibareye ait bazı tadilât yapılmak ve hastanenin arazisine dair olup Hükümetçe meccanen teberru 
olunacağını mübeyyin hüküm ayrı bir madde ile ifade edilmek ve ikinci maddesinden , 
verilecek emirlerin kanun ve nizamlar dairesinde verileceği mülâhazasile ( emirleri ) kelimesi 
tayedilmek suretile kabul edilmiştir . 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar j\° 11 
Esas M 1/159 

ı 
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Lâyihaya kanunun meriyeti hakkında dördüncü olarak bir madde ilâve edilmiştir. Bu tadilât 

dairesinde hazırlanan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

M. M. Reis V. 
İstanbul 

A. Rana 

Kayseri 
A. Hilmi 

Konya 
K> Zaini 

Konya 
/O Hüsnü 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
Niğde 
Faik 

Âza 
Aksaray Elâziz 

A. Süreyya H. Tahsin 

Sivas 
M. Remzi 

Yozgat 
5. Sırrı 

Erzurum 
Aziz 

İsparta 
Mükerreri 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Manisada inşa edilecek Şinasi hastanesine 
muktazi malzeme, alât ve edevatın gümrük res
minden istisnası ve hastane namına meccanen 

verilecek arazi hakkında kamın lâyihası 

MADDE 1 — Manisalı müteveffa Mister 
Şinasi tarafından vasiyet edilip varisleri tara
fından şehri mezkûrde inşasına teşebbüs edi
len beynelmilel hastane için lüzumu olan arazi 
Hükümetçe mubayaa olunarak hastane namına 
meccanen teberru olunacaktır. İnşaat, tesisatı 
sıhhiye ve fenniye ve tefrişata ait malzeme ve 
eşya ile alât, edevat ve ilâçlar bir defaya mah
sus olmak üzere gümrük resminden istisna 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Hastane Türkiye Cumhuriyeti 
kanunları ve nizamları ve emirleri dairesinde 
meccanen faaliyette bulunacaktır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekil
leri memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 

Mf. V. 
Esat 

17-8-1031 
Ad. V. 

Yusuf Kemal 
Ha. V. 

Dr. T. Rüştü 
Na. V. 
Hilmi 

M. M. V 
Zekâi 

M. V. V. 
Dr. Refik 

İk. V. V 
Hilmi 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Manisada (Beynelmilel Moris Şinasi hastanesi) 
namı altında inşa ve tesis edilecek hastane 
için hariçten getirilecek eşyanın gümrük resmin

den istisnasına dair kanun lâyihası 

MADDE ı — Manisada ( Beynelmilel Mo
ris Şinasi hastanesi ) namı altında müteveffa 
Moris Şinasinin vasisi tarafından inşa ve tesis 
edilecek hastane için hariçten getirilecek inşa
at, tesisatı sıhhiye ve fenniye ve tefrişata ait 
malzeme ve eşya ile alât, edevat ve ilâçlar 
bir defaya mahsus olmak üzere gümrük res
minden istisna edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu hastane için lâzım olan 
arazi hükümetçe mubayaa olunarak hastane 
namına meccanen teberru olunur. 

MADDE 3 — Hastane Türkiye Cumhuriyeti 
kanunları ve nizamları dairesinde meccanen 
faaliyette bulunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
vekilleri memurdur. 





Sıra No 3 4 
Sârrisun mebusu Etem Bey ve 3 arkadaşının Samsuna ge
len Gazi Hazretlerinin heykellerinin gümrük resminden ve 
muamele vergisinden muafiyeti hakkında 2/16 numaralı 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

Yüksek Riyasete 

Gazi Hazretlerinin Samsuna vürut eden heykellerinin gümrük ve muamele vergisi için 
belediye ve idarei hususiye bütçelerinde tahsisatı mevcut olmadığından gümrükten imrarına 
ve bir an evvel rekzine imkân bulunamamaktadır. 

İşbu maddî imkânsızlık karşısında Halaskar Gazimizin heykelinin gümrük ve muamele 
vergisinden istisnaiyete mazhariyeti suretile imrarına Meclisi Âlinin müsaadelerini rica 
sadedinde berveçhiati ine vadi kanuniyeyi teklif eyleriz. 

