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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek vilâyetleri» hu
susî idareleri kanunu lâyihasının muhtelit bir encü
mende müzakeresine dair bir mazbata ile leylî meccanî 
talebe hakkındaki kanuna iki madde tezyiline, Yeni-
bahçe guraba hastane etibba ve memurininin tâbi ola
cakları ahkâma dair kanun lâyihaları müzakere ve ka
bul edildi. 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1932 senesi bütçe 
kanunu lâyihasile Tuz inhisarı bütçesinde münakale 
yapılması hakkındaki kanun lâyihaları dahi müzakere 
ve kabul ve heyeti umumiyeleri tayini esami ile reye ko
nuldu. 

Tütün inhisarı idaresi bütçesinde münakale yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresi gelecek 

inikada tehir olundu. 
Müteakibe* takas komisyonu teşkili hakkındaki lâyi

hanın müzakeresine başlandı ve bir müddet müzakere
den sonra teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Refet Bey tarafından açılarak birinci celsede tayini 

esami ile reye konulan kanunların kabul edildiği tebliğ 
olunduktan sonra Mecliste ekseriyet kalmadığı anla
şıldığından cumartesi günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis Vekili 

Refet 

Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

Ruşen Eşref Haydar Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — tcra harç tarifesi hakkında kanun lâyihası (Ad

liye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
Tezkereler 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 53 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ma

liye ve Bütçe encümenlerine) 
Mazbatalar 

3 — Nakliyat vergisi hakkmda 1/312 numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

B Î R Î N C l CELSE 
Açılma saati: 14, 10 

Reis — Hasan B. 
Kâtipler : Avni Boğan B. ( YOZGAT ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Tütün inhisarı idaresinin 1931 senesi büt
çesinde 55 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/315 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası [İl 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs
tanbul ) — Refik Şevket Beyefendi geçen celsede 
evrakı matbuanın fazla sarfını istilzam eden yeni 
usulü muhasebe hakkında izahat istemişlerdi. Bu 
yeni usulü muhasebe, mülhak bütçe yapılmasın
dan, ve blânçolardan ve bunların bir heyeti mah
susa tarafından tetkik edilmesinden, muhasebele
rin merkezileştirilmesi, yani bütün evrakın tetkiki 
için merkezde toplanmasından ibarettir. Yani mu-

[1] 162 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

hasebenin eskiden başmüdüriyetlerde kalan evra
kı müsbitesinin merkeze celbini istilzam eden 
usuldür. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
Tütün inhisarı idaresinin 1931 malî senesi büt

çesinde münakale yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — Tütün inhisarı . idaresinin 1931 

malî senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fa
sılları arasında 55 000 liralık münakale yapıl
mıştır. 

Zam 
F . Li ra 

2 Masarifi idare, memur la r harc ı rah ı 16 000 
Reis — Kabu l edenler... Etmiyenler. . . Kabu l 

edilmiştir. 

190 
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F. Lira 

3 Masarifi muhakeme, ücretli muha
bere ve mükâleme 21 000 

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

F. Lira 
9 Masarifi idare ve mütenevvia 3 000 
Reis — Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 
12 Reddiyet 15 000 

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

( Birinci madde tekrar okundu ) 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

2 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1931 senesi bütçesinde 2 060 liralık münakale ya
pılması hakkında 2/39 numaralı kanun teklifi ve 
Bütçe encümeni mazbatası [1] 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bu münakale hak
kında izahat versinler. 

Reis — Efendim, İdare Heyetinden kimse yok
tur. Bütçe encümenindeki arkadaşlar izahat lüt
fetsinler. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B, (Konya) — Efendim, bu münakale teklifi, 
tahsisatı kâfi gelmiyen müteferrik bir kaç fasla 
tahsisat ilâvesi teklifinden ibarettir. Bilmiyorum 
Refik Şevket Beyefendi hangi hususta izahat isti
yorlar. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, Bu mü
nakale niçin gelmiştir ? Yani münakale niçindir ? 
îzahat versinler. 

Kemal Zaim B. ( Konya ) — Matbu lâyihada-
hangi fasıllarda münakale yapılacağı yazılmıştır. 
Yalnız ufak tefek münakalelerden ibarettir. Hangi l 
fasıllarda münakale yapılıyor, ve esbabı mucibesi 
hakkında bütün teferruatile malûmat arzu ederse- j 
niz idare Âmirleri Beyler izahat verebilirler. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Onu istiyorum. 
idare Âmiri Necip Ali B. ( Denizli ) — E-

fendim, Meclisin müteferrika faslına konulan para 
Meclisin bir çok teferruatına ait sarf edil en para

di ] 166 numaralı matbua zaptın osnuna mer
buttur. I 

llardır. Meselâ mebus beylerden biri vefat edecek 
olursa onun ailesine yardım parasıdır. Hademeler
den hasta olanlar olursa keza tedavi masrafı oradan 
verilir. Velhâsıl bunlar tekmil müteferrika faslın
dan geçer. Her sene bu fasla koymuş olduğumuz pa
ra kâfi gelmiyordu. Hatta bu sene de bunu nazarı 
itibara alarak geçen seneye nisbeten parayı daha 
fazla koyduk. Bu seneki para şimdiye kadar kâfi 
gelmiştir. Fakat bu sırada mübrem bir takım zaru
retler hâsıl olmuştur. Onun için bu .münakaleyi 
yapıyoruz (Kâfi sesleri). 

Reis — Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Etmiyenle ... Kabul edilmiştir. 

1931 malî senesi Büyük Millet Meclisi bütçesinde 
münakale yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1931 malî senesi Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasılları 
arasında 2 060 liralık münakale yapılmıştır. 

Zam 
F. Lira 
8 Müteferrika ve gayrimelhuza 500 

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

F. Lira 
14 Matbaa işletme masrafı 1 500 

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

F. Lira 
18 Tesissat ve demirbaş 60 

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

( Birinci madde tekrar okundu). 
Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — 1931 malî senesi Büyük Millet 

Meclisi bütçesinin birinci faslının ikinci maddesi 
tasarrufatmdan 189 600 liranın tayin edeceği nis-
bet ve şekil dairesinde (muvakkat tazminat) na-
mile sarfına Riyaset divanı mezundur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabvû> 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reye ar
zediyorum. 

\ 3 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğünün 1932 senesi bütçesi hakkında 
1/252 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeııi 
mazbatası 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
I Reis Bey, geçen gün müzakeresini yanda bıraktı-
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ğımız bir kanun vardır. Ekseriyet kalmamıştı, şim
di onu ikmal edelim. 

Reis — Efendim, bu kanundan sonra sıra onun
dur, onu müzakere edeceğiz. Heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bende
niz bu kanunu dün saat beş buçukta aldım. Binaen
aleyh müsaade ederseniz bunun müzakeresi gele
cek celseye talik olunsun. 

Reis —t Efendim, Refik Şevket Beyin bu tekli
fini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Lâyihanın 
müzakeresi gelecek celseye talik edilmiştir. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, Devlet demiryolları bütçesinin müzakere
si bundan sonraki içtimaa taliki kabul buyuruldu, 
fakat bu vesile ile arkadaşlarımdan rica ediyorum 
ki mülhak bütçelerin ekserisi encümenden çıkmış 
ve tabedilmiştir. Bunlar vaktü zamanile okunsun, 
çünkü malî senenin nihayeti geldi. Eğer bunların 
mayıs ayı zarfında müzakeresini ikmal edip neşrü 
ilân edemezsek, her biri için ayrı ayrı muvakkat 
bütçe yapmak mecburiyetinde kalacağız. Onun 
için bundan sonra gelecek bütçeleri vaktü zamanın
da okuyalım. Mademki kırk sekiz saat evvel tevzi 
ediliyor, malî senenin hitamından evvel bunları 
müzakere ve intaç edelim. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Hasan Bey, iki 
günde on tane kanun okunmazya, tetkik öyle mi 
olur ? 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) <— 
Biz de hepsini iki haftada tetkik ettik. 

4 — Takas komisyonu teşkili hakkında 1/280 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası 

Reis — Ruznamenin iki defa müzakereye tâbi 
kısımlarına geçiyoruz. Takas komisyonu teşkili 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine başlı
yoruz. Heyeti umumiye hakkında yeniden söz 
alan arkadaş yoktur. Binaenaleyh kanunun mad
delerine geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Maddelere geçilmiştir. 

Takas komisyonu teşkili hakkmda kanun 
MADDE 1 — Bedeli Devlet bütçesi!e hususî, 

mülhak bütçelerden ve amme müesseseleri (Da
rülfünun gibi) ile menafi i umumiyeye ha
dim müesseseler (Hilâliahmer, Himavei etfal 
gibi) bütçelerinden veya imtiyazlı müessese ve 
şirketler tarafından ödenmek suretile ecnebi mem
leketlerden ithal edilecek eşyanın satın alınmasına 
ait talep ve teklifleri toplamak ve icabında*muba-
yaadan mütevellit her türlü mesuliyet bütçesinden 
tediyat yapan daireye ait olmak şartile icra Vekil
leri Heyeti kararile takasa tâbi tutmak ve icra Ve
killeri Heyetince bu işlerle alâkasından dolayı ten
sip olunacak diğer hususlarla iştigal etmek üzere 
« Takas komisyonu » namile iktisat vekâletine 
merbut bir komisyon teşkil olunmuştur. Ancak 

hususî ticaret mecburî takasa tâbi tutulmaz. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Vekil î'iey bun 

da mı efendim"; 
Reis — Buradadır efendim. 
Refik Şevket B. (Devamla) — Arkadaşlar, bu 

maddei kaııuniyeyi saydım, tam on beş satırlık. 
Yekdiğerine mütedahil bir şekilde bulunan kısım
ları eğer Bütçe encümenindeki arkadaşlar ayır
mak lûtfunde bulunurlarsa esasım kavrayıp, ter
kip ve tanziminde büyük fa ide hâsıl olacaktır. 
Meselâ şu tabiri okuyunuz: (.... talep ve teklifleri 
toplamak ve icabında mubayaadan mütevellit her 
türlü mesuliyet bütçesinden tediyat yapan daire
ye ait olmak şartile İcra Vekilleri Heyeti kara
rile takasa tâbi tutmak ve İcra Vekilleri Heye
tince bu işlerle alâkasından dolayı tensip oluna
cak diğer hususlarla iştigal etmek üzere « takas 
komisyonu » namile İktisat vekâletine merbut bir 
komisyon teşkil olunmuştur) diyor... 

Arkadaşlarımızın noktai nazarınca, takasa tâ
bi tutulmak keyfiyeti icra Vekillerinin indelieap 
ittihaz edeceği karara göre olacaktır ve İcra Ve
killeri Heyetinin, mutlaka takasa tebaiyet husu
sunda tcra Vekillerinin kararı lâzımdır, manası 
maksut ise bu (icabında) kelimesinin yeri orası. 
değildir. 

Kemal Zaim B. (Konya) — Bir virgül noksan
dır. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Sonra, bilhassa 
vekil Bey arkadaşımızdan bir şey sormak isterim. 
(Mubayaattan mütevellit her türlü mesuliyet büt
çesinden tediyat yapan daireye ait olmak şartile) 
diyor. 

Burada mesuliyet ne demektir? Eğer bu me
suliyetten maksut olan gaye tediye manasında ise. 
burada mesuliyet yerine tediye kelimesini kul
lanmak daha doğrudur. Çünkü burada mesuliyet 
yok, tediye vardır. Onun içindir ki bu ibarenin 
muakkat vaziyetini halletmek lâzımdır, iki defa, 
kullanılan tcra Vekilleri Heyeti sözünü de bir 
defa kullanmak şartile bu madde güzel bir şekle 
ifrağ edilmiş olur. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za
im B. (Konya) — Efendim, filvaki matbaada bir 
virgül düşmüş bulunması dolayısile ibare biraz 
muakkat görülmektedir. Lütfen (ve icabında) 
kelimesinden sonra bir virgül; onu müteakip ge
len ikinci satırda (tediyat yapan daireye ait ol
mak şartile) den sonra da bir virgül konursa iba
rede düşüklük kalmaz, tam bir vuzuh temin edil
miş olur. 

Refik Şevket Bey arkadaşımız mubayaattan 
mütevellit, her türlü mesuliyet bütçesinden tediyat 
yapan daireye ait olmak şartile kaydi hakkında 
vekil Beyefendiden izahat, istediler. Halbuki bu 
kaydi encümenimiz koymuştur. Bu kaydin ilâ
vesinden maksat ta iktisat encümeninden gelen 
teklifte muhtar kelimesi mevcuttur bizim teklif 
ettiğimiz metinde ise bu kelime yoktur. 

Komisyona muhtariyet verilmediğine nazaran 
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böyle bir fıkrayı koymak zarureti hâsıl olmuştur 
ve tabir de yerindedir. Mubayaadan mütevellit 
her türlü mesuliyet o mubayaayı yapan daireye 
ait olmak şartile. Çünkü burada yalnız tediye 
mesuliyeti mevzubahs değildir. Şartnamelerin 
tanzimi eşyanın evsafının tesbiti ve saire ve sa
ire .. bütün mesuliyetler mubayaayı yapan daireye 
ait ve raci kalacaktır. Bunu kastediyoruz ve 
bundan dolayı mesuliyet tabirini kullanmışızdır. 
Binaenaleyh tabir yerindedir. 

Kezalik iki defa icra Vekilleri Heyeti tabiri 
kullanılmıştır buyurdular, kendilerinin de arzu bu
yurdukları tam vuzuhu temin için kul' 
lanılmıştır. Başka arzedilecek bir mülâhaza yoktur. 

Reis — Birinci maddeye ait bir takrir var 
efendim, okutuyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Birinci maddeye belediye kaydinin ilâvesini 

teklif ederim. 
Hususî bütçe tabirinde belediyelerin dahil bu

lunduğu ötedenberi ihtilaflı bulunduğundan bu kay-
din ilâvesi lâzımdır. 

Kocaeli 
Salâhattin 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
muvafık efendim. 

Reis — O halde bu teklifi reye arzediyorum. 
Maddenin metnine "belediye,, kelimesinin ilâve
sini teklif ediyorlar. Kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Başka tadilname yoktur, efendim. Bu tadil ile 
birinci maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Komisyon bir umumî kâtip ile 
Dahiliye, Maliye, Gümrük ve İnhisarlar, Nafıa, 
İktisat, Ziraat, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
letlerinin (A) serisinde bulunan memurlarile Millî 
Müdafaa vekâleti tarafından teklif olunacak ze
vat arasından İcra Vekilleri Heyeti kararile tayin 
olunacak birer azadan ve merkezleri Ankarada 
bulunan millî bankalarca müntehap birer mümes
silden terekküp eder. 

Komisyonda temsil edilmiyen idare ve müesse
selere ait işlerin müzakeresinde bu idare ve mü
esseselerden bir mümessil dahi "davet olunur. 

Komisyon muamelâtı umumî kâtiplik tarafın
dan tedvir edilir. 

Komisyon azasına komisyondaki mesaileri do-
lâyısile hakkı huzur veya ücret verilmez. 

Reis — Efendim, Bu madde muaddel şeklinde 
okunmuştur. Matbu madde ile arasındaki fark, 
bir iki kelime tashihinden ibarettir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Ne imiş izah bu
yursunlar. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Efendim, maddenin eski şeklin
de « Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye, Gümrük ve 
İnhisarlar, Nafıa, İktisat, Ziraat ve Sıhhat ve iç

timaî muavenet vekâletlerinin (A) serisinde bulu
nan memurlar» deniyor. Burada bir zühul yapmışız
dır. Millî Müdafaa vekâletinin (A) serisi yoktur 
ve bu olmadığına nazaran «̂  Millî Müdafaa ve
kâleti » kelimesini yukarıdan tayyederek aşağıya 
almışızdır ve « Millî Müdafaa vekâleti tarafından 
müntehap » demişizdir. Fark budur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Şu halde madde 
ne oluyor? 

Reis — Muaddel ibareyi bir daha okutuyorum. 
( Muaddel ikinci madde tekrar okundu ) 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum, kabul 
edenler... pjtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Umumî kâtiplik kadrosu merbut 
cetvelde derece adet ve maaşları gösterilen me
murlardan ibaret olup bunlar maâşatın tevhit ve 
teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun ikinci 
maddesine merbut cetvelin İktisat vekâleti kısmına 
ilâve edilmiştir. 

CETVEL 
Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Takas komisyonu umumî 
kâtipliği: 

2 Umumî kâtip 
5 Umumî kati]) muavini 
9 Büro şefi 

11 Mümeyyiz 
14 Kâtip* * 

1 125 
1 80 
1 40 
1 30 
1 20 

Reis — Üçüncü maddeyi ve merbut cetveli 
okuduk, söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Umumî kâtip İktisat vekilinin 
inhası ve İcra Vekilleri Heyeti kararile, 

Umumî kâtip muavini İktisat vekilinin arzı ü-
zerine Reisicumhur kararnamesile, 

Diğer memurlar umumî kâtibin arzı üzerine 
İktisat vekili tarafından tayin olunur. 

Reis — Mütalea olmadığına göre maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir . 

MADDE 5 — Umumî kâtiplik müstesna olmak 
üzere 3 üncü maddede gösterilen kadrodaki vazi
felere bunların maaş hâsıllarını geçmemek şartile 
ücretli memur da tayin olunabilir. 

Reis — Beşinci maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabu edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, Hükü
metin beşinci maddesinde, teşekkül edecek komis
yonun vazifeleri bir talimatname ile tayin olunur 
diyor. 

Bendenizee bu vazifenin talimatname ile değil, 
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bir nizamname ile tayin edilmesi lâzımgelir. Müsa
ade buyurursanız Hükümetin teklif ettiği kısım
daki talimatname tabirinin yerine nizamname ta
birini koyarak maddeyi aynen kaibul edelim. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Efendim, bu komisyonun meşgul olacağı vezaif bir 
nizamname ile tesibLt edilecek ahkâmın dar çerçe
vesine girmeğe müsait değildir. Olabilir ki nizam
namede vazifesine dair konmuş olan hükümleri 
değiştirmeık lâzımgelir. Halbuki nizamname malû
mu âliniz Şûrayi devletten de geçer. Zaman uza
yabilir. Bunun için talimatname tabirini koyduk, 
faakt encümen zaten talimatname yapmak Hükü
metin salâhiyetindedir, dedi. Bendeniz de muvafık 
gördüm ve o maddeyi tayyettik. Nizamnameyi 
mecburî tutacak olursak komisyon vezaifinin icap
lara göre tadili işkâl edilmiş olur. Onun içindir ki, 
alâhalihi ipkasını muvafık gördük. 

Reis — O halde maddeyi aynen kabul ediyorsu
nuz. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Hangi maddeyi 
efendim? 

Reis — Neşir maddesi efendim. Madde hakkın
da başka söz ist iyen var mı? (Hayır sesleri). Mad
deyi reyinize ar/ediyorum. Kaibul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

Münakale kanunu hakkında rey vermiyen ar
kadaşlar lütfen reylerini istimal buyursunlar. 

Âra istihsali muamelesi hitanı bulmuştur efen
dim. 

5 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna merbut 2 numaralı cet
velin tadiline dair 1/264 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası fi] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 
numaralı kanuna merbut cetvelde tadilât ic

rasına dair kanun 

MADDE 1 — Maaşatın tevhit ve teadülü hak
kındaki 1452 numaralı kanunun ikinci maddesine 
merbut cetvelin îktısat vekâleti kısmında bulunan 
(Mukavelâtı ticariye tetkik dairesi) kadrosu yerine 
merbut cetvelde gösterilen kadro ikame edilmiştir. 

CETVEL 
Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Beynelmilel ticaret ve iktisat 
mukavelelerini tetkik müdür

lüğü 
Müdür 
Müdür muavini 
Mümeyyiz 
Kâtip 

» 
Reis — Madde hakkında söz istiyen yoktur 

efendim. Reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mukavelâtı ticariye tetkik dai
resi hakkındaki 15 şubat 1926 tarih ve 742 numa
ralı kanun mülgadır. 

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

Derece 

5 
9 

11 
14 
15 

1 
2 
1 
1 
1 

80 
40 
30 
20 
17,5 

MADDE 3 
teberdir. 

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

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Etmiven-

[1] 148 numaralı matbua 4.6 inci inikat zaptının 
sonuna merbuttur. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
cra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

6 —• Gümüşane mebusu Edip Servet Beyin, 
dahilî nizamnamenin 68 inci maddesinin tefsiri 
hakkında 4/29 numaralı takriri ile Giresun me
busu Hakkı Tarık Beyin, dahilî nizamnamenin 68 
inci maddesinin tadili hakkında 2/40 numaralı 
nizam teklifi ve Teşkilâtı esasiye encümeni mazba
tası [1] 

Reis — Malûmu âliniz nizamname de kanun gi
bi müzakere edilir. Söz istiyen olmadığına göre 
maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Usul hakkında 
efendim. Teşkilâtı esasiye encümeni 20 zattan 
ibarettir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — 15 tir efendim. 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Nizamnamede 

20 kişi diyor. Eğer 20 ise nisap yoktur. 
Reis — Efendim, bir kere nizamnameye bakı

nız, usul hakkında sözünüz mahfuzdur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 1 — Dahilî nizamnamenin 68 inci 
maddesinin ikinci fıkrası şu suretle tadil olunmuş
tur : 

« Şu kadar ki bu lâyiha veya kanun teklifleri-

[1] 164 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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ni diğer bir mebus veyahut ait olduğu encümen 
üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olunur. » 

Reis — Mesele malûmu âliniz efendim. (Ma
lûm, malûm sesleri). 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim, encümen
den bir sual soracağım (Yaz geçti sesleri). 

Reis — Efendim, bu mesele, lâyihai kanuniye-
leri Hükümet geri almak isterse mebusların bu 
lâyihaları takabbül etmek salâhiyetleri var mıdır, 
yok mudur, bu hususta mebus arkadaşları tenvir 

* etmek için nizamnamenin 68 inci maddesi tadil 
ediliyor ve takabbül etmek salâhiyeti bu suretle 
olsun, diyorlar. 

Reşit B. ( Gazi Antep ) — Bendenizin soraca
ğım şudur: Müzâkereye devam olunur, diyor. 
Bir mebus takabbül ederse müzakere Meclise mal 
olduktan sonra mı, yoksa takabbül edildikten 
sonra mı müzakereye devam olunacak? Bunu an
lamak istiyorum? 

Reis — Kaldığı yerden muameleye devam olu
nacak. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Nizamnamedir, 
bir kere müzakereye tâbidir. 

Reis — Bu hususta nizamnamede sarahat var 
mı dır? 

Kanunlar kalemi şefi; nizamnameye baktık iki 
defa müzakereye tâbidir diyor. 

Süleyman S i m B. ( Yozgat ) — Nizamname: 
(Bu bapta, bir müzakere kâfidir ) diyor. Müdür 
Beyefendi yanlış bakmışlar. 

Reis — Efendim, o halde heyeti umumiyesinı 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

7 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur
ları kanununun 3 üncü maddesile müzeyyel 1 inci 
maddesinin tadili hakkında 1/334 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbata-
s,[l] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkmda söz istiyen 
var mı efendim? 

