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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek Kudüste müna-
kit İslâm Kongresine dair vaki suale Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Beyin cevabı dinlendikten sonra gümrük 
tarifesinin 447 numarasının tefsiri hakkındaki mazbata 
müzakere ve kabul edildi. 

Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci maddelerinin 
tefsirine müteallik mazbata müzakere ve İktisat Encü
menine iade olundu. 

ölüm cezasına mahkûm edilen bazı eşhasa ait maz
batalar müzakere ve kabul edildi. 

Eylül - teşrinisani 1930 aylarına ait Divanı muhase
bat raporlarının celsei âtiyede müzakeresi karargir 
oldu. 

Devlet davalarını intaç eden avufat ve dava vekil
lerine verilecek ücret hakkındaki kanun lâyihasının da
hi birinci müzakeresi yapıldıktan sonra cumartesi gü
nü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Çanakkale 

Refet Avni Doğan Ziya Gevher 

Sualler 
1 — İzmir Mebusu Mahmut Esat Beyin, tütün müs

tahsillerinin iktisadî vaziyetleri hakkında ne gibi tedabir 
ittihaz edildiğine dair şifahî sual takriri 
İktisat vekâletlerine havale edilmiştir. 

Maliye ve 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe ka

nununun 5 incin maddesinin tashihi hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe Encümenine) 

Teklifler 
2 — İzmir Mebusu Halil Beyin, Gümrük tarife ka

nununa müzeyyel kanun teklifi (İktisat, Maliye ve Büt
çe Encümenlerine) 

Mazbatalar 
3 — Kuşpalazı seromu hakkındaki mukavelenamenin 

tasdikma dair 1/112 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

B Î B Î N C t C E L S E 
Açılma saati: 14,5 

Reis — Hasan B. 

Kâtipler: Ziya Gevher B. ( Ç A N A K K A L E ) , Haydar Rüştü B. (DENÎZLÎ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

SUALLER 

2 — İzmir Mebusu Mahmut Esat Beyin, iş ka
nununun Meclisi Âliye ne zaman sevkedileceğine 
dair İktisat vekâletinden şifahî sual takriri 

Efendim Mahmut Esat Beyin İkt isat vekâletin
den bir suali vardır . Sual t ak r i r i okunacakt ı r . 

Türkiye .Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Türk amelesinin vaziyetile a lâkadar olan iş ka

nunu Büyük Meclisin müzakeresine ne zaman ar-
zolunaeakt ı r? 

Bu kanunun esasları nedir? Keyfiyeti İktisat 
vekâlet inden sual eder ve şifahen malûmat veril
mesini rica ederim efendim. 

İzmir Mebusu 
Mahmut Esat 

İktisat, vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Bu suale, müteak ip içt imada cevap vereceğim. 

Reis — Vekil Beyefendi, müteak ip içtimada ar
zı cevap edeceklerini söylüyorlar . Binaenaleyh ruz-
namedeki diğer maddelere geçiyoruz. 
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4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — ingiliz lirası olarak maaş almakta olan elçilik 
ve şehbenderlik memurlarına Türkiyede bir vazifeye 
nakil ve tahvillerinde ne suretle maaş verileceğinin 
tefsirine dair 3/15 numaralı Başvekalet tezkeresi ve 
Maliye Encümeni mazbatası fil 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Efendim, bu 
doğrudan doğruya bir kambiyo meselesidir. Bina
enaleyh Bütçe Encümenine tevdiini rica ediyorum. 

Reis — Bütçe Encümeni lâyihayi istiyor, tevdi 
ediyoruz (Muvafık sesleri). 

2 — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve 118 
arkadaşının, teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci 
maddesinin tadili hakkında 2/15 numaralı kanun 
teklifi ve Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazbatası [2] 

Reis — Efendim, ikinci müzakeresidir. Birinci 
müzakeresi 28 teşrinisanide yapılmıştır. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci 
maddesinin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun-95 
inci maddesi şöyle tadil edilmiştir: 

«Muvazenei umumiye kanunu lâyihasile buna 
bağlı bulunan bütçeler ve cetveller, Meclise malî 
yıl başından en az üç ay evvel takdim olunur.» 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Bağlı bütçeler
den maksat, mülhak bütçeler değil midir? Bunu 
encümenden tavzih buyurmasını rica edeceğim. E» 
ğer mülhak bütçeleri kasdediyorlarsa ifade tamam
dır. (Maksat mülhak bütçelerdir sesleri). 

Reis — Efendim; maksadın mülhak bütçeler ol
duğu ifade buyruluyor. Yalnız şimdiye kadar umu
mî bütçe ile birlikte mülhak bütçelerin de verildiği 
vaki değildir. Eğer mülhak bütçelerde, bütçe ile 
beraber verilecekse bu nokta hakkında tebligat yap
mak lâzımdır. Keyfiyetin sarih olması lâzımdır. 
Binaenaleyh encümenden kimse yok mudur, izahat 
versinler. 

Dr. Fuat B. ( Kırklareli) — Müsaade ederseniz, 
encümen namına bendeniz söyliyeyim. Bu fıkra ta-
mamile eski maddedeki fıkranın aynidir. Yeni bir 
şey yoktur. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Efendim; me
sele oldukça mühimdir. Müsaade buyurursanız, bir 
az daha tavzih edeyim: 

Devlet bütçesi malî yıl başında en az üç ay ev
vel, meselâ martın birinci günü geldi. Mülhak büt
çeler gelipte bütün varidatı Devlet bilinmedikten 
sonra gelen bütçe üzerinde çalışmak imkânsızdır. 
Devletin varidat ve masrafları umumî ve mülhak 
bütçelerden anlaşılacağı için umumî bütçe ile be-

fll 19 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

[2] Birinci müzakeresi 6 inci inikat zaptındadır. 

raber mülhak bütçelerin de gelmesi lâzımdır ki 
bir neticeye varılabilsin. Şimdi buradaki muvaze
nei umumiye kanununa bağlı bütçelerden maksat 
mülhak bütçeler ise ifade tamamdır, mesele yok
tur. Yok encümen bunu kastetmiyorsa ilâvesi lâ
zım gelir. (Mülhak bütçeler niçin gelmesin sesleri). 

Refik Şevket B. (Manisa) — Buradan kjsa bir 
şey söylemek istiyorum efendim. 

Reis — Lütfen kürsüye buyrunuz. 
Refik Şevket B. — Efendim, meseleyi bir defa 

usul noktai. nazarından muhakeme etmek lâzımdır. 
Bir kanunun ikinci müzakeresinde söz söylemek 
salâhiyeti, ancak takrir veren zata aittir. Aksi tak
dirde söz söylemek, yeniden müzakereye geçmek 
nizamnameye münafidir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Tadil teklif edil
miyor. Mesele, yalnız bir istizahtan ibarettir. 

Refik Şevket B. — İstizah için de takrir veril
mek icap eder. Saniyen encümen namına söz söy-
liyecek arkadaşımız burada yoktur. Müsaade eder
seniz bunun encümenden sorulmak üzere başka 
zamana talikini teklif edeceğim. 

Reis — Kanun lâyihasının ikinci müzakeresi 
esnasında, şüphesiz tadiller mevzubahs olur, ve bu 
tadiller reye konulabilir. Yal tuz bu, demek değil
dir ki ikinci müzakere esnasında bir kelimenin ma
nasını anlamak üzere encümenden istizah yapıla
maz. Böyle bir kay it yoktur Binenaleyh buradaki 
fıkranın manasını anlamak için, encümenden isti
zah yapılabilir. İşte Hasan Fehmi Beyefendinin 
sözünü bir sual mahiyetinde gördüğüm için söz 
verdim. 

Refik Şevket B. (Manisa) — O halde buna dair 
bir sual soracağım. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Reis Beyefen
di, bağlı bütçeler tabirinin mülhak bütçeler oldu
ğunun tavzihini veya maddeye mülhak bütçeler 
kelimelerinin ilâvesini tadilname ile teklif ediyo
rum. Tadilname vermesem dahi, mevzubahs olan 
teşkilâtı esasiye kanunudur. Her zaman tadiline 
avdet caiz olmıyan bir kanundur. Bu kanunun ke
limesinin, cümlesinin ifade ettiği manayı vazihan 
burada anlatmazsak, ileride şüphe ve tereddüdü 
mucip ve yeniden tadil meselesi mevzubahs olabi
lir. Bendeniz bu tadilnameyi takdim ettim. Eğer 
yazılan ibare, bu manayı ifade ediyorsa ilâvesini 
talep ettiğim cümleye hacet yoktur. Aksi takdir
de takririmin aynen kabulünü rica ederim ve mak
sadı temin edeceğine de kanaatim vardır. 