Samsun Samsun Samsun Samsun 
Etem Emin Dr. Asım Memet 

Maliye Kıtcümoııi ma/balası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 5-^/1-1931 

Karar X W 
Esas X 2/16 

Yüksek Reisliğe 

Samsun mebusu Etem Bey ile arkadaşlarının, Gazi Hazretlerinin Samsuna gelen heykellerin.n 
gümrük resminden ve muamele vergisinden muaf olarak geçirilmesine dair olan kanun teklifleri 
encümenimize havale buyrulmuş olmakla Maliye vekili Beyefendi hazır olduğu halde müzakere 
olunmuştur. Vaki teklifin esbabı mucibesi, gümrükte kalan heykelin resmi ile muamele vergi
sinin, Belediye ve idarei hususiye bütçelerinden teminine maddeten imkân bulunamamasına 
müstenittir. Bu zaruret heykelin gümrükten geçirilmesine ve biran evvel rekzine mani teşkil 
ettiğinden vergi ve resmin alınmaması şayanı kabul görülmüştür. Ancak gözel sanatların koruma
sını istihdaf eden tarife kanununun hükmünü muhafaza etmek için İstanbuldaki Taksim abide-
sile Maarif vekâletinin celbettiği heykellerin gümrük resimleri masraf bütçelerine tahsisat konu
larak irat masraf suretile mahsup edilmiş olduğundan bu teklifin de Maliye bütçesinden bu 
suretle teminine imkân bulunduğu takdirde ifası himaye esaslarına uymayacak kanunî muafiyet 
tesis etmekten daha muvafık olacağı ve bu usulün tatbikına bütçe ahkâmı müsait olmadığı 
sorette ise teklifin kabulü lâzım geleceği mütalea olunmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı 

Maliye En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Çorum Bayazıt İsparta İzmir Kastamonu Kütahya Malatya Mersin Sivas 
İsmet Kemal Turan Kâmil Refik Ömer Af. Nedim Hamdı Şemsettin 
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TJütço Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 15-XII- 1931 

M. J\e 21 
Esas X° 2/16 

Yüksek Reisliğe 
Gazi Hazretlerinin Samsunda rekzedilmek üzer vürut eden heykellerinin gümrük resminden 

ve muamele vergisinden muafiyetine dair Samsun mebusları tarafından verilip Maliye Encümeni 
mazbatasile birlikte encümenimize havai buyrulan kanun teklifi Maliye vekili Bey ile teklif 
sahiplerinden Samsun mebusu Emin B. hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Encümenimiz malî esaslara uygun olmıyan bu gibi muafiyetlerin verilmesini doğru bulma
makla beraber, vatanın kurtuluşu için Büyük Gazinin İstanbuldan ayrılarak Anadoluda ilk ayak 
basarak mücadeleye başladığı bir şehre rekzedilmek üzere getirilen heykelinin gümrük resminden 
ve muamele vergisinden istisnasına, esbabı mucibe lâyihasında zikrolunan zarureti de nazarı 
dikkate alarak, muvafakat etmiştir. 

Bir kısım âza tarafından bu muafiyetin diğer şehirler için, hükümetin müsaadesile, getirtile
cek Gazi heykellerine de teşmili istenilmiş isede yukarda arzolunan mülâhaza dolayısile bu 
teklif ekseriyete iktiran etmemiştir. 

Maliye Encümeni, mazbatasında bu teklifi esas itibarile kabul eylemekle beraber tarife kanu
nunun hükmünü muhafaz için evvelce getirilen heykeller hakkında yapıldığ gibi bu heykel 
için de Maliye bütçesine bir tahsisat konularak gümrük resminin irat ve masraf suretile 
mahsup edilmesi mütaleasında bulunmuş ise de, 1931 bütçesinin malûm olan vaziyeti 
dolayısile bu husus için tahsisat tefrikına imkân görülememiş ve kanun teklifi, ibareye ait bazı 
tadilâtla, kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
Rs. V. Kâ. Âza Âza Âza Âza 