Fikri B. (Mersin) — Muhterem arkadaşlar, 
bu lâyihayı okuduğum zaman hem sevinerek if
tihar duydum, hem de muttali olduğum bir vazi
yetten çok müteessir oldum. Sevindim, evet mem
leketimizin irfana, yüksek tahsile çok heveskâr ol
duğunu ve yüsek tahsilini ikmal etmiş olan mik
tarın, ordunun her hangi bir zamanda ihtiyat 
zabiti ihtiyacını tatmin edecek bir vaziyette oldu
ğunu anladım. Memleketimizde bu kadar yüksek 
tahsil görmüş gençlerimizin mevcudiyetini görüp 
anlayınca iftihar duymamak kabil değildir. El
bette bilenle bilmiyen bir değildir. Onun için bu 

[1] 161 numarah matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

kanun lâyihasının teklif ve kabulünü kanaatımca 
çok muvafık buldum. 

Müteessir oldum; çünkü bu dakikaya kadar 
yaşayan bir kanun varken ve o kanunun bahşettiği 
bir hukuk ta meydanda iken ve bu kanun lâyihası 
Meclisi Âliye gelmeden, bu kanunla kaldırılmak 
istenilen orta ve muadili mektep mezunu vatan
daşlarımızdan ihtiyat zabitliği hakkını bundan 
yirmi gün evvel bir emirle vekâleti aidesi kaldır
mıştır. 

Kanunların hükümlerinin makabline şamil ol
maması kaidei hukukiyeden olduğundan bu kanunun 
da makabline şamil olmaması lâzımgelir. Evet, 
mevzuatı kanuniyemiz büyük kumandan ve ma
kamlara vatanı müdafaa uğrunda bazı istisnaî 
salâhiyetler vermektedir. Fakat bu gün fevkalâde 
bir vaziyet karşısında ve içinde değiliz. İdaremiz 
de; idarelerin en mütekâmili olan cümhurî bir 
idaredir. Büyük Meclisin tasvibinden geçen her 
kanuna her makam ve her ferdin harfiyen ittiba 
etmesi lâzımgelir. 

Asıl hayreti mucip olan nokta; bu lâyihanın 
üçüncü maddesinde : ( Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir ), deniyor. Madamki neşri tarihinden 
muteberdir, şimdiye kadar olan muamele de ha
len mevkii meriyette bulunan kanuna göre yapıl
mıştır. Binaenaleyh yarı yolda olan bu efendilerin 
haklarının selbi doğru değildir. 

Orta ve muadili mekteplerden mezun olanlar
dan bu gün mevkii meriyette bulunan (1076) nu
maralı kanunun 3 üncü maddesi muciıbince bundan 
altı buçuk ay evvel hazırlık kıtalarına sevkedilmiş 
ve hazırlık kıtası hizmetlerini ifa etmiş ve mayıs 
iptidasında Halıcı oğlu mektebine sevkedilmiştir. 
Bu efendiler oraya vardıkları zaman mektep müdü
rü: efendiler, siz yanlış geldiniz, orta mektep ve 
muadili mezunları ihtiyat zabiti olamıyacaklar. 
Haydi geriye, istikamet kıtalarınız marş... demiş
tir. Bu gün bu efendiler kıtalarda yirmi gündür 
boş oturuyorlar. Bu lâyiha Millî Müdafaa encüme
ninin teklifi veçhile kaıbul edilecek olursa bu efen
diler ( ki ekserisi muallim ve memurdur), memu
riyet haklarından mahrum kalacaklar ve bu gün 
almakta oldukları maaşları kesilecektir. Hatta as
kerlik noktai nazarından sizin ihtiyat zafeiti olma
ğa hakkınız yokmuş, yanlış getirilmişsiniz, haydi 
kıtaya denilen ve mevkii meriyette bulunan bir ka
nunun bahşettiği hukuktan mahrum etmek istiyen 
bir vekâlet olduğu gibi yarın Maliye vekâleti de 
hazırlık kıtasında bulunduğunuz zaman aldığınız 
paralan fuzulî almışsınız, çünkü ihtiyat zatoiti ol
mağa hakkınız yokmuş, bu paraları geri vereceksi
niz diyerek istirdada kalkışmıyacak mıdır? Böyle 
bir vaziyet olursa ne olacaktır. Millî Müdafaa ve
kâleti teklifinde halen hazırlık kıtasında bulunan 
orta mektep ve muadili mezunlarının vaziyeti hu-
kukiyeleri hakkında hiç bir kay it koymamıştır. 
Binaenaleyh hiç bir kayit koymamış olmasına na
zaran onların hukukunun mahfuz olduğunu kanun 
cephesinden ka'bul ediyor demektir. Millî Müdafaa 
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encümeni muvakkat maddeyi koymağa neden lü
zum hissetmiştir! 

Hazırlık kıtasını ikmal eden ve hali hazırda kı
talarda bulunan bu efendilerin haklarının mahfuz 
tutulması ve devrelerinin ikmal ettirilmesi çok mu
vafık olur. Bunun sarahaten keydedilmesini Heyeti 
Celilenizden çok rica ederim ve bunun için de bir 
de takrir takdim ediyorum. Kabulünü bilhassa ri
ca ederim. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu kanu
nun heyeti umumiyesi hakkında söylenecek söz, 
tabiatile bizim daha mütekâmil, muntazam bir dev-
rei askeriyeye girmiş olduğumuzu görmekten müte
vellit memnuniyetimizi izhardan başka bir şey de
ğildir. 

Yalnız bendeniz bu işin esbabı mucibesile lâyi
hası arasında bir tenakuz görüyorum. Bilhassa 
Zekâi Bey arkadaşımın nazarı dikkatini celbetmek 
isterim. Üç satırlık esbabı mucibede diyor ki : 
artık ordunun orta mekteplerden çıkacak ihtiyat 
zabitlerine ihtiyacı kalmamıştır. Yalnız lise ve 
daha yüksek mekteplerden istifade etmekle ik
tifa edecektir. Filân tarihli kanun bu şekilde ta
dil edilmiştir, deniyor. Esbabı mucibe çok kısa
dır. Bu esbabı mucibeye nazaran insanın aklına 
gelen şudur: Eski kanundaki maddenin heyeti 
umumiyesi kalacak, yalnız orta mektepler kalka
caktır, zannedilirken bir de bakıyoruz ki, orta 
mektepler kalkmakla beraber hizmet cetvellerinde 
de tadilât yapılıyor. Daha sonra bizim encümeıie 
gidiyor. Encümen de sevk esbabı mucibesini 
unutuyor. Bu sefer cetvel üzerine ilâveler yapı
yor ve Hükümet tarafından teklif edilmiyen bazı 
mevaddı da ilâve ediyor. Şu noktai nazardan 
bendeniz bu kanun tadilinin esbabı mucibesi ya
ni iradei milliye ile harekette bulunan bir vaziyeti 
ilga etmek yolunda yine bu iradei milliyenin te
zahürüne sebep olmanın, esbabı mucibesi ile ne-
tayici arasında bir tenakuz var zannediyorum. Bu; 
izah edilmeğe çok muhtaçtır. Hizmetleri tenkis 
ve tezyit suretinde yazılması lâzım idi ise onu, 
Hükümetin esbabı mucibesinde bildirmesi lâzım 
gelirdi. Halbuki böyle bir şey yoktur. Yine şa
yanı dikkattir ki, Müdafaai Milliye encümeninin; 
Hükümetin noktai nazarına müsbet veya aıenft 
şekilde iştirak etmesi icap ettiği halde bu iştirak 
esbabı mucibede ( görülen lüzum üzerine ) 
cümlesinden ibarettir. Zannediyorum ki bunu 
mütaleatı hususiye olarak değil, nihayet milletin 
huzuruna arzedeceğimiz zabıtlarda izah ile 
mükellefiz. Bu noktai nazardandır ki Müdafa
ai Milliye encümenindeki arkadaşlarımız neden 
o esbabı nıucibenin fevkinde tadilât yaptılar ve
yahut yaptıkları tadilâtın esbabı mucibesi ne
dir, bizi tenvir etmeleri lâzımdır?. 

Bilhassa Zekâi Bey arkadaşımın nazarı dikka
tini ehemmiyetle, T. B. M. Meclisinin vazettiği 
kanunların hususî olarak verilen bir emirle ta
tili mahiyetinde telâkki ettiğim . mesele üzerine, 
celbedeceğim. Eğer benden evvel söz söyliyen 
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arkadaşımın dediği vaki ise yani hazırlık kıtasında 
ifayı vazife eden orta mektep mezunları halâ 
şu dakikada bile meri bulunan bir kanun mu
cibince, haiz oldukları hakka binaen mektebe 
gittiklerinde mektep te onlara; yeni çıkacak 
kanunla sizden hak nezedilmiştir, geriye denil-
mişse çok elim bir vaziyet karşısında kalmış olu
ruz. Çok temenni ediyorum ki buna verecekleri 
cevap menfi olsun. Eğer böyle ise o vakit her 
halde T. B. M. Meclisinin teşriî ve icraî salâhi
yetine binaen o milletin mümessili olmak nokta
sından koyduğu kanunun tatili keyfiyetini zan
nederim ki; affedenleyiz. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Efendim, bu lâyiha ihtiyat zabiti olmak için el-
yevm meriyette olan kanunda orta mektep me
zunlarımı! da kabulü hakkındaki kaydin bundan 
sonra idame edilmesinde, yani orta mektep mezun
larının da ihtiyat zabiti olabilmeleri hakkında vak-
tile kabul edilmiş olan salâhiyetin devanı et
mesinde bir faide görülmediğine mebni ve esasen 
bunun bir zaruret olarak istisnaen kabul edilmiş bu
lunduğuna göre bundan sonra bu zaruretin mevcut 
olmamasından dolayı bu kaydin kaldırılması hak
kında arzedilen bir teklifi kanunidir. 

Refik Şevket Beyefendinin izah ettiği veçhile 
Hükümetin teklifi yalnız buna dairdir. Cetveldeki 
tadilât ta hu noktai nazardan bir tadil mahiyetin
dedir. 

Malûmu âliniz ihtiyat zabiti olanlar ihtiyat za
bitleri hakkındaki kanuna göre icabında muvazzaf 
zabit t e olabilirler. Bu, haklarıdır. Orta mektep tah
sili görmüş olan zalbitanın ordu içerisinde ifa ettik
leri hizmeti Hükümet kâfi görmiyerek ve hususile 
küçük zabitler arasında lise tahsili görmüş efen
dilerin bulunmasını da nazarı itibara alarak 
ve elyevm mevcut lise mezunlarının ihtiyat zabiti 
olmak için kâfi bir memba teşkil ettiğine kani ol fi
rak artık evvelce bir lüzum ve zarurete binaen ka
bul edilmiş olan istisnanın devamında bir faide gör
memiş ve bu kanaatle lâyihayı huzuru âlinize tak
dim etmiştir. 

İhtiyat zabitleri hakkındaki kanun da malumu 
âlinizdir. Elyevm mevkii meriyette bulunan bu 
kanun da lise ve orta mektep ve muadili mezun
ları ihtiyat zabiti olabilirler, denmiştir ve bu su
retle bu mezunla i- ihtiyat zabiti olmak üzere hiz
meti maksureye tâbi olarak, hazırlık kıtalarına sev-
kedilmektedir. Orta veya tam ehliyetnameyi haiz 
olduklarına göre, hazırlık kıtasında muayyen olan 
askerlik hizmetini ifa ettikten sonra ihtiyat zabit 
mektebine gönderilmekte ve oranın muayyen ted
risat devresini ikmal ettikten sonra da ihtiyat za
bit vekili olarak kıtalara gönderilmekte, ve bu kı
talarda da muayyen olan hizmet müddetini bitir
dikten sonra ihtiyat za-biti olmaktadırlar. Elyevm 
meri olan kanun budur. Bunlar arasında ihtiyat 
zabit mektebinde tahsiline devam etmekte iken her 
hangi bir sebeple muvaffak olamıyan efendiler, is
ter lise ister âli mektep mezunu olsunlar, mektep-
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ten çıkarılarak kıtalara hizmeti askeryelerini ifa 
etmek üezre çavuşlukla sevkedilirler. 

Şimdi orta mektep mezunlarının ihtiyat zabijti 
olmaları usulü idame edildiği takdirde hâsıl olan 
netice gayri tabiî bir neticedir. Ordu içerisinde or
ta tahsil görmüş muvazzaf zahitler bulunacak ve 
maiyetlerinde lise mezunu efendiler çavuşlukla istih
dam edilecek demektir. Bunu orduda madunun ma-
fevka karşı beslemek mecburiyetinde olduğu hür
met hissi ile ve ordu zabitlerinin lâakal haiz olma
ları lâzımgelen malûmat derecesile kabili telif gör-
miyerek ayni zamanda lise ve âli mektep mezunla
rının ordu için lâzım olan ihtiyat zabit ihtiyacını 
temine kâfi bir memba teşkil ettiğine kani olan 
Müdafaai Milliye vekâletiniz, bu istisnaî vaziyetin 
idamesine lüzum görmemiştir ve bu lâyihayi bu 
maksatla arzetnıiştir ve mevcut, meri kanun muci
bince mükellefler, kanunun tayin ettiği 4 veya 6 
ay kıtalarında ifayi hizmet ettikten sonra ihtiyat 
zabit mektebine gönderilerek orada lâzım olan tah
sili ikmal ettikten sonra ancak o zaman ihtiyat za
bit vekili sıfatını, salâhiyetini ve hukukunu ikti
sap edecek olan bu efendiler, bu gün elyevm ha
zırlık kıtalarında bulunmaktadırlar. Hali hazırda 
kıtada bulunan bu efendiler, ihtiyat zabiti kanu
nunun kendilerine verdiği hukuka malik değildir
ler. Binaenaleyh Hükümet bu lâyihayı takdim 
ederken elyevm orta mektep mezunlarından olup-
ta mevcut kanun mucibince ihtiyat zabiti olmak 
için hazırlık kıtasına davet edilmiş olanların vazi
yetleri bu kanunla zaten taayyün edeceğinden ay
rıca bunlar hakkında tasrihat koymağa lüzum gör
memiştir. 

Bu itibarla bunların zaten müktesep bir haklan 
olmadığına kaniiz. Onun için bu lâyihada tasrihat 
yapmağa da lüzum görmedik. Bunlar diğer hem 
sinleri gibi askerî mükellefiyete davet edilmişler
dir ve kanun mucibince hazırlık kıtalarına gönde
rilmişlerdir. Bunlar henüz ne mektep tahsilini mu
vaffakiyetle ifa etmişler, ne de mektebi ikmalden 
sonra ihtiyat zabit vekili sıfatile kıtada icap eden 
hizmetlerini ifa etmişlerdir. Hatta mektebe de gön
derilmiş olsalar ve mektepte bir müddet kalsalar 
mektepte muvaffak olmıyanlar yine kıtaya sev-
kedildikleri için bu bir hak teşkil etmez. Mektepte 
tahsil neticesinde muvaffak olanlar da vardır, ol
mıyanlar da vardır. 

Fakat Millî Müdafaa encümeniniz bu noktayı 
daha ziyade tasrihte faide görerek bir maddei mu
vakkate ile elyevm kıtada bulunan orta mektep 
mezunlarının vaziyetini sureti mahsusada tayin 
etmiştir. Buna göre elyevm kıtada bulunan orta 
mektep mezunlarının bedeli naktileri kabul ve 
ifa ettikleri hizmetin, bedeli naktisi kabul edilen 
diğer mükelleflerde olduğu gibi, altı ay hizmeti 
filiyelerine mahsup edilmesi kabul edilmiştir. Orta 
mektep mezunu ve orta ehliyetnameyi haiz olan
ların bir dereceye kadar_ terbiyei münferide gör
müş olduklarına nazaran!, bıfnlarm da vaziyetleri 
nazarı itibara alınarak görecekleri hizmeti askeri-1 

yenin iki ayının tenkis edilmesi de bu meyanda 
kabul olunmuştur. Bu maddei muvakkate bu gibi 
müsaadelerle ikmal edilerek huzurunuza arzedil-
miştir. Arkadaşımızın buyurdukları mütalea da 
bu arzettiğim izahatla zannederim tenevvür et
mektedir. Hükümet; elyevm kıtalarda bulunan 
orta mektep mezunlarının ihtiyat zabiti olmak hu
kukuna henüz mazlıar olmadıkları ve hazırlık kı
talarında ifa ettikleri hizmetin bir vazifei aske
riyeden ibaret olduğu kanaatindedir. 

Esbabı fenniyeye mebni orduda orta mektep 
mezunlarına zabitlik hakkı verilmeyip bir zabitin 
lâakal lise mezunu olması lâzımgeleceği hakkın
daki mütaleamı arzettikten sonra bir de bu lâyi
hanın teklifi esbabı arasında, Millî Müdafaa büt
çemizin darlığı, umumî buhran ve malî müşkülât 
dolayısile bütçeler üzerinde yapılmak istenilen 
tasarrufla alâkadar olmak gibi bir hususiyet daha 
vardır. Bu lâyihai kanuniye ile Müdafaai Milliye 
vekâletinin 1932 bütçesi maaşat faslında 500 bin 
lira kadar bir tasarruf temini imkânı elde 
edilmiştir. Elyevm hazırlık kıtasında ihtiyat za
biti olmak üzere bulunmakta olanlar arasında 
bir hayli orta mektep mezunu bulunmaktadır. 
İhtiyat zabiti olacak olanlar lise ve daha yüksek 
mektep mezunları olunca takriben 1 200 kişi kad
roda eksilecektir. Bunlar ihtiyat zabitliği tah
sillerini ikmal ettikten sonra zabit olarak 1932 
bütçesinden maaş alacaklardı. Binaenaleyh 500 
bin lira kadar bir tasarruf bu suretle temin edil
miş olacaktır; vaziyet budur. Hüküm Heyeti Ce-
lilenindir. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Reis Bey bir 
sual. 

Efendim, bu kanunun neşrinden sonra lise ve
ya yüksek mektep mezunu olmıyan ihtiyat zabiti 
olmıyacaktır ve elyevm silâh altında bulunan orta 
mektep mezunları da ihtiyat zabiti olamıcaklar. 
Halbuki memuriyetleri, maaşları devam ediyor. 
Şimdiye kadar olan haklan hak olarak tanınmak 
lâzımgelmez mi? 

Millî Müdafaa vekili Zekai B. — Efendim, 
arzettiğim gibi Hükümetin teklif ettiği kanun 
lâyihasında bu noktaya temas etmemesi her 
hangi başka bir kanaatte bulunmasından ileri 
gelmemektedir. Bu kanun meriyete konduktan 
itibaren elyevm hazırlık kıtalarında bulunan 
orta mektep mezunu efendiler artık ihtiyat zabiti 
olamıyacaklar demektir. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — O halde terhis edi
niz. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Devamla) — 
Bu kanun Heyeti Celilece kabul edildiği takdir
de elyevm hazırlık kıtalarında ifayi hizmet etmekte 
olan orta mektep mezunları ihtiyat zabiti olamaya
caklardır. Encümen bu noktayı daha ziyade tas
rih etmektedir. 

Bu efendiler geçen sene hizmeti askeriyeye da
vet edildikleri zaman kısa hizmete tâbi oldukları 
için bedel vermek isteseler dahi kanunen bedelle-
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ri kabul olunmazdı. Fakat şimdi Bu kanun 
kabul edilirse orta mektep mezunları, ihtiyat za
bitleri için kanunun tayin ettiği membalar ara
sından çıkarılacaktır. O takdirde bihakkın diye
bilirler ki, bu defa biz bedeli naktî vereceğiz bu 
müşkülü hal için maddei muvakkate; yalnız on
lara şamil olmak üzere, hizmeti askeriyelerinden 
iki ay tenzili ve bedeli naktilerinin kabulü hak
kında bir imkân vermiştir. Heyeti Celileniz bu 
izahatı kâfi görmezse ve başka bir şekilde tadil 
etmek isterse tekrar mütaleamı arzederim. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Arkadaşlar, bir 
kaç defa mevzubahs ettiğim veçhile, kutsî hakla
rın başına hakkı müktesep geçer. Memlekette ya
şayan gençlerin kendi kıymeti irfaniyelerile mü
tenasip olmak üzere askerlik saflarında da mevki 
vermenin hikmeti, hikmeti asliyesi, bir taraftan 
onların kudreti dimağiyelerinden istifade etmek, 
diğer taraftan onların memleket maarifinde oldu
ğu gibi orduda da alacakları yüksek mevkii gös
termek suretile, onları yükseltmek için teşvikte 
bulunmaktır. Ayni maksatla meri bir kanuna 
tevfikı hareket ederek altı ay evvel kıtalara sevk-
ettiğimiz gençlerimize, bu gün artık siz gitmiş 
olduğunuz yoldan geri dönünüz diye mevcut bir 
haklarından kendilerini mahrum ettiğimiz £,ün, 
insanların gayet cibillî ve fıtratlarında 
meknuz olan kutsî duyguların en ehem
miyetlisini tahrik etmiş oluruz ve infiallerine sebe
biyet veririz. Binaenaleyh mahiyeten de bir kanunu 
makabline teşmilinden mütevellit hususî bir va
ziyet ihdas eden bu halü hareketten bendeniz Bü
yük Türkiyenin Büyük Millet Meclisini daima ten
zih ederim. Bizzat Hükümet namına söz söyliyen 
Zekâi Bey arkadaşımız da bunun kendileri tara
fından teklif edilmediğini söyledi. Vakıa sonra
dan iştira'kle yeniden bir mesele ihdas etmek va
ziyeti varsa biz sonradan doğma olan bu müt al ca
nın katiyen taraftarı değiliz. 

Esbabı mucibe lâyihasında söyledikleri söz, bu 
günkü orta mektep mezunları ihtiyat zabiti ol
mak liyakatini haiz değildir. Siz bu salâhiyeti ver
medikten sonra elbette olamazlar. Siz onları bı
rakınız bakınız nasıl olur. 1927 senesinden beri 
orta mektep mezunları ihtiyat zabiti oluyor da 
1932 senesinde orta mektepten mezun olanlar ne 
için olmasın? bu sene çocuklarının talisizlikleri-
dir. Altı ay hizmetten sonra millet orta mektep 
mezunlarının liyakatlerini ordu hizmetine lâyik 
görmüyor. Binaenaleyh yeni yetişecek gençler ara
sında ihtiyat zabiti olmak arzusunda bulunan varsa 
bu kanuna göre onlar da liseyi ikmal etsinler. 

Asıl şayanı dikkat olan ikinci mesele: ihtiyat 
zabiti olarak alman memurlar vardır ki bunlar 
orduda hizmet ettikleri vakit maaşlarının üçte 
birini alır ve avdette de memuriyetlerine girer
lerdi. Halbuki şimdi hem bu sülüs maaştan mahrum 
kalacak ve hem de memuriyetlerinden müstafi ad
dedileceklerdir. Bu gençleri bu suretle mahrum 
bırakmak ve maaşlarını kesmek Büyük Millet 

ı Meclisinin şanı adaletine muvafık değildir. Ben-
denizce bu kanunun heyeti umumiyesi doğrudur. 
Ancak maddei muvakkate hariç, olarak (Teklif var 
sesleri). Bendenizin tekliften haberim yok. 