Reis — O halde efendim, bu teklifi reye arze-
deceğim. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Usule ait söyli-
yeceğim... Eğer Hasan Fehmi Beyefendinin teklif 
ettikleri ibare Heyeti Umumiyece de kabul olunur
sa encümene gider 

Reis — Efendim, takrirler hakkında yapılacak 
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muameleyi bendeniz bilirim. Ben sizi başka bir şey 
söyliyecek zannetmiştim... Efendim, bir takrir da
ha aldım. îkisini de okuyup reye koyacağım. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maddeye, mülhak bütçelerin ilâvesini arz ve 

teklif ederim efendim. 
(»ümüşane Mebu.su 

Hasan Fehmi 

YÜKSEK REİSLİĞE 
( Bütçeler ) kelimesinden sonra ( ve mülhak 

bütçeler ) ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 
Elâziz Mebusu 
Hasan Tahmin 

Reis — Takrirlerin ikisi de ayni mealdedir. Re
ye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

O halde maddeyi, takrirlerle birlikte encümene 
veriyoruz. İkinci maddeyi tehir ediyoruz. 

Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz efen
dim. 

3 — Telgraf ve telefon kanununa bazı madde
ler ilâvesine dair 1/18 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye vet Bütçe Encümenleri mazbataları fil 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
Refik Şevket B. (Manisa) — Hükümetten bu

rada da bize cevap verecek kimse var mı? 
Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Hükümetin bu

lunması lâzım ve zaruridir. 
Reis — Hükümet âzasından cevap verecek ar

kadaşlar vardır. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Tekabbül ediyor

lar mı, kim cevap verecek? 
Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı

rı) — Bendeniz cevap vereceğim. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Teknik hususat-

ta da cevap verecekler mi ? 
Reis — Vekil Bey, ben cevap vereceğim dedik

ten sonra teknik hususata da cevap verip verem i-
yeceğini bittabi kendisi düşünmüştür. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Bir avukat tek
nik noktalarını bilir de maliyeci bilmez mi? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlar; Mec
lise beş gün evvel tevdi edilen ve muhteviyatı iki 
encümen marifetile hakikaten şayanı takdir bir 
süratle- ikmal olunan bu lâyiha hakkında evvelâ 
mütehassıs bir adam sıfatile değil, bundan çık
ması lâzım gelen mana ve mefhumu anlamak 
ve anlatmak nokta i nazarından maruzatta bulun
mak istiyorum. 

Bir defa Hükümet tarafından verilen bu lâyiha
nın, bendenizce mevadı pek uzun, fakat esbabı 
mucibesi çok kısadır. Filhakika lâyihanın 25 - 30 
maddesi vardır. İçerisinde halkın tediye ile mükel-

[1] 8 numaralı matbua, zaptın sonuna mer
buttur. 

lef olduğu paranın tenkis veya tezyidine dair ah
kâm vardır. Sıhhate dair ahkâm ve beynelmilel 
ahkâm vardır. Heyeti mecmuasının esbabı muci
besi ise hemen 9 satırdan ibarettir. 

Yusuf B. (Denizli) — Belki muhtasar, fakat 
müfittir. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Halbuki, nizam-
nanıei dahilimizde çok esaslı bir madde vardır. 
Nizamnamei dahilinin o maddesi diyor ki; Hükü
met tarafından gelen ibr lâyihanın ilk defa olarak 
esbabı mucibesi nazarı itibare alınır; eğer esbabı 
mucibe kâfi görülmezse, lâyihanın reddolunması 
lâzımdır. Meclis, Hükümetten gelen kanun lâyi
hasının mevadına nüfuzdan evvel bir defa esbabı 
mucibeyi nazarı dikkate almalı ve oldukça mu
fassal olmasına bakmalıdır. Şu halde Dahiliye ve 
Bütçe Encümenlerinin vazifesi, usul ve nizama 
tevfiki hareket noktai nazarından, bu lâyihayı red
detmek idi. Fakat muhteviyatını çok calibi dik
kat bulmuş olmalı ki bu nokta da iğmazı aynetmiş-
tir. Bu noktai nazardan bendeniz Hükümeti ida
re eden arkadaşlarımıza her bir maddenin tadilin-
deki esbabı, tamamen ihtiva edecek ve mümkün ol
duğu kadar bizi ikna edecek bir esbabı mucibe ile 
gelmelerini söylemeği bir vazife addederim. 

İkinci bir mühim mesele: her müessesenin ken
dine göre riayetle mükellef olduğu teamüller var
dır. Bu teamüller, kanunun icabını tatbik şek
linde ve yahut ilmin vazettiği düstura riayet şek
linde tecelli eder. Her hangi bir kanunun yeniden 
vaz'ı ve yahut mevzu bir kanunun tadili veya o. 
kanuna bir zeyil ilâvesi hakkında tâ 1336 senesin
den beri hakimiyeti nefsinde tecelli ve temerküz 
ettiren Büyük Millet Meclisi, binlerce kanun yap
tığı ve bu hususta muayyen bir usul ve kaide itti
haz ettiği halde o usul ve kaideye aykırı vaziyet
te gelen bu lâyihadaki eksiklikleri tamamlamak 
ve insicamsızlığı izale etmek hususunda Dahiliye 
ve Bütçe Encümenleri arkadaşlarımız, gösterdik
leri himmeti taknin usulüne riayet hususunda gös
termemişlerdir. 

Ezcümle Hükümetin vermiş olduğu lâyihanın adı 
406 numaralı telgraf ve telefon kanununa müzeyyel 
kanundur. Dahiliye Encümeni bunu aynen kabul 
etmiştir. Fakat müeddasının muhtelif kanunları 
alâkadar edeceğini nazarı dikkate alan Bütçe En
cümeni ''telgraf ve telefon ile Ankara şehri otoma
tik telefon kanunlarının muaddel ve müzeyyel 
maddeleri hakkında kanun lâyihası,, demiş. Şim
di görülüyor ki mevzuu müzakere olacak bu kanun, 
hem iki kanunu tadil ediyor, hem de bunlardan bi
risine zeyiller yapıyor. Onun içindir ki, bendeniz 
şimdiye kadar tuttuğumuz usulü teknike riayet ve 
onu muhafaza ederek bu kanuna şu şekilde isim ve
rilmesi lüzumunu arzediyorum: 

1 — Telgraf ve telefon kanununun bazı madde
lerinin tadiline dair kanun; 

2 — Telgraf ve telefon kanununa bazı madde
lerin tezyiline dair kanun; 

3 — Ankara şehri otomatik telefonu kanununun 
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filân ve filân maddelerinin tadili hakkında kanun. 
Gerek Dahiliye ve gerekse bütçe Encümenlerin-

deki arkadaşlarımız, bu tadil ve tezyil lâyihasında 
yeni bir usul çıkarmışlardır. O da şudur: 

Madde 1 — Filân tarihli kanunun filân maddesi 
söyle tadil edilmiştir: 
; Madde 2 — Filân ve filân maddelere şunlar ilâ
ve olunmuştur: 

Madde 3 — Filân kanuna, filân madde tezyil 
edilmiştir ve soura da birinci müzeyyel madde 
ikinci müzeyyel madde diye bir şey tutturulmuş
tur. Bendeniz mevcut kanunlarımız içerisinde bi
rinci müzeyyel madde, ikinci müzeyyel madde di
ye bir tane misal görmüş değilim. Gördüğüm ve 
bildiğim şekil, filân tarihli kanuna şu maddeler 
tezyil olunmuştur dendikten sonra madde 1, mad
de 2, madde 3, madde 4 diye yazılır. Burada ise, 
bir madde içine bir çok maddeler sokulmuş olu
yor. Madde içerisine fıkra sokulabilir, fakat, mad
de içerisine madde sokulamaz. Bendeniz , bu nok-
tai nazardan kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söylediğim sözlerin belki faidei amelisi olursa ken
dimi bahtiyar addederim. Hükümet, her hangi bir 
ihtiyaç dolayısile bir kanunun tadiline veya ona 
göre bir takım ahkâm tezyiline ihtiyaç gördüğü 
zaman, bu ihtiyacı tam ve kuvvetli bir esbabı mu-
cibe ile tebarüz ettirmelidir. Sonra bizde teşriî ha
yatımız da; usul ve taamüllere azamî riayet ede
lim ve mazbut olalım ve öyle zannediyorum ki mu
ayyen usul ve nizam üzerinde çalışmak, yine mil
letin menfaatine taallûku itibarile hepimiz için 
mucibi şeref ve saadet olacaktır. Bu mülâhazatım 
zannetmem ki mucibi itiraz olsun. Esasen şekil 
meselesidir. Usul ve nizamı muhafaza etmeğe ma
tuftur. Bunu kabul buyurursanız, maddeler hak
kında sırası geldiğinde fikirlerimi dermeyan ede
ceğim. 

Bütçe Encümeni namına Kemal Zaim B. (Kon
ya) — Efendim, kanunun serlevhası hakikaten bir 
az müphem görüldüğü için, bilâhare değiştirdik. 
Binaenaleyh serlevha, Refik Şevket Beyin şimdi 
okuduğu şekilde değildir. 