İstanbul Tokat Çorum Elâziz Erzurum İsparta 
Ali Rana Süreyya Mustafa H. Tahsin Aziz Mükerrem 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Giresun Kütahya Kayseri Kırklareli Sivas Vozgat 
Kâzım Muhlis A. Hilmi Şevket M. Remzi S. Sırrı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ SAMSUN MEBUSU ETEM BEY VE UÇ 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Gazi Hazretlerinin Samsuna vürut eden hey
kellerinin gümrük resmile muamele vergisin

den istisnası hakkında kanun 

MADDE ı — Gazi Hazretlerinin Samsun
da rekzedilecek heykelleri gümrük ve mua
mele vergisinden muaftır. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Ma
liye vekili memurdur. 

Gazi Hazretlerinin Samsuna rekzedilmek üzeri 
vürut eden heykellerinin gümrük resmile mua
mele vergisinden muafiyeti hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE l — Gazi Hazretlerinin Samsuna 

rekzedilmek üzere vürut eden heykelleri güm
rük resmile muamele vergisinden muaftır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye vekili memurdur. 



Sıra No 35 
22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı kanuna müzeyyel 
1/186 numaralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 2-^11-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/4183 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı kanuna zeylen Adliye vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince l-XII-93i tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kauun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Memleket iktisadiyatını korumak ve millî paranın istikrarını muhafaza etmek için 187 3 
numaralı kanunun ikinci maddesine istinaden hükümetçe neşir ve ilân olunan kararname ahkâmı 
ve memleketin iktisadî ve içtimaî icapları dairesinde bundan böyle alınacak tedbirleri şahsî 
menfaatlarına alet ittihaz ederek gayri meşru kazançlar teminine matuf hareketlere cüret edecek 
olanların cezaî müeyyedeler ile karşı laşmasındaki zaruret izahtan müstağnidir. 

Oerçi ceza kanunumuz, tabiî hallerde bu gibi hareketlere tevessül edenleri tecziye eden 
bazı ahkâmı ihtiva etmekte isede normal zamanların icaplarına göre konmuş olan bu hükümler, 
fevkalâde vaziyet dolayısile alınan bu günkü acele tedbirlerin ihdas ettiği hallerden gayri meşru 
şekilde; istifade meyillerini gösterenler hakkında derhal tatbiki lâzım gelen müeyyedeleri muh
tevi bulunmamaktadır. 

Bu itibarla şiddeti gittikçe artan iktisadî buhran ve bu buhranın doğurduğu neticeler 
karşısında vaziyetin fevkalâdeliği ve iktisadiyatı korumak sisteminin esas ve gayeleri ile hema-
henk yeni bir hükmü cezainin tesisine ihtiyaç hasıl olmuş ve merbut lâyihai kanuniye bu 
maksatla tanzim kılınmıştır. 

Lâyiha hem ithali tahdit edilen eşya üzerinde vukuu mümkün ihtikâra hem de ithalât eşyasına 
mevzu tahdidattan istifade ederek dahilde istihsal olunan eşya fiatlarının yükseltilmesine mani ola
bilmek için memleket hariç veya dahilinde fiatların yükselmesini icap ettirecek bir sebep yokken 
toptan veya perakende eşya fiatlarına vaki olacak zammı ihtikâr addetmiş ve bu ihtikârı sırf ka
rarname veya bu kararnameye müsteniden alınacak tedbirlerle takyit etmek muvafık olamıyaca-
ğından . mezkûr tedbirleri istismar maksadile yapılan bütün zamlara teşmil eylemiştir. Bu nevi 
hareketlere karşı lâzım gelen tesirin husulü bu davaların süratle neticelenmesine bağlı olduğu 
İçin ihtikâr davalarının sulh mahkemelerinde rüyet edilmesi esası kabul olunmuştur. 
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Adliye Eıu.'iuııcııi mazbatası 

T. B, M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar ft 12 v 17-Kil-1931 
Esas J\? If 1,86 

Yüksek Reisliğe 
1873 numaralı kanuna zeylolarak tanzim edilen kanun lâyihası Başvekâletin 2-XII-l 93 j 

tarih ve 6/4183 numaralı tezkeresile Adliye encümenine havale edilmekle Adliye ve İktisat 
vekilleri huzurile müzakere ve tetkik olundu: 