Noktai nazarıma göre Hükümetin teklifi na
zarı dikkate alınmağa lâyiktir. Müzakere edilebilir. 
Beşartıan ki maddei muvakkate hariç olmak üzere. 
Bu suretle maddelerin müzakeresine geçilmesini 
teklif ediyorum. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Efendim, Hükümetin teklifi Millî Müdafaa encü
meninin teklifinin aynidir. Hükümetin teklifinde 
elyevm hazırlık kıtalarında bulunanların tasrih 
edilmemesi arzettiğim gibi zaten ihtiyat zabitleri 
menabiini tayin edecek olan bu kanunla orta 
mektep mezunlarının bu aradan çıkarılmasile bu 
maksadın temin edilmiş olması lâzımgeleceği ka
naatinde bulunmasındandır. Orta mektep mezun
ları ihtiyat zabiti olamaz diyecek olan bu kanun 
bu günkü hazırlık kıtalarında bulunan efendilerin 
vaziyetini kendiliğinden tayin etmiştir. Millî Müda
faa encümeni bu noktayı başka türlü tefsirlere mev
zu olmasın diye daha ziyade tasrih etmek istemiş 
ve maddei muvakkateyi tavzihan koymuştur. Bun
da hazırlık kıtalarındaki orta mektep mezunla
rına başkaca müsaadeler bahsetmiştir ki Hükü
met dahi onu kabul etmiştir. Çünkü esasen mak
sadına dahildir. Elyevm hazırlık kıtalarında bulu
nan efendilerden orta mektep mezunlarının hakkı 
müktesepleri mahfuz kalsın demek ; bu kanunla kal
dırılacak olan bu hakkın istisnaen bu efendiler 
için yeniden vazı demektir. Çünkü hakkı mük
tesep iktisap edilmiş bir hak ifade eder. Böyle 
iktisap edilmiş bir hak yoktur (Vardır, yoktur ses
leri). Bu efendiler hizmeti askeriyelerini ifaya da
vet edilmişlerdir. Bunların istisnaen ihtiyat zabi
ti olabilmelerini terviç etmek demin arzettiğim 
gibi ihtiyat zabiti olmak için lâzmıgelen evsafı 
tayin eden, Heyeti Celilenizin bir kanunu mahsu-
sile ordunun talim ve terbiyesinden mesul bulu
nan Büyük erkâni harbiye riyasetinin noktai na
zarının nazarı itibare alınmaması demektir. Su
reti mahsusada arzetmek isterim ki Büyük erkâ
ni harbiye riyaseti orta mektep mezunlarının ih
tiyat zabiti olmaması lâzımgeleceği kanaatinde
dir. Binaenaleyh bu lüzum bir taraftan nazarı iti
bare alınarak bu kanun bu şekilde tadil edilirken 
diğer taraftan buna tamamen muarız olarak mev
cutların devamını ve bu kaideye muhalif olarak ih
tiyat zabiti olmalarını kabul etmek tabiî bir tena
kuz olur. 

Millî Müdafaa encümeni reisi ihsan Pş. (Gire
sun) — Efendim, bendeniz encümen namına ar
zı malûmat edeceğim. Vekil Beyefendi kanunun 
esasını, icabatını Heyetin Celileri ize kamilen 
arzetti. Malûmu devletlerinizdir ki kanun lâyiha
sının esası, fimabait orta mektep tahsilinde bu
lunan efendiler ihtiyat zabiti yetiştir il miyecekler-
dir. Yani mevcut ihtiyat zabiti menabiinden orta 
mektep ve muadili mektep mezunları membaı kal-
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dinliyor. Bu esas kabul edildikten ve kanunun 
neşri tarihinden muteberiyeti de kabul edildikten 
sonra elyevm orada hizmeti maksureye tâbi olarak 
ilk hazırlık kıtasında hizmet etmekte bulunan
ların dahi zabit olamayacakları tabiî görülür. Bu 
kanun neşri tarihinden muteberdir dendiği zaman 
(Gürültüler, terhis edin gitsinler sesleri). Müsaade 
buyurunuz efendim; teklif buyurursunuz, Heyeti 
Aliye kabul eder ve terhis edilirler. 

Saniyen diğer arkadaşımız buyurdular ki; Hü
kümetin kanun lâyihasında maddei muvakkate yok
tur. Encümenimiz, Vekil Beyefendi de hazır oldu
ğu halde, bu işi düşündü. Halihazırda mevcut 
olupta hazırlık kıtasında hizmet etmekte olanların 
vaziyeti ne olacaktır? Bunlar için biz malûmunuz 
olan şekli bulduk. Tabiidir ki bunda hata etmedik. 

Çünkü bu vatandaşların da vaziyetini tesbit 
etmek lâzmıgeliyor. Müttehidülfikir olarak bera
berce dedik ki ; bu efendiler henüz ihtiyat zabit 
ligi hakkını iktisap etmemişlerdir. Fakat o 
yolda yürüyorlar. Onu iktisap etmek için ihtiyat 
zabit mektebine girecekler, orada 6 ay okuduk
tan «sonra ihtiyat zabit vekili sıfatını ve tekrar 
daha altı ay hizmetten sonra ihtiyat zabiti sıfa
tını alacaklardır. 

Şimdi bu efendiler ilk kademeyi ikmal et
mişlerdir. Bunlar ihtiyat zabiti olmak üzere gelmiş
lerdir. Şimdi Devletçe lüzum görülmüştür, ve bu 
lüzum iki noktadandır. Vekil Beyefendinin ar-
zettiği gibi biri malî cihettendir. Birisi de 1927 
den beri mevkii meriyette bulunan kanunun tatbi
kinin şimdiye kadar verdiği neticedir. Buna na
zaran bundan sonra ihtiyat zabiti membaınm lise, 
darülfünun ve yüksek mekteplerine hasrı, ordu 
ihtiyacını temin edeceği kanaatidir. Hükümet 
buna kani olmuş ve bu kararı vermiştir. Bu esas
lara göre encümenimiz de kabul etmiştir. 

Malî ciheti Vekil Beyefendi pek güzel izah bu
yurdular. Yalnız Refik Şevket Beyefendi bu
yurdular ki, bu hizmet müddetleri arasında tefa-
vüt vardır. Düşündük: Orta mektep ve muadili 
mekteplerden çıkanları ihtiyat zabiti yapmıyaca-
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ğız. Fakat bu mekteplerdeki elyevm mevcut olan 
kamplar devam edecektir. Bu kamplara devam 
edenler, devam edipte herhangi bir sebeple orta 
ehliyetnamesi almamış olanların müktesebatı mü
savi olsun diye 18, 16, 14, 12 olmak üzere bir sil
sile yapılmış ve bunda isabet vardır. Orta tahsili 
ikmal etmiş, orta ehliyetnamesi almış fakat liseyi 
ikmal edememiş ve tam ehliyetname alamamıştır. 
Bunlar için diğerlerinden iki ay fazla müddet ko
nuyor. Tam ehliyetname alanların ise 12 ay olu
yor. Binaenaleyh encümenin gerek esbabı mucibe-
sinde ve gerekse maddei muvakkate hakkındaki 
mülâhazatımı Heyeti Celilenize arzettim. Kabu
lünü ve müstaceliyetle müzakeresini rica ederim. 

Reis — Efendim, müzakere muvakkat madde 
üzerinde cerej'an etmektedir; bu maddeye lüzum 
var mı, yok mu diye. Bunun hakkında teklifler 
vardır. Müsaade buyurursanız, bu teklifleri o 
maddenin sırası geldiğinde okuturuz. Şimdi he
yeti umumiyesi hakkında söz yoksa maddelere ge
çelim ( Yoktur sesleri ) . O halde maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. 
1076 numaralı kanunun üçüncü maddesindeki ilk 
fıkra ile cetvelin ve 1555 numaralı kanunun beşin

ci maddesindeki birinci müzeyyel maddenin 
tadiline dair kanun 

BÎRÎNCÎ MADDE — ihtiyat zabitleri ve ih
tiyat askerî memurları hakkındaki 1076 numaralı 
kanunun üçüncü maddesindeki ilk fıkra ve bu 
maddeye ait cetvel aşağıdaki şekilde tadil edil-
edilmiştir: 

(Her sene yapılan son yoklama neticesinde sağlam 
veya sakat asker edilenlerden tam devreli lise 
ve muadilleri ile yüksek devrede meslek mektep
leri, tüccar, kaptan ve çarhçı mektebi ve muadili 
mekteplerden ve darülfünundan mezun bulunan
lar sekizinci maddedeki şartları haiz oldukları 
halde ihtiyat zabiti yetiştirilmek üzere tahsilleri
nin nevine ve kabiliyetlerine ve Müdafaai Milliye 
vekâletince takdir edilecek ihtiyaca göre muhtelif 
sınıflara ayrılırlar. Bunlardan tüccar ....) 

16 

14 

12 

Askerî ehliyetname 

3 üncü maddenin başında yazılı mekteplerden 
mezun olupta askerî ehliyetnamesi bulunmıyanlar 

Tam devreli lise ve muadili mekteplerden 
mezun ve askerî tam ehliyetnamesi olupta askerî 
orta ehliyetnamesi olmıyanlar 

Tam devreli lise ve muadili mekteplerden 
mezun tam ve orta askerî ehliyetnamesi olanlar 

Yükse mektepler ile tüccar, kaptan ve çarhçı 
mektebi ve darülfünun mezunlarından yüksek 
ehliyetnamesi olanlar 
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Refik Şevket B. (Manisa ) — Efendim, encü
men arkadaşlarımdan rica ediyorum. Eski kanun 
maddesini bununla mukayese ettim. Yeni kanun
da yüksek "devre,, tabiri vardır. Halbuki eski 
kanunda "derece,, tabiri vardır. Bu derece ta
biri daha muvafıktır. Bizim maarif ıstılahımızda 
devre yoktur. Hem ayni maddenin ibaresini mu
hafaza etmek, hem de maarif ıstılahımıza daha 
uygun kalmak noktasından bu "derece,, tabirini 
kabul ve "yüksek derecede,, şeklinde tashih edelim. 

Millî Müdafaa encümeni reisi ihsan Pş. (Gi
resun) — Muvafıktır efendim. Zaten derecedir. 
Fakat bir tertip hatası olmuştur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Ondan sonra mad
denin nihayetinde bir şey vardır. « Bunlardan 
tüccar » dendikten sonra nokta konmuş. Malûmu 
âlileri Türkiye Büyük Millet Meclisi huzurunda 
okunmıyan ve görülmiyen şeyler, okunmamış 
ve görülmemiş addolunur. Halbuki burada mak
sat (ilâahirihi) demektir. Yani bundan aşağısını, 
tadil ettiğimiz eski kanundan iktibas ediniz de bu
raya koyunuz manasmdadır. Zannedersek encü
men de bunu bu fikirle yazmıştır. 

Millî Müdafaa encümeni reisi İhsan Ps. (Gi
resun) — Efendim, esas aynen alınmıştır. Yalnız 
« orta » kelimesi çıkarılmıştır. Bu, bir tertip ha
tasıdır. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Arkadaşlar, 
asıl bu kanunun en ehemmiyetli noktası zannım-
ca bu dereceler meselesidir. Maalesef tadil edilen 
maddedeki derecelerle bu derecelerin ayn'ni ha
fızamda tutamadım. Tabiî encümen izah eder. 
Hükümetin teklif ettiği derece üç sınıftır. Encü
men bunu dört yazmıştır. Eski kanunda da dört 
idi. Hükümetten rica ediyorum; ne için bunu 
üç. yazmıştır? Encümenden rica ediyorum; niye 
bu üçü dört yapmıştır? verecekleri izahattan son
ra noktai nazarımızı dermeyan etmek hakkımız 
mahfuz kalmak üzere bir fıkradaki tabire encüme
nin nazarı dikkatini celbedeceğim. (3 üncü 
maddenin başında yy;::!-; mektepler) diyorlar. 
3 üncü maddeyi okudum. O maddenin içerisinde 
yüksek mektepler ve darülfünun da dahildir. Mad
denin başı tabiri, maddenin serlâvhası demektir. 
Şayet madde bir kaç fıkradan ibaretse birinci 
fıkradan ibaret olabilir diye birinci fıkrayı oku
dum, orada darülfünunlar da dahildir. Halbuki 
maksat darülfünun olmayıp lise ve muadili mek
tepler mezunlarıdır. Çünkü maddede yüksek mek
tepler diye ayrı bir fıkra yazılmıştır. Bu tak
dirde çok rica ediyorum, eğer başında yazılı ta
birinden maksatları, tam devreli veya muadili 
lise ise orada tam devreli veya muadili mektepler
den diye yazması lâzımdır. Çünkü hakikaten ih-
tilâtata sebebiyet verecektir. Sonra « askerî tanı 
ehliyetnamesi olupta askerî orta ehliyetnamem" ol-
mıyanlar » deniyor. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Sehiv vardır. « Askerî orta ehliyetnamesi olupta 

! askerî tam ehliyetnamesi olmryanlar » olacaktır. 
Refik Şevket B. (Manisa)— Bendeniz sormasam 

cevap alamıyacağım. Anlıyamadım, sordum. Vazıı 
kanun tenevvür etsin ki kanun doğru çıksın. Bizi bu 
hususta tenvir buyurmalarını rica ediyorum. Sonra 

!bir noktai nazar daha arzedeceğim ve zannederim 
[ ki ehemmiyeti vardır. 

Reis — Encümenin bu mülâhazalar hakkında 
mütaleası nedir? Maddeyi istiyor mu? (Encümene 
gitsin sesleri). 

Refik Şevket B. (Devemla) — Efendim, nakabili 
inkârdır ki Türkiye Büyük Millet Meclisinde millet 
işlerine taallûk eden işlerin müzakeresi derhal ini-
kâsatını gösteriyor ve alâkadar olanlar bizi tenvir
de kusur etmiyorlar. Mademki orta mekteplerden 
maksureliği kaldırıyoruz, yani ihtiyat zabiti yap-
mıyacağız, demek ki bundan sonraki ihtiyat zabitle
rinin kafaları daha mütekâmil olacaktır, yani lise 
mezunları veya daha yüksek mektep mezunları ih
tiyat zabiti olacaktır. O halde evvelce içlerine se
viye itibarile fark bulunan anasır dahil olduğundan 
dolayı müsavi şerait dahilinde tahsil görenlerin' 
aralarındaki fark bu sefer daha azalıyor. O takdir
de eğer Müdai'aai Milliye encümeni arkadaşları
mız tensip ederlerse bu noktayı bir kere daha tet
kik buyursunlar. Bir şey daha arzedeyim, fa ideden 
hali değildir. Bir ihtiyat zabiti efendinin yazdığı 
mektubu aynen okuyayım ki güze! bir esbabı mu
cibedir. (Kısa hizmet, halen ve teklif olunan lâyi
haya göre 6 ay: hazırlık kıtasında 6 ay, zabit veki
li olarak mektepte 6 ay. vazife ifa etmek üzere 18 
aylık şekli muhtevidir. Neferlerin hizmeti 18 aydır. 
İstirahat, izin, bayram tatillerde filen 14 aya in
mektedir. 

Bunun yanında 18 aya kısa hizmet demek, bir
az değil epeyce gariptir. Bendeniz üzerinde yap
tığım tecrübeye nazaran bu 6 ay, 4 ay olabilir. 
Tecrübemi müsaadenizle arzedeyim: Burada 189 
uncu alayın talim taburunun kış devresine 30 ar
kadaşla iştirak ettim. Buradaki program, 6 ay 
zarfında gösterilecek talim programını muhtevi
dir. Bir haftada 4 gün, günde üçer saatten hattâ 
bunun yarısını boş bekliye bekliye geçirdiğimiz 
halde bilhesap 4 ayda, hatta t 3 ayda ikmal ettik 
ve 30 arkadaş ta muvaffakiyetle imtihan verdi. 
Buna Talim taburundaki diğer arkadaşlar da şa-

j hittir. Binaenaleyh arzettiğim 6 ay müddet faz
ladır. Buna kendi tecrübemle kani oldum. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — 3 ay olursa hiç 
yapmazlar. 

Refik Şevket B. ( Devamla ) — Şimdi haki
katen bendenizde Naci Paşanın idaresindeki 
mektepte ihtiyat zabitliği yaptım ve ne
fes alamıyacak kadar sıkı bir surette 9 
ay talim ve terbiye ile meşgul oldum. 
Neticede bir mülâzimi sanilik rütbesi ver
diler. Şu dakika da bana sorsalar aradan yirmi 
sene geçti, zannederim ki hiç malûmatım olma
dığı gibi bütün talim ve terbiye de değişmiştir. 

I Şimdi bu arkadaşları talim devrelerini bitirdik-
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ten belki 3 - 5 sene sonra icap ederse tekrar 
çağıracağız. O vakta kadar belki talimü 
terbiyenin şekli de değişecek ve bildiklerini unu
tacaklar. 

Kâzım Pş. ( Diyarbekir ) — Manevra yapmı
yorlar mı? 

Refik Şevket B. — Bilmem kaç senede bir 
manevra yapılıyor. Şimdi bendenizce, gençlerin 
zamanlarını kasmak noktasından, darülfünun me
zunları 12 ay yapıyorlar. Bendenizce askerlikle 
uğraşmak noktasından hukuk mektebinden me
zun bir zatle liseden mezun bir zat arasında 
belki ve belki gençlerin daha çok kabiliyeti var
dır, fark yoktur. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Kanunu anlamadan söylüyorlar. Müsaade buyu
run tasrih edeyim. Mesele hukuk mektebi mezu
nu veya lise mezunu arasında bir fark koymak de
ğildir. Yüksek veya tam veya orta askerî ehliyet
nameyi haiz olanlarla olmıyanlar arasındaki fark
tır. Mektebi hukuk mezunu olabilir. Hiç bir as
kerî ehliyetnamesi olmaz ve terbiyei askeriye ted
risatı görmemiştir. Bu noktai nazardan her biri
nin derecesi tesbit edilmiştir. Bendeniz bu mad
de için izahat verirken terbiyei askeriyeyi üzerine 
alan Büyük erkânı harbiyenin mütaleasını ar-
zettim. Zatı âliniz de mukabilinde daha henüz 
tahsilini ikmal etmekte olan bir ihtiyat zabitinin 
mektubunu kürsüden okuyorsunuz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Zekâi Bey arka
daşımın asabiyetini fazla buldum. Affetsinler. 
Bendeniz bir vatandaşın söylemiş olduğu sözün 
mevzubahs edilmesini fazla malûmatfuruşluk de
ğil, bilâkis dinlenmesi lâzımgelen bir söz telâkki 
ederim. 

Bendeniz, bir çok meselelerin tetkikile uğra
şan bir adamım. Askerlik meselesinin mevzubahs 
edilmesi memnu olan mesailden olduğuna kani 
değilim. Ne iyi vesile oldu da şimdi ehliyet
nameler hakkında izahat verirler ve tenevvür 
ederim. Burada kavga ve gürültü yok, anlaşma 
var. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Asabiyet, filân yok. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Çok sinirli söy
lediniz de... 

Bendenizin hesabıma göre bu tertibatın esası 
18 ay olarak kabul edilmiş demektir. Eğer şu olar
sa tenzilât yapılacaktır. 

Encümenden soruyorum. Niçin 4 dereeevi koy
du? 

Hükümetten soruyorum. Niçin 3 dereceyi koy
muştur? İzahat versinler. 

Millî Müdafaa encümeni reisi îhsan Pş. (Gi
resun) — Efendim, bu cetvelde 3 üncü maddenin 
başında yazılı mekteplerden mezun olupta askerî 
ehliyetnamesi bulunmıyanlar diye bir cümle var
dır. Asıl maddenin başında yazılı mekteplere ait 
bir fıkra vardır. Bu fıkradan orta mektep keli

mesi çıkarılmıştır. 
Liseler ve muadili yüksek mekteplerle darül

fünundan çıkmış olanlar maksuttur. Fakat as
kerî ehliyetnamesi bulunmıyanlar 6 ay hazırlık 
kıtasında hizmet, altı ay mektepte tahsil gördük
ten sonra, 6 ay da zabit vekilliği ile hizmet edecek
lerdir. 

İkinci şey: Tam devreli lise ve muadili mektep
lerden mezun ve askerî orta ehliyetnamesi olup ta 
tam ehliyetnamesi bulunmıyanlar.... 

Bu kanuna nazaran fimabat liseden çıkanlar 
ihtiyat zabiti yetiştirmek üzere hizmeti maksureye 
tâbi olacaklardır. Fakat bunlardan orta ehliyet
nameyi haiz olanlar vardır. Fakat liseden orta 
ehliyetname almamış olanlar da vardır. Bunlar 
için kıtalarda 4 ay hizmet kabul olunmuştur. Fakat 
ayni zamanda liselerden hem orta ve hem de tam 
ehliyetname ile çıkmış olanlar vardır. Bunların 
hazırlık kıtasındaki hizmet müddetleri daha ziyade 
azaltılmış yani cetvelde görüleceği üzere 2 aya 
indirilmiştir. Bundan başka yüksek mektepten 
mezun olanların hazırlık kıtasındaki hizmetleri 
refedilmiş ve doğrudan doğruya mekteplere gön
derilerek 6 ay okuduktan sonra 6 ay zabit vekilliği 
hizmetile mükellef kılınmıştır. Cetvelin sureti ter
tibi bundan ibarettir ve bunda da isabet vardır. 
Refik Şevket Bey arkadaşımızın buyurdukları gibi 
ihtiyat zabiti yetişecek olanların derecei tahsilleri 
ve müktesebatı ilmiyeleri nazarı itibara alınarak 
ona göre 2, 4, 6 ay hazırlık hizmeti tevcih edil
miştir. Bu husuta başka maruzatım yoktur. 

Yalnız şunu arzedeyim ki, bu cetvel ve müd
detler çok tetkikat ile yapılmış ve tecrübeler üze
rine müessestir. Heyeti Celile de bunda isabet ol
duğunu tasdik buyururlarsa biran evvel müstace-
liytle intacını rica ederim. 

Reis — Müstaceliyet teklifiniz yoktur. 
îhsan Pş. ( Giresun ) — Mazbatada müstace

liyet teklifimiz vardır efendim. 
Reis — Birinci madde hakkında söz istiyen 

var mı? 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — İbare tashihi 

vardır. 
Reis • 
İhsan 

efendim. 
Reis — 

İbarede hata var mı? 
Pş. ( Giresun ) — Tashih edilmiştir 
Esas kanundaki ibarenin aynidir. 
Tashih edilmiştir efendim. Elimizde 

başka yeni bir ibare teklifi de yoktur. Binaen
aleyh maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — 1555 numaralı kanunun be
şinci maddesineli (birinci müzeyyel maddenin) ilk 
fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Üçüncü maddede yazılı derecelerdeki tahsili bi
tirdikten sonra şehadetname veya tasdikname alan
lar ile her ne suretle olursa olsun tahsili terke mec
bur olanların ( lise veya muadili mektepleri ikmal 
etmeden tahsili terkedenler müstesna ) nüfus ka-
yitlerindeki muvazzah künyeleri infikâkleri esba-
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bile birlikte mektep müdür!erince her sene bulun
duğu yerdeki askerlik şubelerine gönderilir ve tah
sil dereceleri de hüviyet cüzdanlarına kayit ve 
tasdik edilir. Askerlik ) 

Şefik Şevket B. (Manisa) — Bu maddede bir 
hata vardır efendim. Eski madde ile bunu muka
yese ettim. Bir tabir noksandır. "Mektep müdür! e-
rince her sene bulunduğu yerdeki askerlik şubele
rine gönderilir" deniliyor. Halbuki eski maddede 
" mektep müdürlerince her sene mektebin bulun
duğu yerdeki..." şeklindedir. "Mektebin" kelime
yi niçin bırakılmıştır, sebebi nedir? 

Reis — "Mektebin bulunduğu" şeklinde ola
caktır. "Mektefbin" kelimesi düşmüştür. Eîski iba
re aynen duruyor. 