Müzeyyal madde şekillerine gelince; esasen 
Bütçe Encümenine bu şekilde gelmiş ve bu şekil
de çıkmıştır. Yalnız bunun misali de vardır. Geçen 
fevkalâde içtima devresinde veraset ve intikal ka
nunu çıkmıştır ve bu kanun Adliye Encümeninden 
de geçmiştir. Derhatır buyrulursa, bu kanunun 
maddeleri baştan aşağıya kadar, birinci muaddel 
madde, ikinci muaddel madde, üçüncü muaddel 
madde diye gitmektedir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Adliye Encüme
ninden de geçmiş; 

Kemal Zaim B. (Konya) — Burada da birinci 
müzeyyel madde, ikinci müzeyyel madde; diye ya
zılıdır. (Teamül olmuş sesleri) Evet teamül halin
deki bu şeye, biz de riayet ederek o şekilde kabul 
ettik. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim; Refik 

Şevket Beyefendi, bir kanun müzakere edilirken 
vekil beyin huzuru lâzımdır dediler. Müsaadenizle 
bu maddeyi, hatırlatmak için okuyacağını: «Mad
de 87 — Her müzakerenin başından sonuna kadar 
hükümet namına mütalea beyan etmek üzere Baş
vekil veyahut o nama mütalea serdine mezun bir 
vekil veya birinci sınıf devair rüesasından biri 
bulunur. 

Bundan, başka bir vekâlete ait bir lâyiha veya 
teklif müzakeresi sırasında o vekilin veyahut o na
ma gelen birinci sınıf devair rüesasından birinin 
Mecliste huzuru meşruttur...» 

Sonra esbabı mucibeden bahsettiler. Hakikaten 
öyledir. Gerek teklifi kanunî, gerek lâyihai kanu
niye bir encümene geldiğinde, evvel emirde encü
men bunun umumî esbabı mueibesini arar, sonra 
her maddenin esbabı mucibesine bakar. Eğer bun
lar noksan ise ikmal için iade eder. Bu lâyihanın 
müzakeresi esnasında bendeniz arkadaşlarımdan 
bir noktayı rica ettim. Fakat encümende akalliyet-
te kaldım. Otomatik telefon kanununun ilk madde
sinde bir sene müddetle beş yüz mükâleme için 25 
lira alınır diye yazıyor. Bu gün elimizdeki rehbere 
bakarsak abone miktarı üç bini geçmiştir. Fakat 
hakikatta 1000 -12000 den ibarettir. Bunun sebebi; 
telefon bir hevesle alınıyor. Zannediliyor ki, beş 
yüz kelime bir senede bitmez. Halbuki bir iki ay
da bitiyor. Boyuna mükâleme devam ediyor, bir 
gün bir ihbarname tebliğ ediyorlar ve fazla mükâ-
İcmenin bedelini istiyorlar, orada duruluyor. 

Lûtfi Müfit B. (Kırşehir) — Kıyamet te kopu
yor. 

Süleyman Sırrı B. (Devamla) — Para verilme
di mi, abone kesiliyor. Artık boyuna takip edili
yor. 

Bendeniz encümende rica ettim. Dedim ki bu 
madde ile alâkadar olalım, sene yerine mükâleme 
miktarı koyalım, tstiyen gelsin, desin ki, ben bin 
mükâleme için abone olacağım, parasını vereyim. 
Bu suretle abone kaydedilir. Abone olduğu mükâ
leme adedi, biteceği sırada bir ihbarname gön
derilir. Tekrar abone olacaksa olur, aksi takdirde 
kesilir. Bu suretle hem hazinenin hukuku zayi ol
maz, hem de abonenin adedi çoğalır. Binaenaleyh 
eğer kanun encümene iade edilecekse şu maruza
tımda nazarı dikkate alınarak o maddenin tadil 
olunmasını rica ediyorum. 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında başka söz 
istiyen arkadaşlar yoktur. Unvana ait bir tadil 
teklifi vardır. Evvelâ Bütçe Encümeninin kabul 
ettiği unvanı, sonra teklif edilen unvanı okuyup 
ona göre reye koyacağım. 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Oümüşane ) — 
Efendim, encümen bu lâyihayı zan ve kanaatine 
göre eksiklerini tamamlıyarak huzuru âlinize ar-
zetmiştir. Binaenaleyh encümenin geri alması mev-
zubahs değildir. Heyeti umumiyesi hakkında bu 
lâyihayi iade veya reddedelim diye bir mütalea 
işitmedim. Yalnız serlevhaya ait itiraz serdedil-
di. Zaten buna ait tashihatımız vardır. Kanunun 
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maddelerine geçildiği zaman okunacaktır. 

Eğer arzettiğimiz serlevha, tatmin etmez ise o 
zaman Heyeti Celilenin tasvip edeceği serlevhayi 
kabul ederiz. 

Dahilî nizamnamemiz, her teklifin bir esbabı 
mucibesi olmasını şart kılmıştır: Gerek Hükümet
ten, gerek Heyeti Umumiyeden bir kanun metni 
geldiği zaman, bunun esbabı mucibeyi de ihtiva et
mesi zaruridir. Bunu mecburî kılan nizamname, 
esbabı mucibenin 10 satır, 50 satır filân olması lâ
zım geldiği hakkında da hiç bir kayit koymamıştır. 
Nizamnamede böyle bir şey yoktur. Maahaza Bütçe 
Encümeninin, esbabı mucibe mazbatası, iki sahife-
dir. Süleyman Sırrı Beyefendinin söyledikleri, asıl 
maddeye ait bir şeydir. Eğer mazbatadaki imzala
rını nazarı itibare almıyarak bu tekliflerinde İsrar 
ederlerse o da ayrıca nazarı itibare alınabilir. Ser
levhanın tadili de kanunun maddelerinin müzake
resi sırasında yapılabilir. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Bendeniz bu-
kanuna muarız değilim. Yalnız otomatik telefon 
kanununun o maddesini tadil edelim dedim. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Evvelâ kanunun 
ismi kabul edilir, ondan sonra müzakereye geçilir. I 
Evvelâ kanun kabul edilip sonra isim koymak ben 
böyle bir şey bilmiyorum. 

Binaenaleyh evvelâ unvanın tesbiti lâzımdır. 
Naim Hazim B. (Konya) — Bu lâyiha, mevcut 

kanunların muaddel ve müzeyyel maddeleri hak
kında yeni bir hüküm ihtiva ediyor. Unvanının 
ifade ettiği mana budur. 

Reis — Efendim, takrir sahibi İsrar ediyor. Bi
naenaleyh, muvafık görürseniz evvelâ serlâhvayı 
okuyayım. Ondan sonra takriri okuyacağım (Mu
vafık sesleri). 

(Telgraf ve telefon ile Ankara şehri otomatik 
telefonu kanunlarının muaddel ve müzeyyel 

maddeleri hakkında kanun) 
Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; otoma

tik telefon kısmına ait olan tadilâttır. Telgraf ve 
telefona ait olan kısım da müzeyyelât ve ayni zaJ 

manda tadilâttır. Halbuki serlâvhada yalnız ta
dilât vardır. Eksiktir, lütfen bendenizin teklifi
mi okuyunuz. 

Reis — Refik Şevket Beyin takririni okuyoruz. 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Arzettiğim esbaba binaen bu kanunun üçe tefri-
kile; 

1 - Telgraf ve telefon kanununun bazı madde
lerinin tadiline dair kanun; 

2 - Telgraf ve telefon kanununa bazı maddele
rin zeyline dair kanun; 

3 - Ankara şehri otomatik kanununun, 1339 
numaralı kanunla tadil edilen maddelerini muad-
dil kanun. 

Unvanlarının verilmesini ve bu kanunun o su
retle müzakeresinin icrasını teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket I 

j Reis — Lâyiha hakkında bir takrir daha var
dır. Onu da okuyalım da bakalım, aralarında iş
tirak var mı? 

RİYASETİ CELİLEYE 
Esbabı mucibesini arzettim. Otomatik telefon 

kanununun birinci maddesinin bu kanuna ilâveten 
tadili için encümene tevdiini teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Reis — Bu takririn meali büsbütün başkadır. 
Anladığıma göre unvan hakkında Refik Şevket 

Beyin takririnden çıkan mana şudur: 
Evvelâ; telgraf ve telefon kanununun bazı 

maddelerini muaddil kanun. 
Saniyen, ayni kanunun bazı maddelerine mü

zeyyel kanun. 
Salisen, otomatik telefon kanununu muaddil 

kanun. 
Mevzubahs ettiğimiz kanunun unvanı üç ka

nundan mürekkep oluyor (Ayrı ayrı olsa olmaz mı 
sesleri). Efendim, izah ettiğim gibi üç kanundan 
mürekkep bir unvandır. 

Hasan Tahsin B. (Elâziz) — Anlaşılmadı efen
dim. 

Reis — Eğer bu anlaşılmadı ise başka hiç bir 
şey anlaşılmaz (Gülmeler). Mütalea var mı efen
dim? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Reis Beyefendi; bu takrirleri encümene 
tevdi buyurunuz. Sahibi takrirleri müzakereye 
davet ederiz. Kendilerinden izahat alırız. Şimdi 
kanunun maddelerini müzakereye geçelim. 