Esbabı mucibe lâyihasile encümende hazır bulunan Adliye ve İktisat vekilleri Beyefendilerin 
izahatından geçen sene kabul ve neşrolunan 1873 numaralı kanun memleket iktisadiyatını 
korumak için bazı eşyanın ithalini izne tabi tutmak veya tahdit veyahut büsbütün menetmeğe 
Hükümeti salâhiyettar kıldığına göre buna istinaden alınacak tedbirleri istismar ederek meşru 
olmıyan kazanç temininin bir suç addedilmesi ve ceza tehdidi altına alınması esas itibari le 
muvafık görülmüştür. ;. . 

Her ne kadar T. Ceza kanununda eşya fiatlarını artırmak ve düşürmek ve zarurî havayiçteıı 
olan bazı mevadda ihtikâr yapmak suç sayılarak cezalar konmuşsa da bu hükümlerden bir 
kısmının umumî pazar yerlerinde ve borsalarda hile ve fesat karıştırmak ve diğer hususlarda 
da zarurî ihtiyaçtan olan maddelere hasredilmiş bulunmasından bu kanunî unsurlara göre 1873 
numaralı kanunla Hükümetin salahiyetli olduğu iktisadiyatı koruma tedbirlerine teşmil ve 
tatbiki caiz olamıyacagından ayrıca cezaî müeyyedeleri havi bulunan bu lâyihanın tanzimine 
ihtiyaç bulunduğuna encümence kanaat hasıl olarak lâyiha kabule şayan görülmüştür. 

Lâyihanın birinci maddesi encümence bazı değişiklerle yeniden tanzim edilmiştir. Bu 
madde hükmünce cezayi müstelzim olacak hareket Hükümetin bazı eşyanın ithalini izne 
bağlamasını veya tahdit veyahut menetmesini istismar ederek bu kabîl eşyanın cari olan 
fiyatlarına toptan veya perakende olsun zam yapmaktır. Cari fiyatın ne olabileceği hakkında yapı
lan münakaşa ve müzakerede bunun satılan yerlerin mevkiin ehemmiyti ve fazla müstahdem kul
lanmak gibi sebeplerle teamül icabı olarak eşya fiatlarında husule gelecek bazı farkların suç 
mevzuutıdan tabiatile hariç kalacağından ve bu hususların hâkimlerce takdiri kabil olduğu ci
hetle istismar kasdından ileri gelmiş zamların bu kanuna göre suç sayılması ve icabında encü
mence ilâve olunan fıkrada tasrih edildiği üzere mahkemelerin borsa ve ticaret odalarından 
ve bulunmıyan yerlerde belediye meclislerinden malûmat alınarak fiatın tesbiti temin edilmiştir. 

Bu maddedeki hapis cezası cürüm ile ceza arasında tahakkuku zarurî olan madelete uygun 
olmak için tenzil ve para cezası da temin edilen istifadenin beş mislinden aşağı olmaması sure
tinde tadil olunmuştur. 

İkinci madde takip usulünü göstermektedir. Bu suçların muhakemesi sulh mahkemelerine 
verildiğine göre halkın doğrudan doğruya dava ikame etmeleri muvafık görülemediğinden ihbar 
ve şikâyet üzerine Cumhuriyet müddei umumileri tarafından takibat yapılması madde de yazıl
mış ve böyle ihbar ve şikâyette müddei umuminin takipteki umumî hükümler dairesinde mev
cut olan takdir hakkı mahfuz bırakılmıştır. Şu kadar ki maddenin ikinci fıkrasında yazılı makam 
ve memuriyetlerin talebile müddei umumilerin takibe mecbur olmaları bu talebin delil ve esas
lara müstenit olacağı tabiî bulunmasına binaen hal ve maslahata muvafık görülmüştür. 

Üçüncü madde İktisat vekili Beyin encümende vuku bulan teklifile kabul ve tertip olun
muştur. Bu madde takip olunacak suçun sübutuna medar olacak delilin ihzarı mahiyetinde 
olduğundan encümen muvafık bulmuştur. 