Madde hakkında başka mütaJea var mı efen
dim? ( Hayır sesleri ) . Maddeyi bu şekilde reyinize 
arzediyorum. Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde — İşbu kanunun neşrinden 
evvel ihtiyat zabiti yetiştirilmek üzere hazırlık kıta
larına celbedilmiş ve orta ehliyetnamesi bulunduğu
na veya bulunmadı gına güre dört veya altı aylık ha
zırlık kıtası hizmetini ifa etmiş olan orta mektep 
ve muadili mezunlarının hazırlık kıtalarında geeir
dikleri müddet muvazzaflık hizmetlerinden mahsup 
edilerek mensup oldukları sınıflarda mütebaki mu
vazzaflık hizmetleri iki ay noksanile ikmal ettirilir. 
Bunlardan becjeli naktî vermek istiyenlerin bedeli 
naki'deri kabul ve hazırlık latalarında geçirdikleri 
hizmetleri mahsup edilir. 

Reis — Bu madde hakkındaki teklifleri oku
yacağız: 

YÜKSKK REİSLİĞE 
19-V-1932 

Bu lâyihaya üçüncü madde olarak aşağıdaki 
maddenin aynen dercini arz ve teklif eylerim 
efendim. 

Mersin 
Fikri 

Madde 3 — Bu kanunun neşri tarihinde ihtiyat 
zabiti yetiştirilmek üzere hazırlık kıtasında bulunan 
orta ve muadili mektep mezunları 1076 numaralı 
kanun hükmüne tâbidir. 

Reis — Bir teklif daha var efendim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Evvelce hazırlık kıtalarına ihtiyat zabiti olmak 

üzere sevkedilen orta mektep mezunu olanların altı 
ay hizmetlerini kâfi addederek terhislerini temin 
için muvakkat maddenin encümenö iadesini arz ve 
teklif eyleriz. 

Yozgat. .. Yozgat 
A. Hamdi Ahmet Avni 

Reis — Encümene iadesini istiyorlar. Maksat 
budur. 

Bir teklif daha vardır, o da okunacaktır. Mu
vakkat maddenin tadili hakkındadır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Muvakkat maddenin aşağıda yazıldığı veçhile 

tadilini teklif eylerim: 
« İşbu kanunun neşrinden evvel ihtiyat zabit 

yetiştirilmek üzere hazırlık kıtalarına eclbedilerek 
orta ehliyetnamesi bulunup bulunmamasına göre 
dört veya altı aylık hazırlık kıtası hizmetini ik
mal etmiş olanlar terhis olunurlar. 

Konya 
A. ilamdı 

Reis — Encümenin bu teklifler hakkında mu
ta leası nedir efendim. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Hepsini encü
mene verelim. 

Reis — Tensip buyurursanız bu tekliflerin 
hepsini, muvakkat madde ile beraber, encümene 
verelim. (Muvafık sesleri). 

Ziya Gevher B. ( Çanakkale ) — Efendim, 
Meclisin muhtelif noktai nazarı vardır. Encümen 
bunu öğrenmelidir. Müsaade buyurursanız ben
deniz söz söyliyeceğim. 

Reis — Buyurun! 
Ziya Gevher B. ( Çanakkale ) — Efendiler, bu 

muvakkat maddedir ki Meclisi çok alâkadar etti. 
Binaenaleyh hemen hemen iki suretle tebarüz 
etmiş olan fikirlerin burada anlaşılması, encü
mendeki mesaiyi çok teshil edecektir. Herkes 
fikrini açıkça söylemeli, ondan sonra madde en
cümene gitmelidir. 

Benim en ziyade ehemmiyet verdiğim nokta; 
Refik Şevket Beyefendi arkadaşımın burada bü
yük talâkat ve belâgatle - Meclisimizin yüksek hissine 
müracaat etmek suretile - bir hakkı müktesebin 
kabul edilmesi talebi olmuştur. 

Ben de bunun tamamile aksi olan başka bir 
hakkı müktesebi arzedeceğim. Evvelâ, hepimi
zin müttefik olduğu bir nokta vardır ki, bunu te
barüz ettirmeliyim. Bir zaruret, noksan tahsil 
görmüş olan çocuklarımızın bile orduda amirlik, 
zabitlik mevkiine getirilmesini intaç etmiştir. Bu 
zaruret, orta tahsil görmüş çocuklarımızı da zabit 
olmak üzere orduda bir vazife almağa davet et
miştir. Ordu hidematmın daha fazla tekâmüle 
gitmesi bize göstermiştir ki artık orta tahsil gö
renlere zabitlik veremeyiz ve çok şükranla görü
yoruz ki ordu da bu ihtiyaçtan müstağnidir ve 
bunda hepimiz müttefikiz. Denıekki eski kanun 
- ki 1927 de çıktığını sanıyorum - beş sene zar
fında vazifesini yaparak, orduya büyük bir ka
zanç temin ederek müddetini bitirmiştir. Bunu 
hakkı müktesep olarak alıp ta orta tahsil görmüş 
olanlara şimdiye kadar ihtiyat zabitliği vermişiz 
diye, altı ay daha verelim dersek neden gelecek 
sene, ikinci sene, üçüncü sene vermiyelim? Ben 
bu gibi hakkı mükteseplerin aleyhindeyim ve her 
gün de aleyhinde olacağım. 

Terakki ve tekâmüle mâni olan hiç bir hakkı 
müktesebi bu memleket, bu Meclis veremez (Bra
vo sesleri). Çünkü gözümüzün önünde terakkiye, 
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tekâmüle mâni olan bir hakkı müktesep vardır ı 
(Alkışlar). Muhterem arkadaşım Şevket Beyin şah
sî haklara karşı olan hassasiyetini, yüksek hislerini 
takdir ederim. Bu mesele üzerinde beyanı müta-
lea ederken, hakların en kutsisidir buyurdular. 
Cümleyi aynen böyle söylediler. Fakat şahsî hak
lar ne kadar kutsî ise umum hakları, hakkı mük
tesepleri daha kutsidir ve o hakların üstündedir 
(Alkışlar). Evet, bir kaç yüz çocuğumuz ihtimal 
ki haklarını kaybedecektir. Fakat umumî bir 
ihtiyaçtan doğmuş ve esasen kendilerine verilemi-
yecek olan bir hakkı kaybedeceklerdir ve bu da; 
orduyu yükseltmek ve onun terakki ve tekâmülü
ne mâni olan engeli kaldırmak namına olacaktır. 
Elbette birinci noktaya göre ikinci noktayı tercih 
edeceğiz. Ben bunu söylerken benim gayet yaki-
nimden olan iki çocuğu da feda ederek söylemiş 
oluyorum. Benim de bu kanunla alâkadar akra
bamdan iki çocuk var. Ben bu iki çocuğu da feda 
ederek soyuyorum ki: Memleketin, ammenin 'men
faatinden dolayı bunun lehinde değil, aleyhinde-1 
yim. Şimdi ikinci bir nokta daha var. Bu da 
iktisadî noktadır. İktisadî mesailde çok hassası 
davrandığımız bir devrede - ki Refik Şevket Beye
fendi de buna çok dikkat ederler - bize bunun 500 
bin ile 700 bin lira arasında bir meblâğa malolaca-
ğmı nazarı dikkate alırsak askerî noktai nazardan 
olduğu gibi bu noktai nazardan da meselenin meni-i 
leket ile ne kadar alâkadar olduğunu görürüz. I 
Yalnız bir nokta kalıyor, belki arkadaşlarla bu 
hususta hemfikir olabilirim. Bunlar nasıl oluyor, 
tashihi lâzımdır. Bunların içerisinde bir takım 
maaşlı memurlar da varmış, biz bu çocukları ihti
yat zabiti olmaktan mahrum bırakırsak, bunlar 
maaşlarından da mahrum olacaklarmış. Bu nokta 
encümenimizin hissiyatına hakikaten arzedilmeli-
dir. Yalnız benim anlamadığım bir nokta var: As-1 
kerliğin muayyen ve mahdut yaşları vardır. Asıl 
bu yaşlar arasında askerliklerini yapmadıkları için 
böyle müşkülâta maruz kalıyorlar. Herkes hayata 
atılmazdan evvel; her genç mektebi bitirir bitirmezi 
askerliğini yapmalı, ondan sonra hayata atılma-1 
lıdırlar. Eğer askerliğini yapmamışlarsa ve bu gün I 
bu vaziyete düşüyorlarsa bu kendi kusurlarıdır. I 
Vaktile gidip askerliklerini yapacaklardı. Benimi 
iddiam budur. I 

Bütün işler böyledir. Eğer başka mâni varsa I 
hukukî ve kanunî manialar varsa o zaman encümeni 
bu çocukların haklarını düşünmekle mükelleftir. 

Sonra arkadaşlar, ilk mektepten çıkanları za
bit yapalım. Yüksek tahsil görmek ve bu makam
lara geçmek için bir takım şartlar arıyoruz da ni
çin ihtiyat zabitliğinde böyle şartlar aramıyoruz? 
Her hangi bir memuriyet için hiç olmazsa lise tah
sili arıyoruzda ihtiyat zabitliği gibi mühim bir 
meslekte niçin orta mekteple iktifa edilebilsin. Ha
kikaten ordular şimdi yalnız yürüyüş değildir, 
atış değildir; ilim ve fennin en büyük noktalarına 
taallûk eden bir meslektir. Bendeniz de Refik Şev
ket Bev arkadaşımız gi'bi ihtiyar olmuş ve asker-1 

ilik hususatında onun kadar her şeyi unutmuş bir 
ihtiyat zabiti olarak maruzatta bulunuyorum. 

S u n B. (Yozgat) — Efendim 
Ali B. (Rize) — Sırrı Bey, sende mi ihtiyat za

bitisin? 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Neferim efen

dim... Bu kanun çıktıktan sonra lise mezunu ol Bu
yanlar ihtiyat zabiti olamazlar. Buna itiraz etmem. 
Fakat elyevm silâh akımda bulunan ve orta tahsili
ni ikmal eden arkadaşlar var. Bunlar sevkedilir
ken kanunu okudular, kendilerinin bir müddet ta
limden sonra zabit olacaklarını gördüler. Şimdi 
bunların pek çokları da memurdur. Bunların al
dıkları maaşı bu kanun çıktıktan sonra belki ma
liye istirda da kalkışır. Bendenizin encümenden ri
cam şudur: Encümene iade edileceği anlaşılan mad
deyi esnayi tetkikte dört ayı ikmal edenlerin ter
his edilmelerine taraftar olurlarsa ayni azmanda 
bunların memuriyetlerine iadelerini de temin etsin. 
Bunu rica ediyorum ve bu noktadan maddenin.en
cümene gitmesini teklif ediyorum. 

Reis — Muvakkat maddenin encümene iadesi 
teklif ediliyor. 

Hamdi B. ( Yozgat ) — Efendim, evvelâ takrir
ler nazan dikkate alınmalıdır. 

Reis — Pekâlâ efendim, evvelâ takrirleri reye 
arzedeeeğim. 

Süleyman Fikri Beyefendinin bir lakriri var-
I dır. Müstakil bir madde ilâvesini teklif ediyorlar. 
Evvelâ onu reye koyacağım. 

[Mersin mebusu Süleyman Fikri Beyin takriri 
tekrar okundu] 

Reis — Bu teklifi nazarı dikkate a lan la r . . . 
Almıyanlar . . . Alınmadı. 

Diğer bir takrir var. 
[Yozgat mebusu A'hmet Hamdi Beyin takriri 

tekrar okundu] 
Reis — Bu teklifi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Maddeyi bu takrirle encümene veriyoruz efen-

1 dim. 

I 8 — Muhtelit mübadele komisyonunda inhilâl 
I eden azalık hakkında 1/310 numaraah kanun lâyi-
I hası ve Hariciye encümeni mazbatası fi] 

Reis — Efendim, bu lâyihanın müstacelen mü
zakeresi hakkında Bütçe enenümeni reisinin bir 
teklifi vardır. Bütçeye taallûku itibarile bunun 
müstacelen müzakeresini istiyorlar. Bu teklifi 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
Refik Şevket B. (Manisa) — Bu maddeyi oku

mak lâzımgelirse aynen şöyle yazıyor: Taati edi
len filân tarih ve filân numaralı notalar tasdik 
olunmuştur. Esbabı mueibeyi izah etmeğe lüzum 
yoktur. Tarihi teşriimizde notaların tasdikına ait 

fi] 165 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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bir muamele sebketmiş değildir. Nota tasdik et
mek demek, notanın içerisindeki her kelimeye bir 
kanuniye! vermek demektir. Notalar ise müteka
bil mektuplardır. Müsyü Holştayndan Müsyü An-
dersona ve saireye yazılmış mektuplardır. Bun
ların bu kanunla alâkası yoktur. Tensip ederse
niz bizim tasvip ettiğimiz şekil nedir? Azadan biri 
vefat etmiş, onun yerine birini almak ve masraf 
ihtiyar etmektense iki tarafın davası var. Türk
ler ve Yunanlılar muhtelit mahkeme reislerinden 
birisini bilittifak intihap edelim, o da üçüncü ol
sun, demişler, ve iki taraf ta bunda mutabık kal
mış. Türk - Yunan muhtelit heyeti reislerinden 
biri üçüncü olarak intihap edilecektir. Biz de bu
na muvafakatimizi bildireceğiz. 

tensip ederseniz ayni meali muhafaza etmek 
şartile tamamen kelimelere dikkat ve onları mu
hafaza etmek üzere tertip etmiş olduğum takriri 
zannederim ki encümen de kabul eder. 

Yarın Müsyü Holştayn istifa ederse o zaman 
onun yerine başka birisini koymak mecburiyeti 
hâsıl olacaktır. Onun için bundan vaz geçelim. 
Hariciye encümeni bu işi şekli kanunisine sokarak 
bize getirsin. 

Reis — Yalnız şurayı hatırlatayım ki nizam
namem izdeki sarahat mucibince daima hariciyeye 
müteallik mukavelâtı düveliyenin kanunî mecra
da tarzı tasdikma onların muhteviyatı ayrı ayrı 
yazılmaz. Encümenlerde tetkik edilir. Lâyihai 
kanuniye de merbut olur. Filân tarihte Hariciye 
vekâletile filân memleket veya heyet arasında 
aktedilmiş filân numaralı mukavele tasdik edil
miş; şeklinde bir ibare kabul ederiz. Bu ya bir 
mukavele veya bir muahede veyahut böyle kanu
niyet iktisap etmesi için Meclisin tasdikma muh
taç olan bir protokoldür. Her ne olursa olsun di
ğer kavaninin tasdiki gibi değildir. 

Muhtelit mübadele komisyonu reisi Şevki B. — 
Lozan muahedesinde mübadil aleyhine ait olan 
mukavelede verilecek kararların üç hakem tara
fından verilmesi tesbit edilmiştir. Binaenaleyh 
şimdi istifa eden bitaraf azanın yerine biri inti
hap edilmezse iki aza rey vermek salâhiyetinde 
değildir. Bizim bu kanundan istihdaf ettiğimiz 
gaye bu iki kişinin üç kişi yerine rey vermesini 
tesbitten ibarettir. 

Binaenaleyh mektubun dahilinde filân filân 
aza bulunacak diye bahsetmekten maksat, bun
ları zikirden ibarettir. Tasdikini rica ettiğimiz ci
het, üç kişi yerine iki kişinin rey vermesi ve ara
larında ihtilâf çıkarsa Muhtelit hakem mahkeme
sinden birinin hakem olarak aralarındaki ihtilâli 
halletmesinden ibarettir. Bu mektubun metnin
de isimlerin zikredilmesi, kanuniyet noktasından 
bir ehemmiyeti haiz değildir. 

Onun için zannediyorum ki bunun Hariciye 
encümenine gitmesine mahal yoktur. Esasen bul 
kanunun eıkmasile görülecek bir kaç müstacel iş i 
vardır. Bir an evvel bu kanun çıkarsa bu karar- j 
lar imza edilir ve biz de tatbikatına geçmiş bulu-1 

nuruz. Bunun için kanunun kabulünü rica ederim 
(Muvafık- sesleri). 

Reis — Başka söz yoktur. Hariciye encümeni; 
bunu esasen nazarı itibara almıştır. Maddelere 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Muhtelit mübadele komisyonu bitaraflar heye
tinde inhilâl eden azalığa bir yenisinin intihap 
edilmemesine ve bitaraflara mevdu vezaifi ahdi-
yenin sureti ifasına dair teati edilen notaların 

tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Muhtelit mübadele komisyonu 

bitaraflar heyetinde inhilâl eden azalığa bir yeni
sinin intihap edilmemesine ve bitaraflara mevdu 
vezaif i ahdiyenin sureti ifasına dair Hükümeti 
Cümhuriye ile Yunanistan arasında teati edilen 
7 nisan 1932 tarihli notalar tasdik olunmuştur. 

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

Bu kanun neşri tarihinden mıı-

söz istiyen var mı: 

Yunanlılardan 

MADDE 2 
teberdir. 

Beis — Madde hakkında 
efendim? 

Refik Şevket B. (Manisa) 
kanun çıkmış mı? 

Muhtelit mübadele komisyonu reisi Şevki B. --— 
Yu.'Lauidarm her iki meclisinden de geçtiğini se-
liıleri bendenize söyledi. 

Refik Şevket B." (Manisa) — O halde mesele 
yoktur efendim. 

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

M&BBE 3 — Bu kanunuıı hükmünü icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Bunun aslı tayini esami ile reyinize konmuştu. 
Bunun da, tayini esami ile reyinize konması lâzım
dır. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 

İcra ve iflâs ıkanummııv. tadiline Cair J/38 
numara' 
bakm 

uvnun Hiifiiıcsı ve A.a.l.%ye 711 7U.CL 

Beis — Heyeti um ilmiyesi hakkında süz istiyen 
var nır efendim'? 

Adliye encümeni mazbata muharriri S^ahattin 
E. (Kocaeli) — Efendim, bu layiha çarşamba günü 
tevzi edildi. Nizamname! dahilimiz mucibince kanu
nun müzakeresi kabildir. Fakat lâyiha 309 madde
den ibaret ve tetkikinin bir az uzun sürmesi tabii
dir. Binaenaleyh, arkadaşların bu ehemmiyetli ka
nun hakkında tetkikat yapmaları için uzun bir za
man kalmasının münasip olacağını encümen dilıi'ı-
nüyor. Bunun için kanunun müzakeresinin g-clecek 
cumartesiye tehirine karar vermenizi rica ediyo
rum, 

Reis — Encümen bu lâyihanın gülecek curanrte-
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si ruznamesine kalmasını teklif ediyor ( Muvafık 
sesleri). 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

10 •— Konya mebusu Tevfik Fikret Beyin, Kon
ya ovası sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi hak
kındaki kanunun 1 inci mıaddesinin tadiline dair 
2/5 numaralı kanun teklifi ve Nafıa lencümeni maz-
batasile Konya ovası sulama İdaresinin teşkilât 
ve vezaifi hakkındaki kanunun tadiline dair 1/305 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa, İktisat ve Bütçe 
encümenleri mazbataları [1] 

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

Encümenin teklifi veçhile bu lâyihanın müsta
celiyetle müzakeresini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Konya ovası sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi 
hakkındaki 1053 numaralı kanunun birinci madde

sinin tadiline dair kanun 
MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin 

teşkilât ve vezaifi hakkındaki 26 mayıs 1927 tarih 
ve 1053 numaralı kanunun birinci maddesi aşağıda 
yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

«Konya ovası sulama idaresi şahsiyeti hükmi-
yeyi haiz olup muamelâtı mülhak bir bütçe ile ve 
Ziraat vekâletine merbut ıbir müdüriyet marifetile 
idare olunur. İdarenin merkezi Çumradır. » 

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

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihin
den muteberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

11 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 111 in
ci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/329 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları [2] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti
yen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Reylerini vermiyen arkadaşlar lütfen reyle
rini versinler. Rey toplama muamelesi hitam bul
muştur. 

[1, 2] 167, 168 numaralı matbualar zapsın so
nuna merbuttur. 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 111 inci maddesine bir fıkra ilâvesine 

dair kanun 
MADDE 1 — 21 haziran 1927 tarih ve 1111 nu

maralı askerlik mükellefiyeti kanununun 111 in
ci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

«Bunlardan talim müddeti zarfında hasta olan
ların ilâçları ve hastanede yatanların iaşeleri 
meccanen ve bedelleri kendi taraflarından tesvi
ye edilmek şartile bu gibilerin ilbas ve iaşeleri 
krtasınca temin olunur.» 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

İkinci müzakeresine geçilmesini reye arzedi-
yorum. 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

12 — Muvakkat muvazene vergisi hakkında 
1/311 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları [il 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, usul 
hakkında söyliyeceğim. Bu kanunu daha dün al
dım, tetkikat için henüz vakit bulamadım. Bu 
kanunun tehiri lâzımdır. 

Reis — Teklif ederseniz reye arzederim. 
Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Efendim, nizamname 48 saat sonra müzakere edi
lir, diyor. 

Zaten müzakeresine imkân hâsıl olmıyan şey
ler ruznameye dercedilemez. Müstacel bir teklif 
olursa, kabul ederseniz ruznameye alınır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bazı kıs
kançlıklar vardır ki bunlar karşısında insan ha
kikaten hürmet duyar. Fakat anlamıyorum, bu 
48 saatin etrafında böyle yapışıp kalalım demek
teki jsrann manası nedir? Nizamname diyor ki : 
hiç bir kanun 48 saat geçmeden müzakereye vaze-
dilemez. Hakikaten böyle dar bir vakitte bu ka
dar kanun mütalea etmek tahammülfersa bir 
hal iktisap ediyor ki kanunlarla meşgul olan 
bir arkadaşınız olarak bunu görüyorum. Hasan 
Fehmi Bey arkadaşımız kanunu yapmak hususun
da aylarca devam eden mesaisine karşı çok rica 
ederim bir göz atmış olmak için bize de iki üç 

[1] 169 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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gün müsaade etsinler. Efendiler bundan sonra bir 
usul konmasını Divanı riyasetten rica ediyo
rum. Divanı riyaset 48 saati nasıl anlıyor.. Do
laplarımıza atıldığı saatin tesbiti de malûm değil
dir. Bunun da tesbiti lâzım ve bundan itibaren 
de 48 saatin geçmesi lâzımdır. Bu kanunların 
müzakeresinde istical etmiyelim. Hasan Fehmi 
Bey de mevzuun içerisindedir. Lüzumu kadar fır
sat bulalım. Bilhassa Divanı riyasetten rica edi
yorum, böyle ruznamenin içerisine 80 tane kanun 
koyarak bizi sıkıştırmasın; 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Arkadaşlar, 
müzakerenin geniş olmasından, lüzumu kadar et- i 
rafında söz söylenmesinden, çok eski arkadaşım ı 
olan Refik Şevket Bey çok iyi bilirler ki daima j 
haz duyan arkadaşlarından biriyim. Hiç bir za-' 
man 48 saat geçti, bu kanunu behemehal müza
kere edelim diye bir asabiyet göstermedim. Geri 
kaldı dedim. Bunu ne için dedim?... Arkadaşlar, 
malî seneye bir hafta kaldı, bu müddet zarfında 
üç içtimaimiz vardır. Elimizde üç dört tane vergi 
lâyihası vardır. Bunlar, 1 haziran 932 de meri 
olmak mecburiyeti katij^esindedir. Biliyorsunuz 
ki, bunların bir çok tetkik ve tahkikten sonra 
muayyen olan alâkadar encümenlerden çıkıp Bütçe 
encümenine gelmeleri gün ve hafta işidir. Vak
tin darlığı ve kanunların malî senenin birinci gü
nünde mevkii meriyete geçebilmesi gayesiledir ki 
ruznamenin ahkâmı yerine gelmiştir, müzakere 
edebiliriz, dedik. Bunun arkasından gelecek diğer 
vergi kanunları vardır. Eğer vakit müsait olmasay
dı, iki üç ay evvel gelseydi, tevziinden on beş gün 
sonra müzakere etmek için hiç bir mâni, hiç bir 
mahzur olmazdı. Bu pazartesiye kalsın!... Kalsın, 
fakat arkasından diğer kanunlar gelecektir. Bu
nu eğer usul ittihaz ederek hepsine teşmil edersek 
malî senenin mebdeinde mevkii meriyete geçmesi 
lâzım olan bu kanunların o tarihten meriyetini 
temin edemeyiz. Ondan tahassül edecek bütçe 
açıklarını ne ile kapayacağız?... Bütün hesabat 
altüst olur. Bunların müstaceliyetini teklif et
medik. Fakat bu şekli müzakereden müstaceliyet 
teklifi zarurî olacaktır. Heyeti Celileniz muvafık 
görürse evet pazartesiye bırakalım, ama müstacelen 
müzakere etmek şartile... Çünkü arzettiğim gibi 
bunun arkasından, diğer malî kanunlar gelecek, 
bunları 15 hazirana kadar çıkaramayız. Halbuki 
bunların bir çoğu haziran 1 deyince tahakkuk 
edecek bir çok mükellefiyetlerle alâkadardır. Bi
naenaleyh arkadaşımın zannettiği gibi usulü müza
kere üzerinde asabiyet göstermek değil işin icaba-
tına göre vaziyeti Heyeti Celilenize arzetmek için 
müzakereye devamı rica ettik. 