Reis — Muvafık mı efendim? takrirlerin en
cümene tevdiini teklif ediyorlar. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında başka söz 
istiyen olmadığına göre maddelere geçilmesini re
ye arzediyorum (Maddeler de encümene gitsin ses
leri). 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Reis Beyefendi; 
şayet encümen, bu üç unvana göre ayrı ayrı ka
nun tanzim ederse, o zaman bu kanun ne olur? 

Reis — Böyle bir şey mevzubahs olamaz. Şimdi 
efendim, elimde maddelerin de encümene tevdii
ni teklif eden bir takrir olmadığına göre madde
lere geçilip geçilmemesi hususunu reye arzetmek 
mecburiyetindeyim. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Efendim, maddelere 
geçilmesini kabul etmemek, kanunun reddi ma
nasını tazammun eder. Zira heyeti umumiye hak
kında söz istiyen olmadıktan sonra maddelere ge
çilmesi zaruridir. Aksi takdirde kanun reddedi
liyor demektir (Hayır, hayır sesleri). Müsaade eder
seniz nizamnameden madde zikredeceğim (Encü
mene gitsin sesleri). 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Arkadaşlar, kanunların serlâvhası, ka
nunun dahilinde midir, haricinde midir? serlâv-
ha, kanunun ahkâm ve metnine dahil midir, değil 
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midir? Bu henüz sureti katiyede hallolunmamış-
tır. Bu kanunun ismi, kabul edeceğimiz lâyiha
nın münderecatına göre tesbit edilecektir. Belki 

. iki kanunu alâkadar eden maddeler, belki bir ka
nuna ait olan tadiller kabul edilir, diğerlerine ait 
olanlar kabul olunmaz. Hangisi kabul olunursa 
bittabi ona göre isim koyacağız. Serlâvhaya ait 
olan takrirler encümenimize tevdi edildi. Kanunu 
ne şekilde kabul ederseniz, ismi ona göre koyaca
ğız. Çocuk doğmadan at konmaz. 

Zeki Mesut B. (Diyarbekir) — Çocuk kız mı, 
yoksa erkek mi doğacak? daha bilmiyoruz ki. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Serlâvha üze
rinde bu kadar tereddüde mahal yoktur. Madde
lerin müzakeresine mani teşkil etmiyeceği iyin bilâ 
tevakkuf bu baptaki takrirlerin encümene verilme
sini teklif ettik ve Heyeti Celile de kabul etti. 

Şimdi maddeler bilinmeden, kanunun maddele
ri Heyeti Celilenizce tesbit edilmeden serlevhayı 
koyamayız. îki, üç kanuna taallûk eden ilâve ve 
tadiller vardır. Bunların hepsini kabul ederseniz 
veyahut bir kısmını kabul eder de bir kısmını ka
bul etmezseniz serlevha ona göre yazılacaktır. He
yeti Celile hangi maddeyi kabul edecek, hangisini 
etmiyecek, bunu bilmediğimiz için şüphesiz ki 
serlevhayı koyamayız. 

Refik B. (Konya) — Usule ait iki üç kelime 
söyliyeceğim. Kanunun unvanının tadiline ait 
olan teklif Heyeti Celile tarafından kabul edildi. 
Bunun üzerine encümen teklifi encümene istedi ve 
verildi. Hasan Fehmi Bey diyorlar ki; unvanın 
tesbiti için hangi maddeler kabul edilecek, hangi
leri kabul edilmiyecektir, bunun bilinmesine ihti
yaç vardır. Yerinde bir noktai nazardır. Yalnız 
Makamı Riyaset, kanunun maddelerine geçilmesi
ni reye arzederken şayet reddedilirse kanunun 
heyeti umumiyesi reddedilmiş olur diye nazarı 
dikkati celp etmiştir. Bendeniz bu noktai nazarda 
değilim. 

Reis — Madde sarihtir. Bunun hakkında müza
kereye imkân bırakmam. Madde sarihtir. 

Refik B. (Konya) — Efendim, maddelere ge
çilmemesi, maddeler kabul edilmeden evvel encü
mene gitsin noktai nazarına müstenit olacaktır. 
Yoksa, maksat kanunun reddi değildir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Reis Beyefendi 
söz istiyorum. 

Reis — Müsaade buyurunuz efendim. Kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında müzakereye devam 
ederken hatipler sırasile söz söyledikten sonra he
yeti umumiyesi hakkında söz söylemek istiyen 
kalmazsa reisin vazifesi maddelere geçilmesini re
ye koymaktır. Kanunun maddelerine geçilmesi 
kabul edilmezse lâyihanın heyeti umumiyesi red
dedilmiş olur. Nizamname gayet sarihtir. Müsaade 
ederseniz maddeyi okuyayım. 

MADDE 105 — " Heyeti Umumiye müzakeresi 
bittikten sonra maddelere geçilmesi reye konur. 
Reye iktiran etmezse lâyiha veya teklifin redde

dilmiş olduğunu reis tebliğ eder. » 
İsmet B. (Çorum) — Bir nokta var efedim. He

yeti Umumiye, müzakerenin tehirini isterse bir me-
selei müstehire olmak hasebile maddelere geçilme
mek kararı behemehal reddi tazammum etmez. 
Müzakere talik edilir. 

Reis — Efendim; elimde lâyihanın heyeti umu-
miyesinin müzakeresinin tehirini talep eden bir 
takrir yoktur, böyle bir takrir verirseniz reye ko
yarım. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Nizamnameyi 
okudunuz, hakikaten kanun reddediliyor. Şu hal
de encümen yalnız esbabı mucibe getirirse esbabı 
mucibe müzakere edilecek ve Meclis, esbabı muci-
beyi mi çıkaracak? 

Reis — Bu hususta bir takrir var okunacak. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Refik Şevket Beyin kabul edilen takriri lâyiha

nın üçe ayrılmasını tazammun ettirdiğinden lâyiha
nın Bütçe Encümenine iadesini teklif ederiz. 

Elâziz Mardin 
H. Tahsin Ali Rıza 

Reis — Şimdi oldu. (Alkışlar). 
Bu teklifi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihayı encümene iade ediyoruz efendim. 
Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Reis Bey benim 

takririmi unuttunuz. 
Reis — O da beraber encümene gidecektir. 

4 — Balya - Kamaydın şirketi namına ithal 
olunacak gazöylin gümrük resminden ve muamele 
vergisinden muafiyeti hakkında 1/17 numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? 

Ali Şuuri B. ( Balıkesir ) — Efendim; Vekil 
Beyefendi biraz izahat versinler? 

Reis — Vekil Beyefendi! izahat istiyorlar. 
İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 

Bir vakittenberi maden fiatında bariz miktarda 
sukuta maruz kalmakta olduğu Muhterem Heyeti
nizin malûmudur. 1930 danberi kurşun ve gümüş 
maddeleri fiat itibarile ani sukutlara maruz kal
mağa başladı. Balyada çalışan şirket, masrafını 
çıkaramadığı için madenin istihsalâtını tahdit ede
ceğini Hükümete bildirdi ve ayda 350 tona indire
ceğini söyledi. Ancak bu hususta da işe devam 
edebilmek için Hükümetten bazı yardımlar istedi. 
Hükümet mahallinde tetkikat yaptırdı. Tonu on 
iki liraya inen kurşunun tonu 18 liraya çıktığı 
zaman istihsalâtını tezyit etmek şartile resmi nis-
biyi yüzde bire tenzil edebileceğimizi, mevadı in-
filâkiye üzerinden bazı yardımlar yapabileceğimi

z i / 24 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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zi bildirdik. Şirket bu şerait dahilinde çalışmağa 
başladı. Senede 800 tona baliğ olan istihsalâtını 
bu defa senede 4 000 tona çıkarmak suretile ça
lışmağa başladı. 

Fakat fiyat düştü. Bunun üzerine, şirket Hükü
mete müracaat etti. Gösterdiği vesika ve Hüküme
tin gönderdiği fen memurlarının tetkikatına naza
ran senede 300 bin lira kadar da zarar gördüğü gö
rüldü. 

Bunlar üzerine şirket, tamamile tatili faaliyet 
etmek arzusunu gösterdi. Halbuki bunun tatili fa
aliyet etmesi memleket için büyük bir zarar olu
yordu. Çünkü orada mühim miktarda amele çalış
maktadır. Bu, onların tamamen açıkta kalmasını 
mucip olacaktı. Diğer taraftarı, maden alâhalihi 
bırakıldığı takdirde galerileri su basacağını ve sene-
lerdenberi işletilen bu madenden âtiyen istifade 
imkânının münselip bir hale geleceğini nazarı dik
kate alan hükümet; eğer siz bunu işİetmiyeeek ve 
tatil edecek olursanız imtiyazımızı feshederiz dedi. 