Dördüncü maddede sulh mahkemelerine verilen bu davaların niyetinde esas itibarile matlup 
olan sürate mani olmamak üzere ceza muhakemeleri usulü kanununun 225 inci maddesi 
hükmünün cari olacağı kaydedilmiştir. 

Altıncı madde asıl kanunun dördüncü maddesi ile tenazuru temin için İcra Vekilleri Heyeti 
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bu kanunun hükmünü icraya memur olması suretinde1 tebdil edilmiştir. ':•• ' --

Lâyihanın yapılan tadilâtla kabulüne encümenimizce ittifakla karar Verilmiş olmakla" Heyeti 
Umumiyenin nazarına arzolunur. 

Ad. En. Rs. 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

M. M. Kâ. Âza Âza Âza 'Âza * Âza 
Kocaeli Yozgat Antalya Erzincan Kocaeli feyseri Kayseri 

Salâhattin A. Hamdi Nutnan Abdülhak Ragıp Reşit S. Azmi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı 
kanuna zeyildir 

MADDE 1 — Memleket dahil ve haricinde-
toptan fiatın tereffüünü icap ettirecek bir se
bep yokken 1873 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin verdiği salâhiyete binaen Hükü
metçe ittihaz edilen tedabiri istismar suretile 
eşyanın cari toptan ve perakende fiatlarına zam 
yapanlar üç aydan üç seneye kadar hapis 
cezası ve yüz liradan on bin liraya kadar ağır 
para cezasile mahkûm olurlar. 

MADDE 2 — Birinci maddede beyan olu
nan suça ait davalar gerek resen ve gerek 
İktisat vekâletinin Ticaret veya İktisat müdür
leri veya müfettişlerinin ve bunların bulunmadığı 
yerlerde en büyük mülkiye memurlarının tale 
bile cumhuriyet müddei umumileri tarafından 
takip olunur. Bu türlü talepler vukuunda 
cumhuriyet müddei umumilerinin suçu takip 
etmeleri mecburidir. Bu davalar sulh hâkim
leri tarafından diğer davalara tercihan ve miis-
tacelen görülür. 

MADDE 3 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı 
kanuna müzeyyel kanun 

- MADDE l — İkinci madde mucibince Hü
kümetin haiz olduğu salâhiyeti istimal etmesini 
istismar ile eşyanın carı toptan veya perakende 
fiatlarına zam yapanlar bir aydan bir seneye 
kadar hapis ve on bin liraya kadar ağır para 
cezasile cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki para cezası yapılan zamdan 
temin edilen kârın beş mislinden aşağı olamaz. 

MADDE 2 — Bu suça ait davalar gerek 
resen ve gerek ihbar ve şikâyet üzerine 
cumhuriyet müddei umumileri tarafından 
takip olunur, 

İktisat vekâletinin ticaret veya iktisat mü
dür ve yahut müfettişlerinin ve bunların 
bulunmadığı yerlerde en büyük mülkiye memur
larının talebile hazırlık tahkikatı yapılmaksızın 
cumhuriyet müddei umumileri bu gibi davaları 
takibe mecburdur. 

MADDE 3 — Beş yüz kuruştan yukarı 
alış ve verişlerde alıcı isterse, satıcı fatura ver
meğe mecburdur. Vermekten imtina edenlere 
beş liradan on liraya kadar hafif para cezası 
hükmolunur. 

MADDE 4 — Bu davalar sulh mahkemeleri 
tarafından diğer işlere terci narı ve müstacelen 

görülür. Duruşma hususunda ceza muhakemeleri 
usulü kanununun 225 inci maddesi hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 
muteberdir. 

5 — Bu kanun neşri tarihinden 
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MADDE 4 

icraya Adliye 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Mf. V. 
Esat 

— Bu kanunun hükümlerini 
vekili memurdur. 

1-XII-1Q31 
Ad. V. M. M. V. 

Vusu f Kemal Zekâi 
Ha. V. Ma. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Na. V. İk. V. 
Hilmi M. Şeref 

S. İ. M. V. 
D. Refik 

MADDE 6 — Bu kanunuu hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 