Reis — Bu lâyihanın pazartesi günü müstace
len müzakeresini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şu halde 
pazartesi günü müstacelen müzakere olunacaktır. 

Millî Müdafaa encümenine havale buyurduğu
nuz muvakkat madde, nazarı tasvibe alınan tak

rire s^öre tanzim edilmiş ve gelmiştir. Müsaade 
buyurursanız okuyacağız. 

Muvakkat madde»— işbu kanunun neşrinden 
evvel ihtiyat zabiti yetiştirilmek üzere hazırlık 
kıtalarına celbedilmiş ve altı aylık hazırlık kıtası 
hizmetini ifa etmiş olan orta mektep ve muadili 
mezunlarının hazırlık kıtalarında geçirdikleri 
müddet kâfi görülerek terhisleri icra edilir. 

Refik Şevket B. ( Manisa) — Dört, beş aylık 
hizmet ifa edenler var. Bunlar ne olacak? 

Millî Müdafaa encümeni reisi îhsan Pş. (Gire
sun) — Heyeti umumiyesi altı ayı ikmal etmiştir. 
Biz alelûmum altı aylık hizmet görmüş olanları 
terhis edeceğiz. 

Refik Şevket B. (Manisa ) — tfa etmiş ve ede
cek olan .. denmelidir. (Doğru sesleri ) . 

Reis — O halde maddeye "ve edecek,, kelime
sini ilâve edeceğiz. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Kürsüden ev
velce de rica etmiştim: «Bunlardan memur olanlar 
vazifelerine iade edilsin» kaydinin konmasını rica 
etmiştim. Encümen de buna taraftardı. Fakat bu 
cihet zikredilmıemiştir. 

Millî Müdafaa encümeni Reisi İhsan Paşa (Gi
resun ) — ilâve edelim: « Bunlardan memur 
olanlar vazifelerine iade olunur. » 

Reis — O halde maddeyi bu ilâvelerle bir daha 
okuyoruz. 

(Muvakkat madde bu ilâvelerle tekrar okundu) 
Naci Paşa (Cebelibereket) — «Edecek» kelime

si zait zannederim. 
Millî Müdafaa yeMli Zekâi B. (Diyarbekir) — 

Tarihi neşrinde ikmal etmiş olanlar denilmesi lâ
zımdır, (edecek) kelimesi, kıtalarına cel'bedileeek-
lere de şamil olabilir. İltibas oluyor. Bu şekilde 
yeniden celbedileceklere şamil gibi görünüyor. 

(İltibas yoktur, « ve edecek » kelimesi lâzımdır 
sesleri ) 

Reis — O halde efendim, maddeyi okuduğu
muz ilâvelerle reyinize arzedeceğim: Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kaibul edilmiştir. 

Diğer maddeleri okuyoruz. 

ÜÇÜNCÜ MADDE— Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmü
nü icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Ka/bul edilmiştir. 

Reis —•- Bu lâyihanın mazbatasında müstace
liyet teklifi vardır. 

Evvelâ müstaceliyetini kabul edenler... P^tmi-
yenler... Kabul edilmiştir. O halde kanunun heye
ti umumiyesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tayini esami ile reye konulan kanunların ne
ticelerini arzediyorum. 
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Muhtelit mübadele komisyonundaki münhal 

azalık hakkındaki kanuna (161) zat, kabul etmek 
suretile, rey vermiştir. Muamele tamamdır. Bi
naenaleyh kanun (161)- reyle kabul edilmiştir. 

1931 malî senesi B. M. M. bütçesinde münaka
le yapılmasına dair kanuna (176) zat, kabul etmek 
suretile rey vermiştir. Muamele tamamdır. Bi
naenaleyh -• kanun (176) reyle kabul edilmiştir. 

Tütün inhisarı idaresinin 1931 senesi bütçe

sinde münakale icra edilmesine dair kanuna (184) 
zat, kanunu kabul etmek suretile, rey vermiştir. 
Muamele tamamdır. Binaenaleyh kanun (184) 
reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka* madde 
yoktur. 

Pazartesi günü saat 14 te içtima etmek üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma< saati : 16)50 

Muhtelit mübadele komisyonundaki münhal azalık hakkındaki notanın tasdikL 
hakkındaki kanuna verilen reyler 

[ kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Takup>B, 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazif i Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Balikttir 
Ali Şuuri B. 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhaller : 

/ Kabul 

ibrahim Yörük B4 
Memet Cavit Bt 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

317 
161 
161 

0 
0 

156 
0 

edenler J 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. . 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

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

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Drt Ahmet Fikri B 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

GazvAntep 
Şahin B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 
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îstanJMl 

Ali Rana Bs 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz Bs 
Yaşar Be 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif Bâ 
Muhittin Pş, 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
[Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Mersin 
Hamdi B, 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B, 
Nuri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 

Bize 
Akif B. 
AİİB. 
Atıf B. 

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

Sinop 
Hulusi B. 

I Sivas 
ismail Memet Bt 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahihsar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Danış B. 
Raif B, 
Süleyman Sırrı B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

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

( Reye iştirak etmiyenler ] 
Adana 

Ali Münif B. 
Zamir B. 

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

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal 
( R. C. ) 

P? 

Munlihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

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

Balıkesir 
Enver B. 
Haeim Muhittin B. 

İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Vasfi Memet B. 

Bay azıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Mustafa Şeref (V.) 

208^ 

I Bursa 
Asaf B. 
Esat B. (V.) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
I Çankırı 
Ziya B. 

Çorum 
ismail Kemal B. 
ismet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
İNeeip Ali B. (I. A.) 
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Biyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakır B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pşs 

Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. ÇV.)\ 
Hasan Vasfi B. 

İzmir 
Ür. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Menıet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat Bs 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kemal Zaim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. ( V. ) 
Recep B. 

Malatya 
tsmet Pş. ( Bş. V. ) 

Manisa 
Kani B. 

(V.) 
Memet Sabri B. 
İMustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

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

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
trfan Ferit B. ( t . Â. ) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Balit B. 

Ordu 
Şevket B._ 

Rize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Etem B. 

Siirt 
|Halil Hulki B. 
İMahmut B. 

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

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

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

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Ragıp B. 
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1931 Mali senesi B. M. M. bütçesinde münakale yapılması hakkındaki 

kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 176 

Kabul edenler : 176 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 141 

Münhaller : O 

/ Kabul edenler ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 

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

Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

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

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B, 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket B„ 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 

Salah Ciıncpz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kitapçı • Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B4 

Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

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

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
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Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sim B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedimi B: 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 

i 

Tahir B. 
Turgut B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İtfan Ferit B. 
I Mersin 

f^amdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
r. Hüseyin Avni B. 

tfuri B. 
I Muş 

Iİasan Reşit B. 
Ifılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
ijaik B. 
! Ordu 

fjamdi B. 
İsmail B. 
ifcecai B. 

Rize 
Akif B. 

AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

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

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

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

Ş. Karakisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

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

Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

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

[Reye iştirak etmiyenler J 

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

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B, 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

Dr. Mazlıar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yörük B, 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. A.) 
ttbeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbaş B. 
Palih Rıf ki B. 
Hasan Cemil B, 

Bursa 
Asaf B. 

Esat B. (V.) 
Refet B. (R. V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (1. Â.) 

Diyarbekir 
ZekâiB.'(V.) 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 

Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
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İstanbul 

Abdüüıak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hasan Vasfi B. 

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

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Haydar B. 
Kemal Zaim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Recep B. 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B-
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Narîi B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Şevket B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Eteni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Nazım B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B, 
Mahmut B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Rifat B. 

Tütün İnhisar idadarsinin 1931 senesi bütçesinde münakale icrasına 
dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 184 

Kabul edenler : 184 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 133 
Mûnhaller : 0 

/ Kabul edenler J 

Mollaoğlu Cemal B. 
Aksaray 

Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
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Balıkesir 

Ali Şuuri B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

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

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çorum 
Bekir karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
•Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

Aziz Samih B. 
Erzurum 

Asım B. 
Aziz B. 
Dr, Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pşs 

Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket. B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B, 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

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

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim-Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. 
Rasim B. 

Malatya 
/Vbdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
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trfan Ferit B. 
Mersin 

Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Nakyeddin B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

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

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 

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

Ş. Kar ahi sar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

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

Trabzon 
Daniş B. 



Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 
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Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 

21-5-1932 C : 1 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B, 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

Esat B. 
Halil B, 
Hasan B 
Ragıp B, 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
îzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş, 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 

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

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yörük B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rifkı B. 

Hasan Cemil B. 
Bursa 

Asaf B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
tsmet B. 
Nabi Rıza B. 

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

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

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 
Münir 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.) 
Hasan Vasfi B. 

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

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Al iB . 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Kemal Zaim B. 

(V.) 

Tevfik Fikret B. 
Kütahya 

Memet B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

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

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

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Şevket B, 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Etem B. 

Siirt 
Mahmut B. 

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

Necmettin Sadık B. 
Kasim B. 

Şebin Kardhisat 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Nazım B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B, 
Hasan B. (Bs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 



T. B. M. M. Matbaast 



Sıra No 162 
Tütün inhisarı idaresinin 1931 senesi bütçesinde 55 000 
liralık münakale yapılması hakkında I/3I5 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü, 24-IV-1932 
Sayı 6İ911 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
» 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünün 1931 bütçesinde 55 000 liralık münakale yapılması hak
kında Gümrük ve inhisarlar vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 20/IV/1932 tarihli 
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

. Memurin harcırahı: 
Memurin harcırahı için bütçeye mevzu 75 000 lira tahasisata mahsuben mülhakattan istenilen 

tahsisata karşı noksanile havale verilmiş gerek bu noksanın itmamı gerek yeniden vaki olacak talep
lere karşı taıhsisat vermek lâzımgeleceği ve 1930 senesi bütçesinde müfettişler harcırahı da dahil ol
duğu halde 130 000 lira derecesinde tahsisat bulunmuş ve ilâvei tahsisat talebine ağustosta tatbik 
edilen kadrolar neticesinde bir çok memurların tebeddülünden ileri gelmiştir. 

Yaprak tütün masarifi idaresi: 
Masarifi idare ve mütenevvia için geçen sene 45 880 lira derecesinde tahsisat verilmiş olmasına 

göre bu sene bütçesine yalnız 27 000 lira tahsisat konulmuş ve bu tahsisata bundan evvel diğer 
fasıllardan naklen 10 000 lira ilâve olunmuşsa da bu da sene nihayetine kadar ihtiyacata kifayet 
edemiyeceğinden bu tertibe daha 8 000 liralık tahsisata ihtiyaç görülmüş ve bu miktardan 5 000 
lirası madde beynindeki cetvelin birinci sütununda irae edilmiştir. 

Masarifi idare: 
Bu maddeye mevzu 160 000 lira tahsisatın kifayetsizliği tahakkuk ederek mu

kaddema 30 000 liralık daha tahsisat münakale suret ile temin edilmiş ve tahsisat miktarı 190 000 
liraya iblâğ edilmişse de mezkûr tahsisat tenvir, teshin, kırtasiye, evrakı matbua, masarifi müte
nevvia ve müteferrikayı ihtiva etmekte olup geçen sene bütçesinde bu tertipler için ayrı ayrı tahsisat 
mevzu ve mecmuu 216 000 liraya baliğ olmakta ve şu hale göre bu seneki masarifi idare tahsisatı 
26 000 lira derecesinde noksan bulunmaktadır. Bakiyei tahsisatın sene nihayetine kadar merkez ve 
mülhakatın ihtiyacına kâfi gelemiyeceği tahakkuk etmiş olmasından ve yeni usulü hesabiyenin tat
bik ve temerküzü dolayısile yeniden evrak ve def at ir tabına başlanılmış ve bunun ikmali muktazi 
bulunmuş olduğundan ilâveten tahsisat talebine lüzum hâsıl olmuştur. 

Ücretli muhaJbere ve mükâleme: 
Bu tertipten bakiye kalan tahsisatla sene nihayetine kadar memaliki ecnebiyeye ke

şide olunacak telgraflarla idarei merkeziyenin telefon ücuratı ve mülhakattan 
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peyderpey telefon muhabere ve ınükâlemesi için tahsisat talep edilmekte olduğundan münakale 
icrasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Masarifi muhakeme: 
1701 numaralı kanunun 69 uncu maddesi mucibince teşekkül eden heyet kararlarına 

ait pul esmanile mezkûr heyetlerce karar altına alınan cezayı naklilerden dolayı Ma
liye: tahsildarlarına verilecek yüzde beş aidatın ve mezkûr heyet kararını tebliğ ve infaz işlerinde 
istihdam edilen takip memurlarile odacılara ait harcırahların masarifi muhakeme tertibinden tes
viye edilmekte olması itibarile masarifi muhakeme için bütçeye mevzu tahsisattan bakiye kalan mik
tarın sen nihayetine kadar olan ihtiyaca kâfi gelemiyeeeği anlaşılmış olması hasebile tahsisat talebine 
lüzum hâsıl olmuştur. 

Reddiyat: Sarıcazade davasından dolayı idarenin hükmen tesviyesine mecbur olduğu ve geçen 
sene bütçeye irat kaydettiği. meblâğın reddi lâzımgelmiş ve bütçedeki tahsisat bakiyesinin ademi ki-
fayesinden ilâvei tahsisat talebi zarureti hâsıl olmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 116 
Esas No. 1/315 

15 - V - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Tütün inhisarı idaresinin 1931 malî senesi bütçesinde 55 000 liralık münakale yapılması hakkında 
olup encümenimize havale olunan kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar vekili Rana Bey hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasının mütaleasından dahi anlaşılacağı üzere tahakkuk eden ihtiyaç
lar dolayısile tahsisatları kifayet etmiyen bazı tertiplere teklif veçhile münakale yapılması encümeni
ni izce kabul edilmiş ve kanun lâyihası şekil itibarile yeniden yazılmıştır. Uımumî heyetin tasvibine 
arzolun ur. 

Reis 
Gümüşane 
II. Fehmi 

Aza 
İsparta 

M ük er rem 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 

Aza 
îstanbul 
Sadettin 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

Aza 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
Çorum 
Mustafa 

Aza 
Giresun 

Kâzım 

H ÜK ÜM ET IN TE K1 AF 1 

Tütün inhisarı idaresinin 1931 senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tütün inhisarı idaresinin 1931 malî senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl
lar arasında ceman 55 000 (elli beş bin) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

20-IV-1932 
Bş. V. Ad. Y. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. Ik. V. S. î. M. V. G. t. V. Zr. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 



F. M. 
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Fasıllar arasında münakale 

Tenzili lâzım 
gelen 
Lira 

Zammı lâzım 
gelen 
Lira 

2 
9 
2 
3 
3 

12 
5 
7 

11 
11 

4 
4 
1 
3 
1 
0 
2 
2 
1 
3 

Memurin harcırahı 
Yaprak tütün masarifi idaresi 
Masarifi idare 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
Masarifi muhakeme 
Reddiyat 
Tütün hastalıklarile mücadele 
İhtiyar heyetlerine ikramiye 
Vesaiti nakliye mubayaası 

» » işletmesi 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 000 
30 000 
10 000 

5 000 

10 000 
3 000 
6 000 
1 000 

20 000 
15 000 

0 
0 
0 
0 

Yekûn 55 000 55 000 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Tütün inhisarı idaresinin 1931 malî senesi bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tütün inhisarı idaresinin 1931 malî senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasılla
rı arasında 55 000 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

F. M. 

CETVEL 

Muhassasatın Nevi 
5 2 Tütün hastalıklarile mücadele 
7 2 İhtiyar heyetlerine ikramiye 

11 i Mubayaa 
3 İşletme 

1 Masarifi idare 
4 Memurlar harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

1 Masarifi muhakeme 
3 Ücretli muhabere ve mükâlem 

9 4 Masarifi idare ve mütenevvia 
12 Reddiyat 

Fasıl yekûnn 

YEKÛN 

Tenzil edilen 
Lira 

10 
30 
10 

5 
1 5 

000 
000 
000 
000 

0 0 0 

Zammedilen 
Lira 

6 000 
10 000 

1 6 0 0 0 

20 000 
1 000 

2 1 0 0 0 

3 000 
15 000 

55 000 55 000 





Sıra No 166 
İdare Heyetinin Büyük Millet Meclisi 1931 senesi bütçe

sinde 2 060 liralık münakale yapılması hakkında 2/39 
numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İdare amirliği 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 1959/1949 

1931 senei maliyesi Meclis bütçesinin 8 inci faslının 1 inci müteferrika, masarifi gayri melhuza madde-
sile 14 üncü matbaa işletme, 18 inci tesisat ve demirbaş fasıllarında mevcut tahsisatın sene nihayetine ka
dar kifayet etmiyeceği anlaşıldığından fazla tahsisatı mevcut olan 2 inci faslın 1 inci aza harcırahı 
maddesinden 560 ve 10 uncu faslın 4 üncü masarifi muhakeme maddesinden 500 ve 16 inci Beynelmilel 
parlâmentolar ittihadına iştirak hissesi faslından 1 000 lira ki ceman 2 060 lira tenzili ile 500 lira
sının 8 inci faslın 1 inci maddesine ve 1 500 lirasının 14 üncü matbaa işletme faslına ve 60 lirası
nın da 18 inci tesisat ve demirbaş faslına ilâvesi için atideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve 
teklif eyleriz efendim. 

İdare âmirlerinden îdare âmirlerinden İdare âmirlerinden 
; . . . , . /. Ferit Necip Ali 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 14 - V - 1932 

M. No. 118 '•-'.''•.•: ' ' •• 
Esas No. 2/39 " . ; 

Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi bütçesinde 2 060 liralık münakale yapılması, hakkında olup 
encümenimize havale olunan kanunî teklif idare âmirlerinden Necip Ali Bey hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Alınan izahat neticesinde: sene nihayetine kadar tahsisatları kifayet etmiyecek bazı tertiplere 
tahsisatı müsait olan tertiplerden 2 060 liranın münakalesi encümenimizce kabul edilmiş ve 
kanun lâyihası şekil iti'barile yeniden yazılmıştır. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. M .M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Gümüşane Konya Konya Tokat Corum Aksaray Ankara Erzurum 
H. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya Mustafa A. Süreyya Y. Galip Aziz 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Giresun İsparta Kayseri Sivas Yozgat 
Kâzım Mükerrem A. Hilmi Rasim 8. Sırrı 

2 - V - 1932 

Yüksek Reisliğe 
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İDARE HEYETİNİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — 1931 senei maliyesi Meclis bütçesinin 2 inci faslının 1 inci aza harcırahı "faslından 
560 ve 10 uncu faslın 4 üncü masarifi muhakeme maddesinden 500 ve 16 inci Beynelmilel Parlâmento
lar ittihadına iştirak hissesi faslından 1 000 lira ki ceman 2 060 lira tenzil olunarak ayni sene bütçe
sinin 8 inci faslının 1 inci müteferrika ve masarifi gayrimelhuza maddesine 500 ve 14 üncü matbaa 
işletme faslına 1 500 ve 18 inci tesisat ve demirbaş faslına 60 lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — îşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1931 malî senesi Büyük Millet Meclisi hütçesinde münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1931 malî senesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasılları 
arasında 2 060 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — 1931 malî senesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci faslının ikinci maddesi 
tasarrufatmdan 189 600 liranın tayin edeceği nisbet ve şekil dairesinde ( muvakkat tazminat ) 
namile sarfına Kiyaset Divanı mezundur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

M. 

CETVEL 

Muhassasatın Nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

2 
10 
16 

8 
14 
18 

1 
4 

1 

Aza harcırahı 
Mahkeme masrafı 
Beynelmilel parlâmentolar ittihadına 
Müteferrika ve gayrimelhuza 
Matbaa işletme masrafı 
Tesisat ve demirbaş 

iştirak hissesi 

YEKÛN 

560 
500 

1 000 

2 060 

500 

1 500 

60 

2~060 



Sıra No 164 
Gürnüşane mebusu Edip Servet Beyin, Dahilî nizamna
menin 68 inci maddesinin tefsiri hakkında 4/29 ve Giresun 

mebusu Hakkı Tarık Beyin Dahilî nizamnamenin 68 inci 
maddesinin tadili hakkında 2/40 numaralı kanun teklifi 

ve Teşkilâtı Esasiye encümeni mazbatası 

Gürnüşane mebusu Edip Servet Bey ve 2 arkadaşının takriri i 

Yüksek Reisliğe 

Ruznamenin 2 numarasında bulunan tezkere ile geri istenilen kanun lâyihasını dahilî nizamna^ 
menin 68 inci maddesinin 2 inci fıkrasına tevfikan üzerimize alıyoruz. 

12 - V -1932 
Gürnüşane Manisa Manisa ,j .• 

Edip Servet Dr. Saim 31. Turgut . , 

Manisa mebusu Refik Şevket Beyin takriri 

Yüksek Reisliğe 

Ruznameye almmıyan bir lâyiha veya teklif g(ri alınınca, bunu her hangi bir mebus veya salâhi-
yettar encümen üzerlerine alabilirler. 

Manisa 
Refik Şevket '. 

Gürnüşane mebusu Edip Servet Beyin takriri 

12 - V - 1932 
Yüksek Reisliğe 

Bu meselenin bir kerede Teşkilâtı esasiye encümeninde tetkik edilmesini teklif ederim. 
Gürnüşane 

Edip Servet 

Giresun mebusu H. Tank Beyin, dahilî nizamnamenin 68 inci maddesinin tadili hakkında 2/40 numa
ralı teklifi 

14 - V- 1932 
Yüksek Reisliğe 

Dahilî nizamnamenin 68 inci maddesi bir mebus veya encümenin geri alınmak istenen bir lâyiha 
Veya tekliften yalnız teklifleri takabbül edebileceği suretinde yazılmıştır. 