Yalnız hali hazırdaki vaziyet, şirketin zararına 
olduğu için size bazı müsaadelerde bulunabilmemiz 
için, madeni Hükümete bıraktığınız takdirde işle
nilecek bir vaziyette terketmektir. Yani galeri
leri sulardan muhafaza ederseniz ve işletilmesi 
için lâzım olan galerileri de açmakta devam ederse
niz bu takdirde size bazı müsaadeler yapılabilir, 
diye teklifatta bulunduk. Bu vaziyette dahi kendi
lerinin bu işleri yapmak için mühim miktarda, para. 
sarf etmeleri icap ediyordu. Buna karşı mukabil 
tekliflerde bulundular. Bir kere, resmi nisbinin 
miktarını tenzil, ikincisi, madenlerde kullanılan 
mevadı infilâkiyeden inhisar resmine tekabül eden» 
miktarın kaldırılması; üçüncüsü de, kuvve i. mu
harrike olarak kullandıkları gazolinin resimsiz ola
rak ithali... Yeniden tetkikat yaptırdık. Anladık 
ki, bunlar temin edilmediği takdirde hakikaten ma
deni muhafaza (itmekten vaz geçecekler. Düşün
dük, yarın buhran geçipte fiyatlar yükseldiğinde ve 
sarfedilen sermayeyi koruyacak vaziyet hasıl olduk
tan sonra işliyebilecok surette madeni muhafaza e-
debilmek için bu üç noktanın mutedil bir şekilde 
kabulüne taraftar olduk ve. bu suretle kendilerile 
bir mukavele projesi yaptık. 

Resmi nisbinin tenzili keyfiyeti geçen sene çıkan 
bir kanunla Hükümete verilmiş salâhiyet cümlesin
den bulunduğu için o hususta ayrıca bir teklifte bu
lunmuyoruz. Maddei infilâkiye meselesi, teşviki sa
nayi kanunu mucibince bu maddeler için prim ver
mek salâhiyeti Hükümette olduğundan ve İktisat 
vekâleti bütçesinde bu husus için vazedilmiş 25 bin 
liralık bir prim tahsisatı, bulunduğundan onu da 
oradan temin etmeği düşündük. Gazolinin gümrük 
resminden istisnası için Hükümette bir salâhiyet 
yoktu. Onu da Heyeti muhteremenizden salâhiyet 
almak üzere bu lâyiha ile halledivoruz. Bunun için 

bu lâyihayı arzettik. Lâyiha kabul buyrulduğu 
ve gazolinin gümrük resminden muafiyeti takarrür 
ettiği takdirde Balya Karaaydın madenlerini bilâha
re istihsalâta devam edebilecek şekilde muhafaza et
meğe imkân bahşetmiş olacaksınız. Bu zaruretten 
dolayı bunu kabulünüze arzediyorum (Çok güzel 
.sesleri). 

Reis — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri). 
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Maddelere, geçilmesi ka
bul olunmuştur. 

Balya - Karaaydın şirketi namına ithal olu
nacak (Gaz öyl) ün üç sene müddetle güm
rük resminden ve muamele vergisinden 

muafiyeti hakkında kanun 
MADDE 1 — Balya - Karaaydın şirketinin iş

letmekte olduğu madenlerde kullanılmak üzere ha
riçten getireceği (Gaz öyl) üç sene müddetle güm
rük resminden ve muamele vergisinden muaftır. 

Reis — Birinci madde hakkında mütalea var 
m i efendim. Reye arzediyorum. Kabul edenler .. . 
Etmiyenler. . . Birinci madde kabul olunmuştur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ihti
yaç nisbetinde, ithal edilecek gazoil gümrüklerden 
nakliye tezkeresi ile maden işletme mahalline nak
lolunur. Bunların filhakika madenlerde istimal 
edildiğini mübeyyin mıntaka maden müdürlüğün
den alınacak vesikanın memlekete ithal tarihin
den itibaren azamî dört ay zarfında ithal güm
rük idaresine tevdii mecburidir. Bu suretle vesi
ka ibraz edilmiyen gazoiller hakkında kaçak mua
melesi tatbik olunur. 

Reis — Mütalea var mı efendim. Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . İkinci madde kabul 
olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden itiba
ren meridir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Üçüncü madde kabul olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmının icrasına 
İktisat ve Maliye vekilleri memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Dördüncü madde kabul olunmuştur. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
nunun ikinci müzakeresine geçilmesi kabul olun
muştur. 

liuznamede müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. 

Pazartesi günü saat 14 te toplanılmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15 

T. M. M. M, JfrftMM 
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derlik memurlarına Türkiyede bir vazifeye nakil ve tahville
rinde ne suretle maaş verileceğinin tefsirine dair 3/15 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye Encümeni mazbatası 

T. C 
Başvekâlet 31 - 1 - 1931 

Muatmlât Müdürlüğü 
Sayı 6/352 

B. M. M. Yüksek Rcisliyiııc 

İngiliz lirası olarak maaş almakta olan elçilik ve şehbenderlik memurlarının Türkiyede bir 
vazifeye nakil ve tahvillerinden itibaren ne suretle maaş itası lâzım geleceğinin tefsirine dair 
Maliye vekâletinden yazılan 29/1/1931 tarih ve 1326 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim 
kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım arzederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Başvekâleti Celileye 

Merkezden memaliki ecnebiyeye ve ecnebi memleketlerden merkeze tahvil veya vekâlet emrine 
alınan memurini hariciyenin ne zamandan itibaren maaşlarının ingiliz veya muadili memurlar 
maaşı gibi Türk lirası üzerinden tesviyesi iktiza edeceği meselesi mevzubahs olması üzerine 
keyfiyet tetkik olunarak maaşatın tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı kanuna müzeyyel 
1498 numaralı kanunun mevkii meriyete vazından evvel maaş kanununun ikinci maddesindeki 
( tahviien tayin olunup muayyen seyahat müddeti zarfında memuriyeti mahalline muvasalat 
eden memurlara nakli tarihinden muvasalatı tarihine kadar sabık maaş ve tahsisatı tam olarak 
kadro tasarrufa tın dan tesviye olunur ) fıkrasına istinaden memuriyeti ecnebi memleketlerde 
bulunan Hariciye memurlarının merkezde bir vazifeye başlayıncaya kadar maaşı sabıkaları 
İngiliz lirası üzerinden verilmekte bulunmuştu. 1498 numaralı kanunun ikinci maddesi muci
bince İngiliz lirası üzerinden maaş verilebilmek için birinci maddedeki Hariciye vekâleti elçilik 
ve şehbenderlik memuru olmak lâzım olup bu kabil memurların Türkiyede bir vazifeye nakil 
ve tahvillerini tebellüğ ettikleri tarihten itibaren bu sıfatları uhdelerinde kalmamış olduğu 
cihetle bu tarihten itibaren kendilerine İngiliz lirası üzerinden maaş verilmesine imkân olma
yacağı neticesine varılmış olmakla beraber mesele hakkında bir kere de Divanın mütaleası 
sorulmuştu. Bu kerre alınan cevapta 1498 numaralı kanun mumaileyhim hakkında tatbik 
edilen mevzuatı tadil eder mahiyette olmadığından haklarında kemafissabık maaş kanunu ahkâ
mının tatbiki lâzım geleceği ve maaş kanununun ikinci maddesinde de tahviien tayin olunup 
muayyen seyahat müddeti zarfında memuriyeti mahalline muvasalat eden memurlara nakil 
tarihinden muvasalat tarihine kadar sabık maaş ve taheisatlarının tam olarak verileceği musar-
rah otap elçilik ve şehbenderlik memurlarının sabık maaşları da İngiliz lirası olarak aldıkları 
rraefnurppet* sakrka4*rı matşlanırctan ibaret bulunmasına ve her ne kadar tahviien tayin edilen 
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memurlara yeni memuriyetleri maaşlarının muvasalat tarihinden değil işe mübeşeretlerini takibe-
den ay iptidasından verilmesi nıukarreratı müttehize cümlesinden bulunmuş isede bu kararın istih
kaka müessir olmayan tahviller hakkında tatbik edilmek üzere ittihaz edilmiş olması hasebile bit
tabi mevzuu muhabere olan meselede olduğu gibi istihkaka müessir ahval için kabili tatbik olama
yacağından bu bahiste maaş kanunu sarahatına tevfiki muamele edilmesi zarurî olmasına binaen 
bunlardan merkezde bir memuriyete tayin edilenlere hariçteki vazifelerinin hitamı tarihinden 
itibaren kanunî müddet zarfında hareket ve muayyen seyahat müddeti zarfında muvasalat etmeleri 
şartile yeni memuriyetleri mahalline muvasalatlarına kadar İngiliz lirası olarak aldıkları sabık 
memuriyetleri maaşlarının verilmesi lâzım geldiği gibi merkezden elçilik ve şehbenderlik memu
riyetlerine tayin edilenlere de kezalik muvasalat tarihine kadar Türk lirası olarak eski memuriyet 
maaşlarının itası ve muvasalat tarihinden ay gayesine kadar olan müddet içinde yine İngiliz lirası ola
rak yeni memuriyet maaşlarının zamsız miktarının tesviyesi icapedeceği noktai nazarı serdoiun 
maktadır. 

Divanı Muhasebatça: Ecnebi memleketlerde bir vazifeye tayin olunanlara vazifeleri 
mahalline mavasalatları tarihinden itibaren İngiliz lirası üzerinden maaş verilmesi muvafık 
olacağına dair dermeyan olunan mütalea Hazine noktai nazarına uygun bulunduğu cihetle 
bu husus ihtilâf mevzuundan hariçtir. 

Ancak ecnebi memleketlerde memur iken merkezde, memuriyete tahvil edilmiş olan bir 
Hariciye memuruna Türkiyede vazife mahalline muvasalatı tarihine kadar İngiliz lirası 
üzerinden maaş verilmesi lâzım geleceği iddiası serdolunmaktadır ki bu mütalea Hazinece 
berveçhiati sebeplerden dolayı varit görülememektedir. 

Evvelâ: Filhakika maaş kanununun ikinci maddesi mucibince tahvilen tayin olunup ta 
muayyen seyahat müddeti zarfında memuriyeti mahalline muvasalat eden memurlara nakli 
tarihinden muvasalatı tarihine kadar sabık maaş ve tahsisatının tam olarak tesviye olunacağı 
musarrah ise de bu fıkrai kanuniyedeki ( sabık maaş ve tahsisat ) tan maksat o memuriyete 
kadro ile muhassas maaş ve tahsisat olmak lâzımgelip bunun 1498 numaralı kanun mu
cibince ecnebi memleketlerde ifayi vazife eden elçilik ve şehbenderlik memurlarına verilmesi 
lâzım gelen İngiliz lirası üzerinden farka şümulü olmamak icabeder. 

Saniyen: ( Tahvilen tayin edilen memurlara yeni memuriyetleri maaşlarının muvasalat 
tarihinden değil işe mübaşeretleri tarihini takip eden ay iptidasından verilmesi mukarreratı 
müttahize cümlesinden bulunmuş ise de bu kararın istihkaka müessir olmıyan tahviller 
hakkında tatbik edilmek üzere ittihaz edilmiş olması hasebile bittabi mevzuu mahabere olan 
meselede olduğu gibi istihkaka müessir ahval için kabili tatbik olamıyacağından merkezde 
bir memuriyete tahvil olunan Hariciye memurlarına ikinci madde mucibince muvasalatına 
kadar İngiliz lirası verilmesi lâzımgeleceği ) yolundaki Divanın mütaleası mevzuata uygun 
bulunmamaktadır. 

Çünkü: Eylül - teşrinievvel 027 ve kânunuevvel - şubat 928 aylarına ait Divanı Muhasebat 
raporları üzerine Meclisi Âlice ittihaz olunan kararların (5) numaralı fıkrasında (maaş kanununun 
birinci maddesinin hükmü sınıf derecesinin yükselmesi suretile zammı maaşa nail olanlara tatbik 
olunduğu gibi kadro zammı veyahut mevkuf tutulan bir meblâğın zammı suretile terakki görenlere 
de tatbik olunması muvafık görülmüş ve diğer bir mahalle nakil ve tahvil edilenlerin maaşlarının da 
naklolunduğu daire veya mahallerde ifayı vazifeye mübaşertini takip eden aydan itibaren salifüz-
zikir birinci madde mucibince zamma istihkakları zarurî görülmüştür) denilmekte olmasına göre 
Divanı muhasebatça iddia olunduğu gibi bu karar istihkaka müessir olmıyan tahvillerde değil 
zammı maaşı ihtiva eden tahvillerde de yeni memuriyet maaşının işe mübaşereti takıp eden ay 
başında verilmesi lâzımgeleceği karardan sarahatan anlaşılmak itibarile mevzubahis kararın 
istihkaka müessir olan ahvalde de tatbik olunacağında şüphe yoktur. Şuhalde bu yoldan 
yüründüğü takdirde elçilik ve şehbenderlik memurlarındı! merkezde bir memuriyete tahvil 
edenlerin Divanın noktai nazarı veçhile yeni memuriyet maaşlarının vazife mahalline muvasa
lat tarihinden değil işe mübaşeretini takıp eden ay başından ,ve bu tarihe kadar sabık 
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maaşlarının İngiliz lirası üzerinden verilmesi icabederki bu suretle kanunun ingiliz lirası 
üzerinden maaş verilmesinde istihdaf ettiği maksadın temamen haricine çıkılmış olacağına 
ve yokarıda da arzolunduğu üzere şehbenderlik ve elçilik memurlarına İngiliz lirası üzerinden 
maaş itası 1498 numaralı kanun mucibince bu memuriyetlerin uhdelerinde bulunmasile 
meşrut bulunduğuna göre merkezde bir memuriyete tayin ve tahvil olundukları tarihten 
itibaren bu sıfatları haiz olan mezkûr memurlara tahvil emrini tebellüğ ettiği tarihten 
itibaren bu suretle maaş itasına imkân olmamak lâzımgeleceği cihetle keyfiyetin tefeiren 
halli zımnında Büyük Millet Meclisine arzına müsaade buyrulması istirham olunur efendim. 

29 - 1 - 931 Maliye vekili 
M. Abdülhalik 

Maliye K ü ç ü m e n i m a z b a t a s ı 

25-^1-1931 

Yüksek Reisliğe 

İngiliz lirası olarak maaş almakta olan elçilik ve şehbenderlik memurlarının Türkiyede bir 
vazifeye nasp ve tahvillerinde ne suretle maaş verileceğine dair Maliye vekâletinden yazılıp 
Başvekâletten gönderilen 29-1-1931 tarih ve 1326 numaralı tezkere ile merbutları encüme-
nimizce mütalea edildi. 

İstenilen tefsir mevzuu 1843 numaralı ve 19-VII-1931 tarihli kanunla halledilmiştir. Bu 
itibarla müzakeresine lüzum kalmadığından Yüksek Reisliğe takdim edildi. 

Reis M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Çorum Bayazıt İsparta Konya Sivas Aydın 

İhsan Kemal Turan Refik Şemsettin Adnan 

T. B. M. Af. 
Maliye Encümeni 

Karar M 6 
Esas JY° 3/15 





Sıra Ng 8 
Telgraf ve telefon kanununa bazı maddeler ilâvesine dair 
1/18 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encümen

leri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet l - V - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 611425 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
406 numaralı telgraf ve telefon kanununun bazı maddelerinin tadili ve bu kanuna bazı 

maddeler ilâvesi hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 30/4/930 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile 
birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasimn ifa ve neticesinin işarına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
406 numaralı telgraf ve telefon kanununun bazı maddelerinin tadili ve bu kanuna bazı 

maddeler ilâvesi hakkında tanzim ve takdim kılınan kanun üzerine Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
vekâletinden varit olan işara göre yedinci maddeye « insanların hayatının selâmetine ait telgraf-
namelerin birinci derecede olması » kaydının konulması münasip hulunmuş, Nafıa vekâletinin 
aboneyi devir etmeden birakanlar yerine gelenlerden ikinci defa tesisat ücreti aranılmaması 
hakkındaki mütaleası her yerde cari usule ve hazine menfaatına muvafık bulunmamış ve Maarif 
vekâleti kanunun heyeti umumiyesini muvafık görmüştür, bu işarlara nazaran Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet vekâletinin mütaleasını da ilâve ederek kanun lâyihasının bir yeni sureti takdim 
kılınmış olmakla meclisi âliye sevk edilmek üzere işbu esbabı mucibe mazbatası gönderilmiştir 
efendim. 

Dahiliye Kııeiiineni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliya Encümeni 15 - VI 1931 
Karar A" 4 
Esas jl» 1j 18 

Yüksek Reisliğe 
406 numaralı telgraf ve telefon kanununun bazı maddelerinin tadili ve bu kanuna bazı 

maddelerin ilâvesine dair olup encümenimize tevdi edilen kanun lâyihası tetkik ve müzakere 
edildi: 
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Encümenimizce icra edilen tadiller aşağıya yazılmıştır. 
1 - Birinci madde « insanların hayat ve selâmetine » kelimelerinden sonra ye afetten 

siyanete » ibaresi ilâve edilmiştir. 
2 - Üçüncü müzeyyel maddenin sjn cümlesinde « posta, telgraf ve telefon idaresi » keli

melerinden sonra « kendilerine tebliğ edildiği halde ve on gün zarfında » ibaresi ilâve 
edilmiştir. 

Yeniden tetkik edilmek üzere Bütçe Encümenine takdim olundu. 
5-VI-1931 

Da. En. Rs. Rs. V. Bu M. M. Kâ. 
Tekirdağ Kars Âza Âza 

Cemil M. Fayık Baha Tali Hasan Reşit İ. Kemal Şükrü 
Âza Âz Âza Âza Âza Âza Âza 

Ahmet İhsan Hüseyin Atıf Rasth Esat İsmail Rtfat 

Bütçe Küçümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 21-XI-1931 
Karar M. j\> 8 

Esas .¥ İl 18 
Yüksek Reisliğe 

Telgraf ve Telefon kanununa bazı maddeler ilâvesine dair olup Dahiliye Encümeni mazbata-
sile birlikte Encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
müdürü Beyin huzurile Encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Müzakere neticesinde Encümenimizce Dahiliye Encümenince kabul olunan muadiel şekil 
üzerinde aşağıda arzolunan tadilât yapılmıştır. 