Halbuki takabbülü icap eden Sebepler lâyihalar hakkında da varit olduğu ve lâyihalarla kanun 
teklifleri Mecliste müzakere noktasından ayni seyri takip etmekte bulunmak itibarile birbirinden 
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farksız mahiyette bulunduğu cihetle bu maddenin görülen ihtiyaca göre tadili muvafık olur, 

Bu maksatla bir tadil maddesi takdim ve müzakeresine müsaadelerini rica ediyorum efendim. 
:... , . ; . . - . - Giresun 

H. Tarık 

Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 

İ5-V-1932 

Yüksek Reisliğe 

Dahilî nizamnamenin 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının hükmü kanun lâyihalarına da şamil 
olup olmadığı hakkında hâsıl olan tereddüt üzerine meselenin encümenimizce tetkikına dair encü
menimize havale olunan Gümüşane mebusu Edip Servet ve bu fıkranın tadiline dair Giresun me
busu Hakkı Tarık ve Manisa mebusu Refik Şevket Beylerin takrirleri okunup mesele müzakere 
edildi: 

Dahilî nizamnamenin 68 inci maddesinin ikinci fıkrası şekli hazırının sarahatine göre hükmün 
kanun lâyihalarına teşmiline imkân olmadığından ancak takabbülü icap eden sebepler lâyihalar hak
kında da varit olduğu ve lâyihalarla kanun teklifleri Mecliste müzakere noktasından ayni seyri takip 
etmekte bulunmak itibarile birbirinden farksız mahiyette bulunduğu cihetle maddenin bu fıkrasının 
Hakkı Tarık Beyefendinin teklif ettiği şekilde tadiline encümenimizce ittifakla karar verildi. 

Heyeti umumiyenin kabulüne arzolunr. 

T. E. En. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza 
Muğla Giresun Zonguldak Tekirdağ Artvin 

Y.Nadi II. Tarık Celâl Sahir Celâl Nuri M. Asım 

HAKKI TARIK BEYİN TEKLÎFÎ 

Dahilî nizamnamenin 68 inci maddesinin tadili hakkında nizam teklifi 

Madde 1 — Dahilî nizamnamenin 68 inci maddesi (*) nin ikinci fıkrası şu suretle tadil olun
muştur : 

« Ş u kadar ki bu lâyiha veya kanun tekliflerini diğer bir mebus veyahut ait olduğu encümen 
üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olunur.» 

(*) 68inci maddenin aslı şudur: • - • - . . . • -
Hükümet veya teklif sahibi verilen kanun lâyiha veya tekliflerini ruznameye alınmadan evvel He

yeti umumiyeye malûmat vermek şartile geri alabilir. 
Şu kadar ki kanun tekliflerini diğer bir mebus veyahut ait olduğu encümen üzerlerine alırlarsa mü

zakereye devam olunur. 
Bu lâyiha veya teklifler ruznameye alınmışlarsa geri alınmaları için Heyeti umumiyenin karar ver

mesi lâzımdır. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Madde 1 — Dahilî nizamnamenin 68 inci maddesinin ikinci fıkrası şu suretle tadil olunmuştur! 
« Şu kadar ki bu lâyiha veya kanun tekliflerini diğer bir mebus veyahut ait olduğu encümen üzer

lerine alırlarsa müzakereye devam olunur,» 

T. B. M. M. 
T. E. encümeni 
Karar No: 4 

Esas No: 2/40, 4/29 



Sıra No 161 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun 
3 üncü maddesile müzeyyel I inci maddesinin tadili hak

kında I 334 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü. 2-V-1932 
Sayı M 6İ1110 

B. M. M. Yüksek Reis l iğine 

1076 numaralı kanunun 3 üncü maddesile müzeyyel birinci maddesinin tadili hakkında 
Millî Müdafaa vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 27-1V-1932 tarihli içtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet Vekili 

Dr. Refik 

1076 numaralı kanunun tadilâtı hakkında esbabı mucibe 
1 — Seferî ordunun evvelce ihtiyat zabitana olan büyük ihtiyacını temin maksadiyle zarurî 

bir tedbir olarak orta mektep ve buna muadil tahsil görmüş efendiler de ihtiyat zabiti yetiş
tirilmekte idi. Bu ihtiyaç zail olmuştur. İhtiyat zabitlik hakkının yalnız lise ve daha yüksek 
tahsil görenlere tahsisi talim ve terbiye noktai nazarından maksada daha uygun görülmekte 
olduğundan bu lâyiha tanzim kılınmıştır. 

M. M. Vekili 
Zekâi 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

M. M. encümeni 14 - V - 1932 
Karar No. 30 
Esas No. 1/334 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekâletince tanzim edilip Başvekâletin 2 mayıs 1932 tarihli ve 6/1110 numaralı 
tezkeresile encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Millî Müdafaa vekili Bey ile Millî Müda
faa müsteşarı Paşanın huzurile müzakere edildi. 

Muvazzaf ve ihtiyat bilûmum zabitlerin bu günkü terakkinin icap ettirdiği bütün malûmat ve ve
sait ile mücehhez olması zarureti aşikârdır. 

Ayni evsafta zabit mevcudu noktasından ordunun ihtiyacını temin maksadile harbiye mekteple
rinden başka ihtiyat zabitlerinin yetiştirilmesi için orta ve lise ve yüksek ve muadilleri mekteplerin 
mezunları bir memba teşkil ediyorlardı. 

16 haziran 1927 tarihinden beri meriyeti devam eden kanunu mahsusunun tatbikından hâsıl olan 
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netice elyevm bu membadan orta ve muadili mektepler mezunlarının istisna edilmesini icap ettir
mektedir. Çünkü ordumuzun fimabait ihtiyat zabiti ihtiyacının yalnız yüksek ve lise muadili mek
tepler mezunlarilc tatmin edileceği anlaşılmıştır. Bu maksat ve hedefe nazaran tanzim edilmiş olan 
kanun lâyihası serlevhasında ve metninde bazı tadilât ile encümenimizce muvafık görülmüştür. 
Ancak ihtiyat zabiti olarak yetişmek üzere hazırlık kıtalarına celp edilmiş orta ve muadili mektepler 
mezunlarının vaziyeti hazıraları teemmül edilerek bu gibilerin orta ehliyetnamesi bulunup bulunma
dığına göre hazırlık kıtalarında geçirdikleri müddetin hizmeti askeriyelerinden mahsup edilmesi ve 
muvazzaflık hizmetlerinin de iki ay noksanla ikmal etmeleri ve bunlardan bedeli naktî vermek isti-
yenlerin kabul olunması nefsülemre muvafık görülerek kanun lâyihasına bu maksada göre mu
vakkat madde ilâve edilmiştir. 

Bu esaslara nazaran tanzim edilmiş olan kanun lâyihasının kabulüne ve meselenin ehemmiyetine 
binaen tercihan ve müstacelen müzakere edilmek temennisile keyfiyetin Umumî heyetin nazarı tasvi
bine arzedilmesine encümenimiz karar vermiştir. 

M. M. En. 
Giresun 

ihsan 
Aza 

Gazi Aııtep 
Kılıç Ali 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 

Rs. M. M. Na. 

İhsan 
Aza Aza 

Tokat Niğde 
Hüsnü Ali Galip 

Kâ. 

Aza 
Kırşehir 
L. Müfit 

Aza 
Kastamonu 

A. lliza 
Aza 

Kars 
Halit 

Aza 
Malatya 

M .Nedim 
Aza 
Ordu 

Eecai 

Aza Aza 
Tokat Bilecik 

B. Lûtfi Salih 
Aza 

Balıkesir 

thtiyat zabiti ol-
mak üzere altı ay evvel hazır] 
kıtalarına celbedilen orta mc 
tep ve emsali mektep mezunları 
hakkında olan muvakkat mad
deye muhalifim. Kanunun ma
kabline şümulü yoktur. Bu efen
dilerin ihtiyat zabiti olması lâ

zımdır. 
Enver 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1076 numaralı kanunun 3 üncü maddesile müzeyi)el 1 inci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

1 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hakkındaki 1076 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesinin ilk fıkrası ve bu maddeye ait cetvel ve bu kanunun 1555 numaralı kanunla tezyil edil
miş olan birinci maddesi berveçhiati tadil edilmiştir. 

A) Üçüncü maddenin ilk fıkrası: 
( Her sene son yoklama neticesinde sağlam veya sakat asker edilenlerden tam devreli lise ve mu

adilleri ile .yüksek derecede meslek mektepleri ) 
B) Üçüncü maddeye ait cetvel şu şekli almıştır. 
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MlLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

1076 numaralı kanunun üçüncü maddesindeki ilk fıkra ile cetvelin ve 1555 numaralı kanu
nun beşinci maddesindeki birinci müzeyyel maddenin tadiline dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADÜE — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hakkındaki 1076 numaralı 
kanunun üçüncü maddesindeki ilk fıkra ve bu maddeye ait cetvel aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

( Her sene yapılan son yoklama neticesinde sağlam veya sakat asker edilenlerden tam devreli 
lise ve muadilleri ile yüksek devrede meslek mektepleri, tüccar kaptan ve çarhcı mektebi ve muadili 
mekteplerden ve darülfünundan mezun bulunanlar sekizinci maddedeki şartları haiz oldukları halde 
ihtiyat zabiti yetiştirilmek üzere tahsillerinin nevine ve kabiliyetlerine ve Müdafaai Milliye vekâle
tince takdir edilecek ihtiyaca göre muhtelif sınıflara ayrılırlar. Bunlardan tüccar ) 
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18 Üçüncü maddenin başında yazılı mektepler
den mezun olupta askerî ehliyetnamesi bulunma
yanla 

1 5 Tam ehliyetnamesi olanlar ( orta mekteplerle 
muadillerden orta ehliyetnameyi de almış olmak 
şartile tam devreli lise ve muadilleri mezunla
rından tam ehliyetnameyi alanlar. ) 

12 Yüksek ehliyetnamesi olanlar yüksek mektep
lerle tüccar, kaptan ve çarhçı mektebi ve darül
fünun mezunlarından askerî yüksek ehliyetname 
alanlar 

C) 1555 numaralı kanunla tezyil edilmiş birinci maddenin ilk fıkrası. 
(Üçüncü maddede yazılı derecelerdeki tahsili bitirdikten sonra şahadetname veya tasdikname 

alanlar ile her ne suretle olursa olsun tahsili terke mecbur olanların - lise veya muadili mektepleri 
ikmal etmeden tahsili terkedenler müstesna - nüfus ) 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya îcra Vekilleri Heyeti meburdur. 

Bş. V. V. 
Dr. Refik 

îk. V. 
M. Şeref 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

S. I. M. V. 
Dr. Refik 

M .M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

G. î. V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

27/IV/1932 
Mal. V. 

M. Abdülhalik 
Mf. V. 

Esat 
Na. V. 
Hilmi 



- 5 -

•I -S ^ % s 2 E 

•O e 2 «M fi rt ."tî '= <3 
•s = o ü « « "C * « "S 15 
* 42 S 2 > -o -o N « -o > Askerî ehliyetname 
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6 6 6 18 3 üncü maddenin başında yazılı mekteplerden 

mezun olupta askerî ehliyetnamesi bulunmıyanlar 
4 6 6 16 Tam devreli lise ve muadili mekteplerden 

mezun ve askerî tam ehliytamesi olupta askerî 
orta ehliyetnamesi olmıyanlar 

2 6 6 14 Tam devreli lise ve muadili mekteplerden 
mezun tam ve orta askerî ehliyetnamesi olanlar 

0 6 6 12 Yüksek mektepler ile tüccar, kaptan ve çarhçı 
mektebi ve darülfünun mezunlarından yüksek 
ehliyetnamesi olanlar 

İkinci madde — 1555 numaralı kanunun beşinci maddesindeki (birinci müzeyyel maddenin) ilk 
fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Üçüncü maddede yazılı derecelerdeki tahsili bitirdikten sonra şehadetname veya tasdikname alan
lar ile her ne suretle olursa olsun tahsili terke mecbur olanların (lise veya muadili mektepleri ikmal et
meden tahsili terkedenler müstesna) nüfus kayitlerindeki muvazzah künyeleri infikâkleri esbabile bir
likte mektep müdürlerince her sene bulunduğu yerdeki askerlik şubelerine gönderilir ve tahsil dere
celeri de hüviyet cüzdanlarına kay it ve tasdik edilir. Askerlik . . , . . . . ) 

Muvakkat madde — işbu kanunun neşrinden evvel ihtiyat zabiti yetiştirilmek üzere hazırlık kıtaları
na celbedilmiş ve orta ehliyetnamesi bulunduğuna veya bulunmadığına göre dört veya altı aylık hazırlık 
kıtası hizmetini ifa etmiş olan orta mektep ve muadili mezunlarının hazırlık kıtalarında geçirdikleri 
müddet muvazzaflık hizmetlerinden mahsup edilerek mensup oldukları sınıflarda mütebaki muvaz
zaflık hizmetleri iki ay noksanile ikmal ettirilir. Bunlardan bedeli naktî vermek istiyenlerin be
deli naktileri kabul ve hazırlık kıtalarında geçirdikleri hizmetleri mahsup edilir. 

Üçüncü madde — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Dördüncü madde — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

m 





Sıra No 165 
Muhtelit mübadele komisyonunda inhilâl eden azalık hak

kında 1/310 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 23 - IV - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/961 

U. M. M. Yüksek Reisliyiııti 

Huhtelit mübadele komisyonunda inhilâl eden azalık hakkında Hariciye vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 20-1V-1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazaşının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe layihası 

Türk ve rum ahalinin mübadelesine dair olan mukavelenamenin 11 inci maddesile mu
kavelede mezkûr muhacerete nezaret ve anı teshil ve tasfiye muamelâtile iştigal etmek üzere 
bir Muhtelit mübadele komisyonu teşkil edildiği ve bu Komisyonun iki âkit taraftan her 
biri için dört ve 1914 - 1918 harbine iştirak etmemiş olan Hükümetler tebaası arasından 
Cemiyeti Akvam Meclisince intihap edilen üç azadan mürekkep olduğu malûmdur. 

Bu Komisyon gerek Lozan mübadele mukavelenamesi ve gerek itilâfatı muahhara ile ken
disine tevdi olunan vezaifle iştigale devam etmektedir . Mübadelei ahaliye mütedair Lozan 
Muahedesile Atina itilâfnamesinin tatbikinden mütevellit mesailin sureti katiyede halli hakkında 
10 haziran 1930 tarihinde Hükümeti Cümhuriye ile Yunan Hükümeti arasında aktedilip 
Meclisi Âlice tasdike iktiran eden mukavelename bilhassa komisyonun Cemiyeti Akvamca 
müntahap üç bitaraf azasına bazı vezaifi mahsusa tahmil etmiştir. 

Bu mukavelenamenin 4 üncü maddesile mübadil mallarının tasfiyesi hakkında rey beyan 
edilmesi, 10 ve 14 üncü maddelerile etabli vesikalarının tevzii 20 inci maddesiyle Yunan 
Hükümetinin Muhtelit mübadele komisyonu emrine tediye ettiği mebaliğden Hükümeti Cüm-
huriyeye üç defada tesviye edilecek mebaliğin 2 inci ve 3 üncü kısımlarının temini 
tesviyesi için Hükümeti Cümhuriyenin taahhüdatı vakıasını tamamen ifa ettiğine 
hükmolunması. 23 üncü maddesile 22 inci maddenin tatbikatına taallûk eden bazı vezaifin 
ifası ve bilhassa 10 haziran 1930 tarihli Mukavelenamenin tatbik ve tefsirine müteallik ihti-
lafatta hakem vazifesini ifa etmeleri bitaraf heyete tevdi edilen vazifelerdendir. Bitaraf heyet 
üç azadan terekküp ettiğine göre heyetin bu vezaifi ifa edebilmesi ahdî teşekkülünün tamami-
yetine mütevakkıf bulunmaktadır. Bitaraf heyet azasından Müsyü Rivas'ın devleti metbuasmca 
başka bir vazifeye tayin edilmesi hasebile vukubulan istifası bitaraf heyetin teşekkülü ahdisini 
noksan bırrkmış ve istifa eden aza yerine bir diğerinin tayini esbabına tevessül edilmesi 
zaruretini tevlit etmiştir. Şu kadar var ki Muhtelit mübadele komisyonu vezaijinin neticelen-
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mek üzere olmasına ve yeniden bir azanın temini intihabı hayli bir masrafı istilzam edeceğine 
»öre Yunan Hükümeti ile mutabık kalınarak münhal azahğa bir yenisinin tayin edilmemesi 
takarrür etmiş ve bitaraflara mevdu vezaifin iki bitaraf aza tarafından ifası ve iki bitaraf 
arasında ittifak hasıl olamadığı takdirde İstanbulda ifayı vazife eden muhtelit mahakim rüesa-
sındaıı Türk ve Yunan heyeti nuırahlıasaları Riyaseti tarafından ittifakla intihap edilecek bir 
zatın ihtilaflı meselelerin halli için heyete temini iltihakı esasında anlaşılarak olbaptaki 
Heyeti Vekile kararile merbut notalar teati edilmiştir. Bitaraf heyetin sureti teşekkülünde 
vuku bulacak bir tebeddül meri mukavelelerin bu hususlaki hükümlerinin tadilini icap ettir
diği cihetle merbut notaların Meclisi Âlice tasdikına zaruret bulunmaktadır. Heyetin sureti 
teşekkülündeki bu tebeddülün millî meııafiimizi muhil bir mahiyet irae etmemesine ve tasarruf 
gayesine matuf bulunmasına ve bu işlerin bir an evvel intacı Muhtelit mübadele komisyonu
nun faaliyetine nihayet vermesini temin edeceğine nazaran notaların Meclisi Âlice tasdik 
buyurulacağına Hükümetçe emin bulunulmaktadır. 

Ha r i c iye cııciiııifMii ıtıazlmtttsı 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 14-V-1932 

Karar A 3 
Esas A J/310 

Yüksek Reisliğe 

Türk ve Rum ahalinin mübadelesine müteallik olarak Lozanda aktedilmiş olan mukavelenin 
maddei mahsusası mucibince muhtelit mübadele komisyonuı a Cemiyeti Akvam Meclisi 
tarafından intihap edilmiş olan üç azadan birinin ahiren istifa etmesi üzerine mezkûr 
azanın mevcut mukavelât mucibince haiz oldukları vazife ve salâhiyetlerin diğer 
iki aza tarafından ifa edileceğine ve aralarında ihtilâf zuhurunda İstanbulda bulunan 
muhtelit hakem mahkemeleri reislerinden birinin her münaziünfih mesele için üçüncü 
hakem olarak intihap olunacağına dair Hükümeti Cümhuriye ile Yunan Hükümeti arasında 
teati edilen notanın tasdikim mutazammın kanun lâyihası encümenimizce muvafık görülmüştür, 
arzoltuıur. 

Hariciye En. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Siirt Manisa Elaziz İstanbul Kocaeli 

Mahmut Yakup Kadri Fazil Ahmet Salah Cimcoz İ. Süreyya 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muhtelit mübadele komisyonu bitaraflar heyetinde inhilâl eden azalıra bir yenisinin intihap 
edilmemesine ve bitaraflara mevdu vezaifi ahdiyenin sureti ifasına dair teati edilen notaların 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

Madde i — Muhtelit mübadele komisyonu bitaraflar heyetinde inhilâl eden azahğa bir 
yenisinin intihap edilmemesine ve bitaraflara mevdu vezaifi ahdiyenin sureti ifasına dair Hükü
meti Cümhuriye ile Yunanistan arasında teati edilen 7 nisan 1932 tarihli notalar tasdik 
olunmuştur. 

Madde 2 .— Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
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Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20 - V - 932 
Bş. V. Ad. V. M. M. .V Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Adülhalik 
Mf. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. V. G. İ. V. Zr. V. 

Esat Hilmi M. Şeref D. Refik Ali Rana Muhlis 

Hariciye Vekili namına Hariciye müsteşarı menemenli zade Numan Rifat Bey tarafından 
imza edilerek Yunan Sefiri Müsyü Polychroniadise tevdi edilen Nota suretidir 

Sefir Hazretleri, 

Meri itilâfat ve bilhassa Ankara mukavelenamesile derpiş edilen bitaraf aza vezaifinin 
ileride Müsyü Holstan ve Müsyü Andersen tarafından ifa edilmek üzere istifa eden Müsyü 
Rivas Vicunanın yerine kimsenin tayin ediimiyeceği hakkında Hükümetlerimiz arasında vaki 
itilâfı işbu mektupla teyit eylemekle kesbi şeref ederim. 

Maamafih şurası muharrerdir ki mumaileyhima arasında ademi itilâf halinde Türk ve Yunan 
Heyeti murahhasâlan reisleri her münferit mesele için bilitilâf İstanbulda icrayı vazife eden 
Muhtelit mehakim rüesasından birini üçüncü bir hakem olarak intihap edeceklerdir. 

İhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim, 
Ankara 7 nisan 1932 

İmza : Numan 

Yonan Sefiri Müsyü Polychroniadis taraf inden imaz edilerek Hariciye müsteşarı Menemenli 
Zade Numan Rifat Beye tevdi edilen nota soretidir 

Vekil Beyefendi Hazretleri; 

Meri itlâfat ve bilhassa Ankara Mukavelenamesile derpiş edilen bitaraf aza vezaifinin ileride 
Müsyü Holstad ve Müsyü Andersen tarafından ifa edilmek üzere istifa eden Müsyü Rivas Vicu
nanın yerine kimsenin tayin ediimiyeceği hakkında Hükümetlerimiz arasında vaki itilâfı işbu 
mektupla teyit eylemekle kesbi şeref ederim. 

Mamafih şurası mukarrerdir ki mumaileyhima arasında ademi itilâf halinde Türk ve Yunan 
Heyeti murahhasâlan reisleri her münferit mesele için bilitilâf İstanbulda icrayı vazife eden 
Muhtelit mehakim rüesasından birini üçüncü bir hakem olarak intihap edeceklerdir. 

İhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim. 
Ankara 7 nisan 1932 

İmza 
Polychroniadis 





Sıra No 167 
Konya mebusu Tevfik Fikret Beyin, Konya ovası sulama 
idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun I inci 
maddesinin tadiline dair 2/5 numaralı kanun teklifi ve Nafıa 
encümeni mazbatasile Konya ovası sulama idaresinin teş

kilât ve vezaifi hakkındaki kanunun tadiline dair I 305 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa, İktısar ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

Konya mebusu Tevfik Fikret Beyin, Konya ovası sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi hak
kındaki kanunun 1 inci maddesinin tadiline dair 2/5 numaralı kanun teklifi 

Yüksek Reisliğe 

Esbabı mucibe 

Konya sulama idaresinin merkezi 26 nisan 1927 tarihli kanun mucibince Konya idi. Sulama faa
liyetinin Çumra olmasına rağmen merkez idaresinin Konyada bulunması bazı müşkülâtı daidir. 
Ezan cümle idare ile zürraın daima temas ve münasebeti olduğu halde merkezin uzakta olması te
ması müşkülleştirmektedir. Diğer taraftan salâhiyettar memurların idare ettikleri su işinin başında 
bulunmalarının fevaidi kesiresi muhtacı izah değildir. Sulama idaresinin bütün memurlarının 
ikametleri ve ifayi hizmetleri için sureti mahsusada inşa edilmiş binalar mevcut ve bu suretle hayli 
tasarruf ta mümkündür. 

Maruzatı salifeye binaen mezkûr kanunun birinci maddesinin berveçhi âti tadilini teklif ve 
arzeylerim efendim. 

18 - V - 1931 Konya 
T. Fikret 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 16 - V - 1932 

Karar No. 3 
Esas No. 2/5 

Yüksek Reisliğe 

Sulama faaliyeti «Çumra» ovasında olduğu halde idare merkezinin Konyada bulunması alâka
dar çiftçileri müşkülâta uğratmakta olduğundan 10 mayıs 1927 tarihli ve 1063 numaralı Konya 
ovası sulama idaresi kanununun birinci maddesinin tadilile sulama idaresi merkezinin Çumraya 
nakline dair Konya mebusu Tevfik Fikret Beyin teklifi kanunisi encümenimize havale olunmakla 
tetkik ve müzakere olundu. 