Madde 1 — bu maddede telgraf muhaberelerile telefon mükâlemelerinin tercih sırasının 
tasrihi faydalı gürülmüştür. Filhakika fevkalâde ahval müstesna olmak üzere ahvali adiyede 
telgraf muhaberelerile telefon mükâlemelerinin tercih sırasının kanunun metninde musarrah 
bulunması ve sık sık tadilâta oğramaması Devlet inhisarında bulunmakla beraber vatandaşların 
hayatı umumiye ve iktisadiyesinde ehemmiyeti bedihî olan Posta, Telgraf ve Telefon idaresinin 
telkin etmesi lâzım gelen itimat noktai nazarından lüzumlu ve hatta zarurî telakki edilmiştir. 
Bu itibarla birinci madde bu maksadı temin etmek üzere tadil edilerek yakılmıştır. 

Madde 2 — Kod lisanının ifadesindeki sarahat dolayısile ticarî muhaberelerdeki faydası 
nazara alınarak esasen bütün milletler arasında teessüs ve teammüm etmiş ve memleketimizle 
haricî memleketler arasında tatbik edilmekte olan bu muhabere tarzında memleketimiz dahilinde de 
ticaret erbabını mahrum bırakmamak üzere Encümenimiz Umum Müdür Beyin de muvafakatile 
kod lisanının telgraf muhaberatında kabulünü muvafık görmüş ve maddeyi buna dair hükümler 
ilâve ederek tadilen kabul eylemiştir. 

Bu maddeye her türlü ihtilâfları bertaraf etmek üzere yıldırım işaretli telgrafrıameler hangi 
merkez tarafından kabul olunacağının Posta, Telgraf ve Telefon idaresince ilânı lüzumunu natık 
takyidi bir fıkra ilâvesi dahi muvafık görülmüştür. 

Üçüncü maddenin ihtiva eylediği müzyyel maddelerden birincisile ikincisinde vuzuhu 
temin için ibare tadilâtı yapılmıştır. 

Üçüncü müzeyyel madde de abonelere borçlarım tesviye için tebliğ tarihinden itibaren 
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verilen on günlük mühlet çok az görülmüş ve maaş erbabına dahi bir suhulet olmak üzre bir 
aya iblâğ edilmiştir. 

Dördüncü müzeyyel maddede saat ig dan sonra mebdei Dahiliye vekâleti tarafından tesbit 
edilecek bir zamandan sonra yapılacak şehirler arası telefon konuşmalarından yapılması derpiş 
edilen % 50 tenzilât, esasen tecrübe mahiyetinde olan bu kolaylıkta" tedrice riayet olunması 
müraccah görülerek bu tenzilât °/o 25 olarak tesbit ve kabul olunmuştur 

On birinci müzeyyel madde - bu maddede çağrılan veya çağıran postanın davete cevap 
vermesi için saat 14 ile 19 arasında verilen bir dakikalık zaman çok az görülmüş ve iki dakikaya 
iblâğ edilmiştir. 

Diğer müzeyyel maddelerin bir kısmı Dahiliye Encümeninin tadili veçhile aynen ve diğer 
kısmı da ibare tadilâtile kabul olunmuştur. 

Madde 4 — Ankara otomatik telefon kanununun muaddel birinci ve ikinci maddelerinde 
dahi bazı tadilât icrasına lüzum görülmüştür. 

Bu meyanda Ankara otomatik telefonunun bugün sitayişle yadedeceğimiz faaliyetine daha 
ziyade vüs'at vermek ve telefon istimalini teşvik ve tergıp etmek üzere ücretler üzerinde bazı 
tenzilât ve tesisat hakkında da bazı Kolaylıklar derpiş edilmiştir. 

Madde 5 — Dahiliye Encümeninin tadilinde dürdüncü müzeyyel maddede görülen hükümler 
münasebeti dolayısile 5 inci madde olarak tedvin edilmiştir. 

Diğer maddelerde kayda şayan tadilât yapılmamıştır. 
Kanun lâyihasının encümenimizce bu suretle tadil edilmiş oran şeklini Umumî Heyetin 

tasdikına arzederiz. 

Rs. Rs. V. M. M. Kâ. Âza Âza Âz 
Oümüşane İstanbul Konya Tokat Bursa Aksaray Elâziz 
H. tefimi Ali Ratıa K. Zainı Süreyya Dr. Oalip A. Süreyya H. Tahsin 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
İsparta Konya Giresun Kayseri Kırklareli Kırklareli Niğde Yozgat 

Mükerrem K. Hüsnü Kâzım A. Hilmi M. Nah it Şevket Faik S. Sırrı 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İ0(i numaralı leh/raf ve telefon kanununa müzey-

IIel kanun 

MADDE 1 — Dördüncü madde atideki tarzda 
tadil edilmiştir: 

Karada, havada ve denizde şahıslar veya mü
esseseler tarafından telsiz verme ve alına pos
talarının gerek tesis ve gerek işletme ve sairesi 
ve Hükümetin bunlarla olan münasebatı ve bun
lara mütedair ücretler bir nizamname İle Hükü
metle tayin edilir. Mezkûr nizamname hüküm
lerine muhalif harekette bulunanlar hazar ha
linde ceza kanunu ile telgraf kanununun ceza 
hükümleri mucibince ve sefer halinde ise casus
luk hakkında meri hükümlere tevfikan tecziye 
edilir. 

MADDE 2 — Yedinci madde atideki tarzda 
tadil edilmiştir. 

Bir kaç nevi olan telli ve ttelsiz telgraf ve 
telefon muhabereleri ve konuşmalarının yazım, ve 
alma ve başlama işlerinde insanların hayatının 
selâmetine taallûk edenler birinci derecede ol
mak üzere diğer muhabere ve konuşmaların han
gi sıra ile bir birine daha evvel olacağı Hükü
metçe tayin olunur. 

MADDE 3 — Yimri dokuzuncu maddeye atide
ki fıkralar ilâve edilmiştir. 

A : ( Yıldırım ) işaretini havi her şeye ierei-
han alınıp çekilecek ve teslim saati telgraf na
meyi çekene derhal bildirilecek olan telgrafna-
melerden altı misli ücret; 

MADDE 4 — Ücret iadesi hakkındaki mese
leler ile telgraf ve telefon ve telsize dair olup 
bu kanunda tasrih edilmemiş olan haller hakkında 
milletler arasındaki telgraf ve telsiz nizamname
leri hükümleri tatbik edilir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Z+Ot; numaralı telgraf ve telefon kanununa müzeyyel 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 40(5 numaralı telgraf ve telefon 
kanununun 7 inci maddesi aşağıdaki tarzda tadil 
edilmiştir: 

Telli ve telsiz telgraf ve telefon muhabereleri 
ve konuşmalarının yazma ve alma ve başlama iş
lerinde hangi sıra ile biri birine tercih edileceği 
insanların hayatının selâmetine ve afetten siya-
nete taallûk edenler birinci derecede olmak üzere 
Hükümetçe tayin edilir. 

MADDE 2 — 406 numaralı telgraf ve telefon 
kanununun 29 uncu maddesini muaddil 25 haziran 
1927 tarih ve 1172 numaralı kanunun ikinci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir. 

(Yıldırım) işaretini havi her şeye tercihan alı
nıp çekilecek ve teslim saati telgrafnameyi çekene 
derhal bildirilecek olan telgrafnamelerden beş mis
li ücret; 

MADDE 3 — 406 numaralı telgraf ve telefon 
kanununa aşağıdaki maddeler tezyil edilmiştir: 

Birinci müzeyyel madde — Bir telgraf name 
ücretinin iadesi atideki hallerin tahakkukuna ve 
mürsil tarafından telgrafnamenin tevdi tarihin
den itibaren üe ay zarfında müracaat edilmesine 
vabestedir. 

A) Telgrafname mevridine telgraf hizmetinin 
kusuru dolayısile vasıl olmamış ise veya posta ile 
vasıl olacağı zamandan daha geç vasıl olmuş ise; 

B) Aralarında doğru muhabereye mahsus tel 
bulunan iki merkez arasında on iki saatlik ve di-
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BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN TADİLİ j 

Telgraf ve telefon ile Ankara şehri otomatik telefo
nu kanunlarının muaddel ve müzeyyel madde-

deieri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 460 numaralı telgraf ve telefon 
kanununun 7 inci maddesi aşağıdaki tarzda tadil 
edilmiştir. 

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

1) Devletin emniyetine ve umumî asayişe ve in
sanların hayatının selâmetine müteallik muhabere
ler ve konuşmalar, 

2) Yıldırım işaretli telgrafnameler ve telgarf 
muhabereleri ile telefon konuşmalarının teminine 
ait servis tel graf nameleri ve konuşmalar, 

3) Hususî müstacel telgrafnameler ve kanuş-
malar, 

4) Devlete ait müstacel telgrafnameler ve ko-
nuşamalar, 

5) Hususî adi telgrafnameler ve konuşmalar, 
6) Devlete ait adi telgrafnameler ve konuşma

lar, 

MADDE 2 — 406 numaralı telgraf ve telefon 
kanununun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar 
ilâve edilmiştir: 

Yıldırım işaretli tel graf namelerin beher kelime 
için on iki buçuk kuruş alımr. Bu nevi telgrafna-
melerin hangi merkezler arasında kabul olunacağı 
posta, telgraf ve telefon idaresince ayrıca ilân 
olnur, 

Kod usul ile yazılmış tel graf namelerin ücreti on 
beş kuruştan aşağı olamaz. 