Filhakika sulama idaresinin ikametgâhlarının Çumrada olması ve sulama mıntakasının Çumra 
havalisi bulunması sebebile idare merkezinin Çumrada bulunmasını istilzam eder. Bu erbabı ziraat 
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iyin suhulet temin edecektir. Nafıa ve Ziraat vekilleri Beyefendiler de bu hususta encümenle hem
fikirdir. 

Ancak çiftçi ve ziraatle münasebetiniıı fazlalığı sebebile Ziraat vekâletini daha ziyade alâkadar 
eden sulama idaresi işlerinin Nafıa vekâletinden fekkile Ziraat vekâletine raptına dair olan Hü
kümet teklifi de encümenimizce kabul edildiğinden mezkûr lâyiha ile birleştirilmek üzere sulama 
merkezinin Çumraya nakli münasip görülmüş ve 1027 numaralı kanunun birinci maddesinin tek
lif edilen şekilde buna göre tadil edilerek atiye dereedilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arz ve takdim kılındı. 

Nafıa En. Reisi M. M . Kâ. Aza Aza 
Samsun Erzincan Manisa Antalya Eskişehir 
Etkeni Nazifi Şerif Aknıct 

Aza Aza Aza Aza 
Kütahya Mersin Samsun Trabzon 
Hakkı 8. Fikri Dr. Asını Hakkı 

TEVFİK FİKRET BEYİN TEKLİFİ 

Madde 1 — 20 mayıs-1927 tarih ve 1053 numaralı kanunun birinci maddesi berveçhi zir tadil 
edilmiştir: 

( Konya ovası sulama idaresi şahsiyeti hükmiyeyi haiz olup muamelâtı mülhak bir bütçe ile 
ve Nafıa vekâletine merbut bir müdür rnarifetile tedvir olunur. İdarenin merkezi Çumradır. ) 

Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Madde 1 — 20 mayıs 1927 tarih ve 1053 numaralı kanunun birinci maddesi berveçhi ati tadil 
edilmiştir: 

Konya ovası sulama idaresi şahsiyeti hükmiyeyi haiz olup muamelâtı mülhak bir bütçe ile ve 
Ziraat vekâletine merbut bir müdüriyet rnarifetile idare olunur. İdarenin merkezi Çumradır. 

Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Aynen. 

Konya ovası sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun tadiline dair 1/305 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 24-IV-1932 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/972 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Konya ovası sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki 20 mayıs 1927 tarih ve 1053 
numaralı kanunun tadili hakkında Ziraat vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
20 - IV -1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. Başvekil 
İsmet 

Aza Aza Aza 
İçel İsparta Kütahya 

Hakkı II. Hüsnü İbrahim 
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Esbabı mucibe 

Konya ovası sulama idaresi 26 mayıs 1927 tarih ve 1053 numaralı kanun mucibince Nafıa ve
kâletine merbut, hükmî şahsiyeti haiz bir müessesedir. 

Müessesenin sulama tahsisatına ait esas inşaatı bitirilmiş olmasına nazaran bu güu idarenin 
iştigal ettiği mevzu münhasıran ziraî bir mahiyet almıştır. Bundan dolayı idarenin Nafıa vekâle
tinden ziyade Ziraat vekâletinin nezaret ve murakabesine tevdii muvafık görülmüş ve merbut ka
nun lâyihası ihzar olunmuştur. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 

Karar NQ. 5 
Esas No. 1/305 

2 - V - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâleti Celileden 24 nisan 1932 tarih ve 972 numara ile mevrut ve tarafı riyasetlerinden 
encümenimize muhavvel Konya sulama idaresinin Ziraat vekâletine raptı hakkındaki kanun lâyi
hası ve esbabı mucibe mazbatası tetkik ve müzakere olundu. 

Mezkûr kanun lâyihası aynen kabul olunarak diğer encümenlere tevdi buyurulmak üzere hu
zuru âlilerine arz ve takdim kılındı. 

Nafma En. 
Samsun 
Etkeni 

Aza 
Trabzon 
Hakkı 

Re i isi M. M. Kâ 
Erzincan Manisa 
A. Samik 

Aza 
Mersin 
S. Fikri 

Aza 
Antalya 

Nazif i Şerif 

Aza 
tcel 
Hakkı 

Aza 
İsparta 
//. Hüsnü 

Aza 
Konya 
Ş. Sırrı 

Aza 
Samsun 

Dr. Asını 

tktısat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Karar No. 29 
Esas No. 1/305 

16 - V - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Konya ovası sulama idaresinin teşkilât ve vezaif ine dair olan 1053 numaralı kanunun tadili hak
kındaki kanun lâyihası Ziraat vekili Beyin hıızurile tetkik ve müzakere edildi: 

Sulama işleri mahsulâtı arziyenin su ihtiyacını tatmine matuf bir hizmet olduğuna ve bunun da 
nebatın ihtiyacına, toprağın nevi ve cinsine ve iklimin hal veya tahavvülâtma veya mevsime 
göre tebeddül eylemesine nazaran bu işin ancak bir ziraat işi ve binaenaleyh Ziraat vekâletinin 
vezaifi cümlesi içerisine girmesi icap eden ve ancak bu şubei idariyenin ihtisası dahilinde olması 
lâzımgelen bir iş bulunduğunu ve esasen diğer bir çok memleketlerde de bu vazifenin ziraatın 
bir şubei mühimmesi olarak tedvir olunduğunu nazarı dikkate alan encümenimiz bu kanun lâ
yihasının esas itibarile pek muvafık bulunduğuna ve yalnız meriyet tarihini gösteren üçüncü 
maddenin hükmünün malî sene başı olması itibarile bir haziran suretinde tadil edilmesinin daha 
faydalı olacağına karar vermiş ve diğer maddelerin ise aynen kabulünü tensip eylemiştir. 
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Havalesi veçhile Bütçe 

iktisat En. Reisi M. M. 
izmir Mardin 

M. Rahmi Ali Rıza 

Aza Aza 
Konya Aksaray 

A. Ilamdi Yasar 

encümenine tevdi olunmak üzere 

Kâ. Aza Aza 
Bursa Zonguldak 

Dr .R. Ferit Ragıp 

Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Aza Aza Aza 
Ankara Edirne istanbul 

Eşref Fayik A. Hamdi 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 121 
Esas No. 1/305, 2/5 

Bütçe encümeni mazbatası 

18 - V - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Konya ovası sulama idaresinin Ziraat vekâletine raptı hakkındaki kanun lâyihasile idare mer
kezinin Konyadan Çumraya nakli hakkındaki Konya mebusu Tevfik Fikret Beyin teklifi kanunisi 
Nafıa ve iktisat encümenler mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kılınmakla tetkik ve mütalea 
edildi. 

Sulama idaresinin Nafıa vekâletinden ayrılarak Ziraat vekâletine raptı ve idarei merkeziyenin de 
Konyadan Çumraya nakli encümenimizee de kabul edilmiştir. Ancak malî senenin hitamına az bir 
müddet kaldığı cihetle bu işlerin 1 haziran 1932 tarihinden itibaren tatbik edilmesi muamele itibarile 
daha muvafık görüldüğünden bu sebeple Nafıa encümenince hazırlanan lâyihanın ikinci 
maddesi tadil edilmiş ve birinci maddesi şekil itibarile yeniden yazılmıştır. 

Müstacelen müzakere edilmek üzere Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Sivas 
M. Remzi 

Es. V. 
Konya 

K. Hüsnü 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Kâ. 
Tokat 
Süreyya 

Çorum 
Mustafa 

Giresun 
Kâzım 

İsparta 
Mükerrem 

Kayseri 
A. Hilmi 

Elâziz 
H, Tahsin 

Yozgat 
iSf. Sırrı 
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HÜKÛMETİN TEKLlFÎ 

Konya ovası sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi 
hakkındaki 26 mayıs 1927 tarih ve 1053 numa

ralı kanunun tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresi Zi
raat vekâletine raptedilmiştir. 

MADDE 2 — Konya ovası sulama idaresinin 
teşkilât ve vezaifi-hakkındaki 26 mayıs 1927 tarih 
ve 1053 numaralı kanunun muhtelif maddelerin
deki ( Nafıa vekâleti ) kaydı ( Ziraat vekâleti ) 
suretinde tashih edilmiştir. 

MADDE 3 
teberdir . 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20 - IV -1932 
Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Esat 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

H 
$• 

Ad. V. 

a. V. V. 
Kaya M. 

Na. V. 
Hilmi 

G. î. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
Abdülhalik 

Ik. V. 
M. Şeref 

Zr. V. 
Muhlis 

İKTISAT ENICÜMENÎNİN TADÎLÎ 

Konya ovası sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi 
hakkındaki 26 mayıs 1929 tarih ve 1053 numaralı 

kanunun tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kânunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLÎ 

Konya ovası sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi 
hakkındaki 1053 numaralı kanunun birinci madde

sinin tadiline ait kanun lâyihası 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin 
teşkilât ve vezaifi hakkıdaki 26 mayıs 1927 tarih 
ve 1053 numaralı kanunun birinci maddesi aşağıda 
yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

«Konya ovası sulama idaresi şahsiyeti hükmi-
yeyi haiz olup muamelâtı mülhak bir bütçe ile ve 
Ziraat vekâletine merbut bir müdüriyet marifetile 
idare olunur. İdarenin merkezi Çumradır. » 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihin
den muteberdir . 

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





Sıra Ne 168 
Askçrlik mükcHefiyeti kanununun I I I inci maddesine bir 

fıkra ilâvesine dair I 329 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 2-V-1932 
Sayı J? 611128 

B. M. M. Yüksek Iteisligiııc 
1111 numaralı askerî mükellefiyet kanununun 111 inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

Millî Müdafaa vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 27-IV-1932 tarihli îçtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur, 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet Vekili 

Dr. Refik 

Esbabı mucibe 

Bedeli naktî efradına talimleri müddetince maaş ve tayın ve elbise verilmiyeceği askerî mü
kellefiyet kanununun 111 inci maddesi ahkâmından bulunmakta ise de bu gibilerin talimleri es
nasında hasta olftîîlarııun tedavileri ve hastanede yatanlarının iaşeleri hakkında meakûr maddede 
bir sarahat bulunmadığından tatbikatta müşkülâta duçar olunmaktadır. 

Vatanın müdafaası için icap eden telim müddeti esnasında hasta olanların - velevki bedeli 
naktî efradından olsun - askerî hastanelerde tedavileri elzem ve zarurî olduğu halde ilâçlarının 
ve iaşelerinin kendilerine tahmil edilmesi mugayiri madelet görülmekte ve kanunun bu cihet 
hakkındaki sükûtu karşısında bir şey yapılamamaktadır. 

Binaenaleyh bedeli naktî efradından talimleri esnasında hasta olanların tedavileri ve hastanede 
yattıkları esnada meccanen iaşe edilmeleri zımnında merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa encümeni masbatAsı 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 9-V-1932 

Krar No: 62 \ 
Esas No: 1/329 

Yüksek Reisliğe 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun yüz on birinci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair Başvekâletin 2 mayıs 1932 tarihli ve 6/1128 numaralı tezkeresile encümenimize havale bu
yurulara kanun lâyihası M. M. vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi 

Mevzubahs maddenin hükmü ( bedel efradına talimleri müddetince maaş, tayın ve elbise ) 
verilmiyeceğini amirdir. Bu gibilerin talim müddeti esnasında hastalandıkları vakit tedavileri ve 



hastanede 'yatalt ların iaşeleri hakkında kanunda bir sarahat bulunmadığından t a tb ika t t a müşkülâ t 
görülmektedir . . Bu müşkülâ t ı bertaraf etmek ve bedel vermiyerek askerl ik hizmetlerini gören
lerden hasta olanların tedavi ler inde olduğu gibi bedel efradının da askerî hastanelerde zarurî 
olan tedavileri ieiu ilâç. ve iaşe masraflar ının Hükümet tarafındaki ih t iyar edilmesinin pek, adi lâne 
bir muamele olmak nıaksat ve mülâhazasi le .tanzim ve -teklif edilen kanun . lâyihasının aynen 
kabulüne ve keyfiyetin Umumî Heyetin nazarı tasvibine arzına encümenimiz ka ra r vermiştir. 

M. M. Kn. 
(Jiresun 
İhsan 

Aza 
Kırşehir 

h. Müfit 

Rs . 

Al 

M. 

Aza 
Niğde 
i Galip 

M. Kâ. 

Aza 
Balıkesir 
Enrer 

M 

Aza 
Malatya 
. Nedim 

Aza 
Ordu 

Be rai 

A z a ' '•• 
Burdur 
Halil 

Aza 
Tokat 

II il sn il 

' "Aza 
Tokat 

B. L fit fi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Bilire encümeni 17 - V - 193,2 

M. No. 11.9 
Fsas No. 1/329 

Yüksek Reisliğe 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 111 inci maddes ine bir fıkra tezyiline dair olup Başvekâ
letin 2 - V - 1932 tar ih ve Ü/1128 numaral ı tezkeresi le gönderilen kanun lâyihası Millî Müdafaa 
encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi edilmekle Millî Müdafaa vekili Beyin huzıı-
rile tetkik ve müzakere olundu. 

Zati mesele; bedeli nakt î vermiş olanlardan, talim müddetler i esnasında has ta lananlar ın askerî 
has taneler inde tedavide bulunacaklar ı müddet için, kendiler inden tedavi , ilâç ve iaşe bedeli alın
mamasına dair, mezkûr kanunda nıeskût kalan 111 inci maddeye bir fıkra ilâvesi hakk ındad ı r , 

Filvaki, bedeli nakt î efradının talimleri esnasında hadis olacak hastal ıklar ı ' dolayısile askerî 
hastaneler inde tedavileri zarurî ve tabiî görülmüş ve Millî Müdafaa encümeninin bu haptaki mü-
talea ve noktai nazarına iştirak olunarak teklifin esas itibarile kabulü muvaf ık görülmüştür . Yal
nız mezkûr kanunun 111 inci maddesindeki s a raha te istinaden bu gibi efradın talim müddet ler i 
zarfında il Bas ve iaşelerinin kendilerince tedar ik ve temini icap eylemekte ise de, mezkûr efra
dın ilbas ve iaşe hususunda serbest ka lmalar ı , elbiselerinin yeknesak b i r ' ha lde bulunmama
sını ve bazı mahal lerde iaşelerini temin için müşkülâ ta tesadüf eylemeleri, tanı gıda alama
malarını ve binnetice sıhhatlerinin muhtel olmasını intaç eylemektedir . Bu it ibarla bedeli nak
tî efradının da bedelleri kendi ta ra f ından tesviye edilmek üzere bedeli nakt î vermiyen efrat 
misilli k ı t 'as ınca ilbas ve iaşelerinin temini elzem görülmüştür . 

Bu yolda ayrıca bir fıkra ilâvesi suret ile encümenimizce tadilen kabul olunan kanun lâyihası 
Inu ımî heyetin tasvibine arzolunur. 

Aza Aza Aza Aza 
Ankara Aksaray Çorum Erzurum 
Y. Galip A. Ü il re uya Mustafa Aziz 

Aza 
Sivas 
Itasim. 

Keis 
(lümüsaue. 
11. Fehmi 

Aza 
(üresini 

Kâzım 

Rs. V. 
Konya 

A'. Hüsnü 

Aza 
Kayseri 

A. IIilmi 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Aza 
Kıklarcli 
Herke l 

Kâ. 
Tokat 
Süreyya 

Aza 
Niğde 

Faik 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1111 numaralı askerî mükellefiyet kanununun 111 
inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kamın 

Lâyihası 

MADDE 1 — 1111 numaralı askerî mükellefiyet 
kanununun 111 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

« Bunlardan talimleri müddetince hasta olan
ların ilâçları ve hastanede yatanların iaşeleri mee-
canendir.» 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

27 - IV - 1932 
Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. Refik Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Esat Hilmi M. Şeref 

S. t. M. V. C. t. V. Zı\ V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 111 inci meıddesine bir fıkra ilâvesine 

dair kanun lâyilıası 

MADDE 1 — 21 haziran 1927 tarih ve 1111 nu
maralı askerlik mükellefiyeti kanununun 111 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

« Bunlardan talim müddeti zarfında hasta 
olanların ilâçları ve hastanede yatanların iaşeleri 
meeeanen ve bedelleri kendi taraflarından tesviye 
edilmek şartile bu gibilerin ilbas ve iaşeleri kıta-
sınca temin olunur. » 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 



.. { ' t .*. 



Sıra No 169 
Muvakkat muvazene vergisi hakkında I 311 numaralı kanun 

lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 24 - IV - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 61975 

B. M. M. Y ü k s e k Reisl iğine 

Muvakkat muvazene vergisi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Hey
etinin 20-IV-1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktdzasımn ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Esbabı mucibe 

Münhasıran bütçe açığını kapatmak ihtiyacından mülhem olarak muvakkat muvazene vergisinin 
ihdasına lüzum görülmüştür. Her hangi bir memba üzerine, muhtelif sebep ve avamil dolayısile ye
niden vergi vazı imkânları bulunamaması dahi, böyle bir verginin tesisi ile bütçe ihtiyacının karşılan
masını icap ettirmiştir. 

Memleketin geçirmekte olduğu buhran, bilûmum kazanç ve iratlarda tenakus tevlit etmiştir. Maaş 
ve ücret mukabilinde istihdam edilenlerin de umumî olan bu kazanç tenakusundan hissedar olmaları 
tabiidir. Devletin devam eden malî ihtiyaçlarını karşılamak için diğer sınıflar üzerine yeni vergiler 
tahsili veya mevcut vergilere başkaca zamlar icrası yoluna gidildiği takdirde memleketin iş hayatının-
da memur ve müstahdemler sınıfının zararına olarak mühim sarsıntılara uğrıyacağı nazarı dikkate 
alınırsa malî ihtiyacın istilzam ettiği fedakârlıktan bu sınıfın daha fazla hissedar olmasının, işlerinin 
devammı temin itibarile de menfaatlerine muvafık ve ayni zamanda haklı bulunduğunu kabul etmek 
icap eder. 

Muvakkat muvazene vergisi müterakki değildir, seyyanen yüzde ondur. 
On bir madde üzerine ihzar olunan, lâyiha iktisadî buhran vergisinde kabul edilmiş olan eşkâl da

iresinde tarh ve tahakkuk ettirilecektir. 
iktisadî buhran vergisi kanununda mevcut olan bilûmum hükümler lâyihayada hemen aynen alın 

mistir. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 30 - IV - 1932 

Karar No. 49 
Esas No, 1/311 

Yüksek Reisliğe 

Muvakka t muvazene vergisi kanunu hakk ında Maliye vekâletince hazır lanıp Başvekâle t ten 
6/975 numara l ı ve 24 - IV - 1932 tar ihl i tezkere ile gönderilen kanun lâyihası ve esbabı mucibe 
mazbatası encümenimize havale edilmekle Maliye vekili Beyefendi ve Var idat ı umumiye müdürü 
hazır olduklar ı halde mütalea ve t e tk ik edi ld i : 

Bü tün dünyanın geçirmekte olduğu iktisadî buhran , memleketimizin malî ve iktisadî sahalar ın
da da az çok tesirini göstermiş ve bunun binnetice tevlit ettiği bütçe açığını kapatmağa medar 
olmak ve m u v a k k a t mahiyet te bu lunmak üzere mezkûr verginin ihdasına lüzum görülmüştür . 

Esasen iktisadî buhran ın bi lûmum kazanç ve i ra t larda husule get irdiği tenakus it ibarile diğer 
sınıflar üzerine yeniden vergi ta rh ı , memleket in iş hayat ında mühim sars ınt ı lar tevlit edeceği 
Hükümetçe nazarı d ikka te a l ınmasından dolayı hizmet mukabil i t ed iya t t an seyyanen yüzde on ke
silmek esasına müsteni t olmak üzere ihdası münas ip görünen mezkûr vergi hakk ında Hükümetçe 
ihzar ve teklif edilen k a n u n lâyihasının heyeti umumiyesi encümenimizce kabul edilmekle madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

Mezkûr verginin muvakkat olduğu gerçi lâyihanın unvanında zikredilmişse de muvakkat kelimesinin 
tazammun ettiği manayı mahdut ve muayyen bir zaman ile ifade etmek daha doğru olacağına nazaran 
m u v a k k a t kelimesi, kanunun unvan ından ka ld ı r ı l a rak meriyet müdde t in in tahd i t ve takyid i su-
retile muvakka t bir mahiyet te olduğunun met inde tasr ih edilmesi münas ip görülmüş ve onuncu 
madde o suret le tadil o lunmuştur . 

Birinci madde : A - Bu fıkrada nevi ve mahiyetleri tadat edilen tediyatın umumî, hususî ve 
mülhak bütçelerle idare edilen daire ve müesseselerden verileceği gösterilmekte olup belediyeler 
sarahaten zikredilmemiş olmasına ve her ne kadar bu hüküm fıkranın sonunda hizmet mukabili ya-
jnlacak tediyata teşmil edilmek suretile umum.ileştirilmekl"e ve bu umumî hükmün belediyelere de 
şamil olacağı tabiî bulunmakta ise de ileride bir gûna te reddüde meydan verilmemek üzere bu fık
rada (belediyelerin de sarahaten zikredilmesi münasip görülmüştür . 

1-5 - Hakikî ve hükmî şahıslar nezdinde veya onlara merbut olarak yani bunların nam ve 
hesabına bir mahalde veya şubelerinde çalışanlara verilecek bilûmum ücretin bu vergiye tabi olduğu mu
har re r olup ancak bu gibilerin vergiden hariç ka lmak maksadı I e aldıklar ı ücretleri yevmiyeye 
kalbetmeleri melhuz o lduğundan buna mahal ka lmamak için verilecek ücret ve sairenin yevmiye 
suret inde bile olsa vergiye tâbi olduğu f ıkrada saraha ten gösterilmiştir . 

Fıkrada/ki aynılara gel ince: Bazı şirket ve müesseselerde memur ve müstahdemlere verilen 
maaş veya ücre t ten bir kısmının veya hepsinin hisse senedatı veya tahvilât veyahutta erzak 
ve saire olarak tesviye edilmesi mümkün olmasına ve bu gibi aynen vaki olacak tediyatın da ver
ginin dairei şümulüne gireceği tabiî bulunmasına ırıebni b i lâhare t a tb ika t t a bir yanlışl ığa mahal 
b ı rak ı lmamak için keyfiyetin f ıkrada saraha ten zikredildiği anlaşılmıştır . 

Ücret , bedel veya aynı lar meyanmda mesbuk veya mahrum kal ınacak olan bir hizmet muka
bili verilecek mebaliğin de dahil olduğu beyan edilmekte olup bu mebaliğden maksat ise meselâ 
elyevm ist ihdam edilmekte olan bir kimsenin t akd i r edilen hizmet ve mesaisine veya evvelce ça
lışmış ve hizmetten çıkarılmış olanların vakti le mesbuk hidematına mukabil verilecek veyahutta 
halen bir hizmette ist ihdam edilmekte iken hizmetten çıkarı lacak olanlara ita kı l ınacak ikramiye 
ve tazminat gibi t ed iya ta matuf olmasına mebni keyfiyetin bu suretle esbabı mucibe mazbatasın
da tavzihi münasip görülmüştür . 

C - Bu f ıkrada vergiden hariç tu tu l an mebaliğ meyanmda gösterilen tazminatın her ne şekilde 
olursa olsun bir mahkeme karari le verilecek bilûmum tazminata şamil olduğu gibi masarifi hakikiyeye 
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tekabül edecek miktardaki tediyelerden maksat ta bilhassa harcırah ve masarifi zaruriye gibi vu-
kubulan hakikî masraflara mukabil verilecek mebaliğe matuf bulunmaktadır. 

Memlekette asgarî maişeti günde yarım lira olarak kabul etmek ıztırarında bulunulmasına mebni 
ayda on beş lirayı veyahut senede 180 lirayı geçmiyen maaş veya ücret sahiplerinin bu vergi ile 
mükellef tutulmaları doğru olmadığı gibi her ne şekilde olursa olsun ziraat işlerinde çalıştırılan 
amelenin bu vergi mevzuu dahilinde bırakılmaları da ziraî işçilerin himayesi ve binnetice ziraat 
işlerinin inkişafını istihdaf eden gaye ile kabili telif görülmemesine ve bundan başka daimiyet 
ifade etmiyen ve muvakkat mahiyette olan işlerle iştigal ederek ötede beride çalışan işçilerin esa
sen alacakları yevmiyeler üzerinden vergi istihsali de adeta müstahil denecek derecede müşkülâtı 
dai bulunmasına ve bahusus bu gibi işçilerin her vakit iş sahibi olmayıp senenin bir çok günlerin
de boş kalmakta olmalarına mebni bu gibilerin vergi mevzuundan hariç tutulmaları zarurî bulun
muş ve mezkûr fıkranın sonu ona göre tadil ve tevsi edilmiştir. 

İkinci madde : Muvakkat kelimesi kaldırılmak suretile tadilen kabul edilmiştir. 
Üçüncü madde : Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü madde : Aileler nezdlerinde müstahdem olup şahsan pulsuz birer beyanname ile istih

kaklarının miktarını bildirmeğe mecbur oldukları gösterilen ahçı ve hizmetçi ve bahçivan gibi ecir
lerden aldıkları ücret miktarlarını noksan haber verenler hakkında kazanç kanununun hükümle
ri dairesinde muamele olunacağı yedinci maddede musarrah olmasına mebni bu gibiler hakkında 
ayrıca bir hüküm vazına mahal görülmemiştir. 

Beşinci madde : Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Altıncı madde : Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Yedinci madde : Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Sekizinci madde : Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Dokuzuncu madde : Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Onuncu madde : Yukarıda dahi beyan kılındığı üzere bu günkü iktisadî ve malî vaziyetimizin icabı 

olarak ihdasına zaruret hâsıl olmuş olan bu verginin esas itibarile muvakkat bir mahiyette olmasına ve 
vaziyeti maliyemizin salâha yüz tutmasını müteakip devamı meriyetine ihtiyaç kalmıyacağı da ta
biî bulunmasına binaen bu cihet nazarı itibara alınarak şimdilik bir sene müddetle meri olduğu
nun lâyihada zikredilmesi münasip görülmüş ve binaenaleyh bu maddeye ona göre bir hüküm 
konulmuştur. 

Muvakkat madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
On birinci madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Mal. En. Reisi Na. M.M. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Bayazıt Bayazıt İstanbul Konya Mersin İzmir 

İhsan ihsan M. Ziya Refik Hamdı Kâmil 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 17 - V - 1932 

M. No. 120 
Esas No. 1/311 

Yüksek Reisliğe 

Muvakkat muvazene vergisi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
20 - IV - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzr kararlaştırılan kanun lâyihasile esbabı muci-
besinin takdim edildiğine dair olan Başvekâletin 24 nisan 1932 tarih ve 6/975 numaralı tezkeresile 
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merbutları ve Maliye encümeninin lâyiha üzerindeki tadilâtı ile esbabı mucibesi encümenimize ha
vale buyurulmuş olduğundan Maliye vekili Beyefendile Varidat umum müdürü Bey hazır bulun
dukları halde mütalea ve tetkik olundu. 

Encümenimiz, Hükümetin esbabı mucibesinde sayılan ve Maliye encümeni mazbatasında dahi 
temas edilen sevaik ve zaruretlerle ihdas edilmek istenilen bu verginin esasını ve binnetice lâyiha
nın heyeti umumiyesini kabul ederek maddelerinmüzakeresine geçmiştir. 

Teklif olunan kanun lâyihası evvelce Büyük Meclisçe kabul buyurulan ve beş aydanberi tatbik 
edilmekte bulunan buhran vergisi kanununda tatbikata ait olarak mevcut bulunan hükümlere mü
tenazır olarak tanzim ve ihzar edilmiş ve Maliye encümenince de ayrıca bir tetkike tâbi tutulmuş 
olduğundan bu lâyihada eneümenimizce aşağıda arzedeceğimiz mahdut tadilâtın icrasile iktifa edil
miştir. 

Birinci maddenin son fıkrası hakkındaki Maliye encümeninin tadilâtı üzerinde tevakkuf edil
miş ve mahkeme kararile verilip vergiden istisna edilen tazminatların sıühan dahi verilebileceği 
nazarı dikkate alınarak vergi mevzuu haricinde kalacak tazminatların tavzih edilmesine lüzum 
görülmüştür. 

Bundan başka her ne unvan ile olursa olsun bir ay zarfında aldıkları mebaliğ on beş lirayı 
geçmiyen bilûmum memur ve müstahdemlerle tekaüt ve sair zat maaşları sahiplerini Maliye en
cümeni vergi mevzuu haricinde bırakmıştır. Encümenimiz, kazanç, vergisi hakkında maişet had
di asgarisi yirmi lira olarak kabul olunduğunu ve iktisadî buhran vergisinin dahi umumiyetle 
otuz lirayı vergiden istisna ederek daha yüksek bir hadden başlıyan istihkakları vergi mevzuu 
dahiline aldığını nazara alarak bu verginin daha yüksek bir hadden başlıyan istihkakları mev
zuu dahiline almasını tabiî görmüş ise de bütçe açığını kapamağa matuf ve muvakkat mahiyeti 
haiz olması dolayısile hasılını maksadı temin edemiyecek bir hadde düşürmemek üzere buhran 
vergisine nazaran daha dun bir hadden başlamasını zarurî görmüş ve fakat haddi asgarii ma
işet için mevzuatımızda mütefavit hadlerin görünmesini muvafık bulmadığından muvakkat mu
vazene vergisinde dahi haddi asgarii maişeti kazanç vergisi hakkında olduğu gibi yirmi lira ola
rak kabul eylemiştir . 

Bu maksatlara göre tazminatlara dair olan hükümler daha ziyade tavzih edilmek ve yirmi 
liradan dun olan şehrî istihkaklar vergi mevzuu haricinde bırakılmak suretile birinci maddenin 
son fıkrası tadil en kabul olunmuştur. 

Muvakkat maddenin son fıkrasındaki « mukannen olmıyan » tabiri kâfi derecede vazıh gö
rülmemiş olduğundan bunun yerine birinci fıkrada sayılan maaş, ücret ve yevmiyelerden maada 
vergiye tâbi alelûmum istihkaklardan, tahakkuku kanunun neşri tarihinden evvel olsa dahi, neşir 
tarihinden sonra tediye edilenlerin vergiye tâbi tutulacaklarını ifade eden ve her türlü tered
dütleri bertaraf eden bir ifade ikame edilmiştir. 

Tekaüt muameleleri eski tekaüt kanununa göre icra edilmiş olan mütekaitler tarafından ve 
kendilerinin buhran vergisi hakkında olduğu gibi muvakkat muvazene vergisinden dahi istisna
larını temenni mahiyetinde olmak üzere Yüksek makamınıza hitaben yazılmış olan arzuhal kanun 
lâyihasının müzakeresi esnasında nazarı dikkate alınmak üzere Arzuhal encümenince encümeni
mize tevdi edilmiştir . 

Lâyihanın müzakeresinde bu arzuhal okunmuş ve fakat vergiye verilen şümul ve memleketimizin 
geçirmekte bulunduğu iktisadî buhran senelerinde vatandaşlara terettüp eden vazifelerin istisnasız 
olarak bütün vatandaşlar tarafından münasip bir nisbet dahilinde deruhde edilmesi zarureti muvace
hesinde encümenimiz, eski tekaüt kanununa göre tekaüde sevkedilmiş olan alelûmum mütekaitlerin 
istisnasına imkân görememiş ve esasen şahrî yirmi liralık kazanç dahi vergi mevzuu haricinde bıra
kılmış olmak dolayısile bu zevatın taleplerinin dahi muhik bir nisbet dahilinde tecviz edilmiş olduğu 
kanaatinde bulunmuştur. Bu itibarla hakkında başka bir muamele ifasına lüzum kalmamış olan bu 
arzuhali mazbatamıza rapten ve; iadeten takdim ediyoruz. 

Bunun gibi Türkiyede mevcut Amerikan ım'iessesatı tedrisiye ve sıhhiyesi namına Amerikalı Mister 
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Luther Fowle tarafından Yüksek makamınıza hitaben yazılıp encümenimize havale buyurulan arzu-
halda da Amerikadan temin ettikleri yardımın günden güne azaldığından ve mukaveleleri mucibince 
Amerikalı muallimlerin buhran ve muvazene vergilerini tediye etmek dolayısile ötedenberi açık olan 
bütçelerinde kapatılamıyacak derecede büyük açıklar husule geldiğinden ve hastanelerden aldıkları 
ücretleri dahi iktisadî vaziyet dolayısile indirmek mecburiyetinde bulunduklarından ve nihayet Ruh
ban mekteplerinin muallimlerine ücret namile tediyatta bulunmadıkları için vergilerden müteessir ol
madıklarından ve fakat kendilerinin diğer türk hususî mekteplerinin vaziyetinde bulunduklarından 
bahsile kazanç gayesini istihdaf etmiyen bu müesseselerin muallimleri istihkaklarının muvazene vergi
sinden istisnası rica edilmektedir. 

Bu iddialar umumî vaziyetin icabatmdan olmak dolayısile yerinde ise de ayni mahiyette olan 
Türk müessesatı hayriye ve ilmiyesi de bu vergiden istisna edilmedikleri için bu vergide kabul olu
nan şümul esasile kabili telif görülememiştir. Bu itibarla bu arzuhal dahi mazbatamıza rapten ve 
iadeten Yüksek makamınıza takdim kılınmıştır. 

Encümenimizde yapılmış olan salifüzzikir tadil âtla lâyihayı Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Reis Reis Vekili M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Gümüşane Konya Konya Tokat Ankara Aksaray Çorum Erzurum 
H. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya Y. Galip A. Süreyya Mustafa Aziz 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Giresun Kayseri Kırklareli Niğde Sivas Yozgat 
Kâzım A. Hilmi Şevket Faik Rasim S. Sırrı 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFI I 

Muvakkat muvazene vergin kanunu lâyihası 

MAUDE 1 — Bu kanun mucibince: 
A - Umumî, hususî ve mülhak bütçelerle idare 

edilen daire ve müesseselerden verilecek maaş, 
tahsisat, ücret, yevmiye, hakkıhuzur, aidat, ih
tisas zammı, tekaüt vesair zat maaşları, ikramiye, 
ihbariye, tazminat ve her hangi bir unvan ile 
olursa olsun yapılmış veya yapılacak hizmet mu
kabili tediyat,, 

B - Hakikî ve hükmî şahıslar nezdinde veya 
onlara merbut olarak çalışanlara, verilecek bilû
mum ücret, bedel veya aymlar, (mesbuk veya 
mahrum kalınacak bir hizmet mukabili verilecek 
mebaliğ dahil), 

O - Şirket ve müesseselerin esas mukavelena
meleri veya nizamnameleri veya heyeti umumiye 
kararları mucibince meclisi idarelerinde bulunan
lara hisse senedi veya tahvilât mukabili olmaksı
zın verilen temettü ve ikramiyeler ve ayni mahi
yetteki isthkaklar, 

Muvakkat muvazene vergisine tâbidir. 
Mahkeme kararı ile verilen tazminat ve masarifi 

hakikiyeye tekalbül edecek miktardaki tediyeler, bu 
vergi mevzuu haricindedir. 

MADDE 2 — Muvakkat muvazene vergisi, is
tihkak ve tediyelerden kazanç ve iktisadî buhran 
vergileri çıkarıldıktan sonra kalan tediye miktarın
dan % 10 nisbetinde alınır. 

MADDE 3 — Birinci maddenin (A) fıkrasın
da yazdı olup umumî bütçeden yapılacak tediye
lere ait vergi tevkifatı, muhasebei umumiye kanu
nunun 43 üncü maddesi mucibince toptan icra edi-

,lir. 
Mülhak, hususî bütçelerle belediye bütçelerinden 

tediye olunan istihkaklara ait vergiler de bu idare 
muhasebecileri tarafından tediye sırasında tevkif ve 
bir hafta zarfında mal sandığına teslim olunur. 
Vergiyi muayyen zamanlarda tevkif veya mal san
dıklarına zamanında teslim etmiyen âmiri italarla 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 -— Bu kanun nmucibince: 
A) Umumî, hususî ve mülhak bütçelerle ve be

lediye bütçelerilc idare edilen daire ve müesseseler
den verilecek maaş, tahsisat, ücret, yevmiye, hakkı 
huzur, aidat, ihtisas zammı, tekaüt ve sair zat maaş
ları, ikramiye, ihbariye, tazminat ve her hangi bir 
unvan ile olursa olsun yapılmış veya yapılacak 
hizmet mukabili tediyat, 

B) Hakikî ve hükmî şahısların nezdinde veya 
onlara merbut olarak çalışanlara, yevmiye suretinde 
bile olsa verilecek bilûmum ücret ,bedel veya aynı
lar, (mesbuk veya mahrum kalınacak olan bir hiz
met mukbaili verilecek mebaliğ dahil), 

C) Şirket ve müesseselerin esas mukavelenameleri 
veya nizamnameleri veya heyeti umumiye kararla
rı mucibince meclisi idarelerinde bulunanlara hisse 
senedi veya tahvilât mukabili olmaksızın verilen te
mettü ve ikramiyeler ve ayni mahiyetteki istihkak
lar, 

Muvazene vergisine tâbidir. 
Masarifi hakikiyeye tekabül edecek miktardaki 

tediyeler, mahkeme kararile verilen tazminat, ziraî 
veya muvakkat işlerde çalıştırılan işçiler ile bir 
ay zarfında her ne unvan ile olursa olsun aldıkları 
mebaliğ on beş lirayı geçmiyen bilûmum memurlar 
ve müstahdemler ve tekaüt ve sair zat maaşları sa
hipleri bu vergi mevzuu haricindedir. 

MADDE 2 •— Muvazene vergisi, istihkak ve 
tediyelerden kazanç ve iktisadî buhran vergileri 
çıkarıldıktan sonra kalan tediye miktarından % 10 
nisbetinde alınır. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Bu kanun mucibince: 
A) Umumî, hususî ve mülhak bütçelerle ve 

belediye bütçelerile idare edilen daire ve müesse
selerden verilecek maaş, tahsisat, ücret, yevmi
ye, hakkı huzur, aidat, ihtisas zammı, tekaüt 
ve sair zat maaşları, ikramiye, ihbariye, tazmi
nat ve her hangi bir unvan ile olursa olsun yapıl
mış ve yapılacak hizmet mukabili tediyat, 

B) Hakikî ve hükmî şahısların nezdinde veya 
onlara merbut olarak çalışanlara, yevmiye sure
tinde bile olsa verilecek bilûmum ücret, bedel 
veya aymlar, (mesbuk veya mahrum kalınacak 
olan bir hizmet mukabili verilecek mebaliğ dahil), 

C) Şirket ve müesseselerin esas mukavelena
meleri veya nizamnameleri veya heyeti umumiye 
kararlan mucibince meclisi idarelerinde bulunan
lara hisse senedi veya tahvilât mukabili olmaksı
zın verilen temettü ve ikramiyeler ve ayni mahi
yetteki istihkaklar, 

Muvazene vergisine tâbidir. 
Harcırah ve masarifi hakikiyeye tekabül ede

cek miktardaki tediyeler, hizmet ve muayyen 
müddetli vekâlet ve temsil akitleri hariç olmak 
üzere diğer akitlerle haksız fiillerden ve kazalar
dan mütevellit olarak gerek mahkeme kararile ve 
gerek sulhan verilen tazminat, ziraî veya muvak
kat işlerde çalıştırılan işçiler ile bir ay zarfında her 
ne unvan ile olursa olsun aldıkları mebaliğ yirmi 
lirayı geçmiyen bilûmum memurlar ve müstahdem
ler ve tekaüt ve sair zat maaşları sahipleri bu 
vergi mevzuu haricindedir. 

MADDE 2 — Maliye encümeninin 2 inci mad
desi aynen 

MADDE 3 — Maliye encümeninin 3 üncü mad
desi aynen 
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muhasebecilerden, vergi % 10 zam ile ve tahsili 
emval kanununa tevfikan tahsil olunur ve hakla
rında ayrıca kanunî takibat yapılır. 

MADDE 4 — Birinci maddenin (B) ve (C) 
fıkralarında yazılı hakikî ve hükmî şahıslar nez-
dinde veya onlara merbut olarak çalışanların 
vergileri, bunları istihdam edenler tarafından is
tihkakın taallûk ettiği aydan sonra gelen ayın on 
beşinci günü akşamına kadar, alâkadarların isim
lerini ve istihkak miktarlarını ihtiva etmek üzere, 
bir bordro ile mahallinin tahakkuk idaresine bildi
rilir. 

Aileler nezdinde bulunanlar için istihdam eden
ler tarafından bordro vermek mecburî değildir. İs
tihdam edilenler, şahsan pulsuz bir beyanname 
ile istihkaklarının miktarını ve ikamet eyledikleri 
mahalli bildirmeğe mecburdurlar. 

Bordrolarla bordro ve beyannameler mukabi
linde verilecek makbuzlar damga resmine tâbi de
ğildir. 

iktisadî buhran vergisi için verilecek bordro 
ve beyannamelerde, bu vergiye tâbi istihkaklarda 
gösterilebilir. Bu takdirde, muvakkat muvazene 
vergisi için ayrıca bordro ve beyanname verilmez. 

MADDE 5 — Bordro ve beyannameler üzerine 
tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı, bordro veya 
beyannamenin verildiği ayın yirmi beşinci günü 
akşamına kadar tediye olunmak mecburidir. 

İkramiye, tazminat ve temettü gibi daimî olmı-
yan istihkakların vergisi tediye zamanında kesi
lir ve on gün içinde ödenir. 

Ayniyat ve ecnebi parası ile yapılan tediyat 
yukarıda yazılı tediye gününün rayicine göre kıy
metlendirilir. 

Bordroyu vaktinde vermiş olupta tediyatı vak
tinde ifa etmiyenlerin, tediyeye mecbur oldukları 
miktar % 10 zam ile tahsil olunur. 

MADDE 6 — Aylık bordroları vaktinde vermi-
yenlerin istihdam ettikleri şahıslara ait istihkaklar 
resen takdir ve vergileri tarhedilerek bir misil ve 
tekerrürü halinde iki misli zam ile istihdam 
edenlerden tahsil olunur. Bordro ve beyanname
lerden istihkaklar noksan gösterilir veya ketmedi-
lirse vergi resen takdir ve üç misil zam ile tahsil 
olunur. Tekerrürü halinde, istihdam edene ayrıca 
50 liradan aşağı olmamak üzere para cezası hük-
molunur. 

Vergilere icra edilecek zamlar, istihdam eden-

MADDE 4 — Birinci maddenin B) ve (C) fık
ralarında yazılı hakikî ve hükmî şahıslar nezdinde 
veya onlara merbut olarak çalışanların vergileri, 
bunları istihdam edenler tarafından istihkakın taal
lûk ettiği aydan sonra gelen ayın on beşinci günü 
akşamına kadar, alâkadarların isimlerini ve istih
kak miktarlarını ihtiva etmek üzere, bir bordro ile 
mahallinin tahakkuk idaresine bildirilir. 

Aileler nezdinde bulunanlar için istihdam eden
ler tarafından bordro vermek mecburî değildir. İs
tihdam edilenler, şahsen pulsuz bir beyanname ile 
istihkaklarının miktarını ve ikamet ettikleri mahal
li bildirmeğe mecburdurlar. 

Bordrolarla bordro ve beyannameler mukabilin
de verilecek makbuzlar damga resmine tâbi değildir. 

İktisadî buhran vergisi için verilecek bordro ve 
beyannamelerde bu vergiye tâbi istihkaklar da gös
terilebilir. Bu takdirde muvazene vergisi için ayrı
ca bordro ve beyanname verilmez. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen 
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MADDE 4 — Maliye encümeninin 4 üncü mad
desi aynen 

MADDE 5'-*-. Aynen kabuk edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 
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lere ra e id it
lafı yoktur. 

Bunların müstahdemlere rücıı hak-

MADDE 7 — Bu kanun mucibince resen yapı
lacak takdir ve tarhlarda ve ketimlerin zahire 
ihracında ve buna karşı kanunî yollara müracaatta 
ve verginin ve zamların tahsilinde kazanç vergisi 
kanununun hükümleri dairesinde muamele olunur. 

MADDE 8 — Bu kanun mucibince hizmet er
babına tarhedilecek vergiler, mülhak ve hususî 
bütçelerde masarif meyanında gösterilmez. 

Tediye dilrrıiş sermayesinin en azı yarısı Dev
lete ait olan müesseselerle sermayeye verilecek 
faiz ve temettüü Devletin teminatı altında bulu
nan bilûmum müesseseler, müntesipleri için bu 
verg'iye mukabil verecekleri mebaliği masrafları 
meyanına koyamazlar. 

MADDE 9 — Bu kanun mucibince istihkakın 
tediye edildiği tarihi takip eden malî seneden 
itibaren üç sene zarfında tahakkuk ettirilmiyen 
veya verginin taallûk ettiği malî seneyi takip eden 
malî seneden itil)»ren beş sene zarfında tahsil 
edilmemiş bulunan vergiler müruru zamana uğrar. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yete girdiği tarihten evvel tahakkuk ettiği halde 
tesviyesi bu tarihten sonra yapılan maaş, ücret 
ve yevmiyeler vergiye tâbi değildir. 

İkramiye, tazminat, temettü vesaire gibi mu
kannen olmryan istihkaklardan, meriyet tarihin
den sonra tediye edilenler, bu tarihten evvel ta
hakkuk etmiş olsalar dahi vergiye tâbidir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20- IV-1932 
Ad. V. Bş. V. 

İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 

S. İ. M. V. 
Dr, Refik 

Ha. V. V. 
H. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 

(i. t. V. 
Ali Kana 

M. M. V 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Abdülhalil; 

tk. V. 
M. Şeref 

Zr. V. 
Muhlin 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi avnen 

MADDE S — Hükümetin teklifi avnen 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi avnen 

MADDE 10 — Bu kanun bir haziran 1932 tari
hinden, bir sene. müddetle muteberdir. • 

MUVAKKAT MADDE — Avnen 

MADDE 11 Avnen 
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MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yete girdiği tarihten evvel tahakkuk ettiği halde 
tesviyesi bu tarihten sonra yapılan maaş, ücret ve 
yevmiyeler vergiye tâbi değildir. Bunların hari
cinde kalıp ta bu kanun mucibince vergiye tâbi 
olan istihkakların meriyet tarihinden sonra tediye 
edilenlerinden, bu tarihten evvel tahakkuk etmiş 
olsalar dahi, vergi alınır. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir. 