Bu usul ile yazılacak teigrafnameler mecburî 
mukabeleye tabidir. 

MADDE 3 — 406 numaralı telgraf ve telefon 
kanununa aşağıdaki maddeler tezyil edilmiştir: 

Birinci müzeyyel madde — Bir telgarfname üc
retinin iadesi âtideki halterin tahakkukuna ve mür-
sil tarafından telgrafnamenin tevdi tarihinden iti
baren üç ay zarfında müracaat edilmesine vabes
tedir. I 

A) Telgrafname mevridine telgraf hizmetinin' 
kusuru dolayısile vasıl olmamış ise veya posta i le ' 
vasıl olacağı zamandan daha evvel varmamış ise 

B) Aralarında doğru muhabereye mahsus tel 
bulunan iki merkez arasında on iki saatlik ve di-
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MADDE 5 — Hükümet imkân ve lüzum göre

ceği yerlerde telgrafnanıelerin sahiplerinden te
lefonla alınması ve onlara verilmesi usulünü tat
bik edebilir. 

Bu hizmet için telefonla alınacak veya veri
lecek telgrafnanıelerin her elli kelimesi ve kes
ri için beş kuruş munzam ücret alınır. 

Banka telgraf namelerinde parola makamında 
kullanılan bir kelime ile resmen muhabereye 
mezun olanların yazacakları telgrafnamekv müs
tesna olmak üzere dahilî telgraf muhaberatında 
kot kullanılması memnudur. 

Kısa adres kaydı olanlar namlarına gelecek 
telgrafnanıelerin telefonla tebliğ edilmesini talep 
ettikleri takdirde bunlardan kısa adres abone be
deli alınırken her ay için ilave olarak ve mak
tu an yüz kuruş alınır. 

Maktu tediye şeklini kabul etmiyenler hakların
da telgraf name başına ücret tesviyesi suretile mua
mele ifasını talep edebilir. 

Müstacel olarak tebliği talep olunan telgraf na
melerden yukarıdaki ücretler üç misli alınır. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi lüzum görece
ği yer ve vakitlerde, tevziat hizmeti işi için ka-
yitli olmıyan telefon aboneleri namına gelen tel
graf nameleri de telefonla tebliğ mezuniyetini ha
izdir. 

MADDE 6 — Telefon abonelerinden peşin ola
rak alman mükâleme ücretleri mezkûr abonelerin 
gerek şehirler arası telefon mükâl emel erinden ve 
gerek telefonla telgraf merkezlerine tebliğ ede
cekleri telgraf name ücretlerinden tahassül edecek 
zimmetlerine karşılık tutulabilir. Posta, Telgraf 
ve Telefon idaresi icabında bu zimmetlerini tes
viye etmiyen abonelere ait devreleri kesmeğe me
zundur. 

MADDE 7 — Ankara otomatik telefon kanu
nunun birinci maddesi ahkâmı Ankaradan gayri 
şehir ve kasabalarda Posta, telgraf ve telefon ida
resi santıralına bağlı olan telefonlar hakkında da 
tatbik olunur. 

MADDE 8 — Muhaverelerin az olduğu zaman
lar zarfında yapılacak şehirler arası mükâlemele-
rinden yarım ücret alınır. (Saat 19 dan sonra baş-
lıyan bu zamanın başlangıç ve nihayet saatleri 
Dahiliye vekâleti tarafından tayin olunur). 

Müstacel mükâlemeler için adîmükâleme üc
retinin üç misli ücret alınır. 

I ğer merkezler arasında yirmi dört saatlik bir müh
letten sonra teslim edilmiş bulunursa (bu müddet
lere merkezlerin kapalı bulunduğu saatler dahil 
değildir); 

0) Telgrafname metni maksadı temin cdemiye-
cek surette değişmiş ve mürseliileyh tarafında»» 
müracaat edilerek telgraf merkezince tashih edil
memiş bulunursa; 

Her hangi bir sebeple teahhur ihtimali mürsil-
lere telgraf kişeleri tarafından vaktinde haber ve
rilerek mesuliyet kendilerine ait olmak üzere ka
bul edilen telgrafname ücretleri iade edilmez. 

İkinci müzeyyel madde — A) Posta, telgraf 
I ve telefon idaresi imkân ve lüzum göreceği yer
lerde telgrafnanıelerin sahiplerinden telefonla a-
hnması ve onlara verilmesi usulünü alâkadarlarla 
bilitilâf tatbik edebilir. Bunlara telgraf sureti 
ayrıca gönderilir. 

B) Bu hizmet için telefonla almacak veya ve
rilecek telgrafnanıelerin her yirmi beş kelimesi ve 
kesrinden beş kuruş munzam ücret al mır. 

(•) Kısa adres kaydi olanlar namlarına gelecek 
telgrafnanıelerin telefonla tebliğ edilmesini talep 
ettikleri takdirde bunlardan kısa adres abone be
deli alınırken her ay için ilâve olarak ve mak-
tuan yüz kuruş alınır. Maktu tediye şeklini ka
bul etmiyenler haklarında telgrafname başına üc
ret tesviyesi suretile muamele ifasını talep edebilir
ler. 

D) Müstacel olarak tebliği talep olunan tel
graf namelerden yukarıdaki ücretler üç misli alı
nır. 

E) Posta, telgraf ve telefon idaresi lüzum göre
ceği yer ve vakitlerde tevziat hizmeti için kendi
leri ile itilâf edilmemiş olan telefon abonleri na
mına gelen telgrafnameleri de telefonla tebliğ ede
bilir. Bunlardan telefonla tebliğ ücreti alınmaz. 
ve telgraf sureti ayrıca gönderilir. 

Üçüncü müzeyyel madde — Telefon abonelerin
den peşin olarak alınan mükâleme ücretleri mez
kûr abonelerin gerek şehirler arası telefon nıükâle-
ınelerinden ve gerek telefonla telgraf merkezleri
ne tebliğ edecekleri telgrafname ücretlerinden ta
hassül edecek borçlarına karşılık tutulabilir. Pos
ta, telgraf ve telefon idaresi kendilerine tebliğ 
edildiği halde ve on gün zarfında, bu borçları yine 
tesviye etmiyen abonelere ait devreleri kesmeyi1 

mezundur. 



ğer merkezler arasında yirmi dört saatlik bir müh
letten sonra teslim edilmiş bulunursa (bu müddet
lere merkezlerin kapalı bulunduğu saatler dahil 
değildir). 

C) Telfrafname metni maksadı temin edemi-
yeeek surette değişmiş ve mürselüileyh tarafından 
müracaat edilerek telgraf merkezince tashih edil
memiş bulunursa. 

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

İkinci müzeyyel madde — A) posta, telgraf ve 
telefon idaresi imkân ve lüzum göreceği yerlerde 
telgrafnamelerin sahiplerinden telefonla alınması 
ve onlara telefonla verilmesi usulünü alâkadarlarla 
bilitilâf tatbik edebilir. Bunlara telgraf sureti ay
rıca gönderilir. 

B) Bu hizmet için tefonla alınacak veya ve
rilecek telgrafnamelerin her yirmişer kel'mesi 
ve kesrinden beş kuruş munzam ücret alınır. 

C) Kısa adres kaydi olanlar, namlarına ge
lecek telgrafnamelerin telefonla tebliğ edilmesini 
talep ettikleri takdirde bunlardan kısa adres 
abone bedeli alınırken her ay için ilâve olarak ve 
maktııan yüz kuruş alınır. Maktu tediye seklini 
kabul etmiyenler telgrafname başına ücret tes
viyesi surctile muamele ifasını talep edebilirler. 

D) Telefonla tebliğin müstacelen icrası r ta
lep edenlerden yukardaki ücretlerin üç misli 
alınır. 

E) Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi lüzum gö
receği yer ve vakitlerde tevziat hizmeti için kendi-
lerile itilâf edilmemiş olan telefon aboneleri namı
na gelen telgraf nameleri de telefonla tebliğ edebi
lir. Bunlardan telefonla tebliğ ücreti alınmaz ve 
telgraf sureti ayrıca gönderilir. 

Üçüncü müzeyyel madde — Telefon abonele
rinden peşin olarak alınan konuşma ücretleri, mez
kûr abonelerin gerek şehirler arası telefon konuş
malarından ve gerek telefonla telgraf merkezle
rine tebliğ edecekleri telgrafname ücretlerinden 
hnsıl olacak borçlarına karşılık tutulabilir. 

Kendilerine tahriren vaki olacak tebliğ tarihin
den itibaren bir ay zarfında borçlarını tesviye et-
miyen abonelere ait devreleri kesmeğe posta, tel
graf ve telefon idaresi mezundur. 
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, MADDE 9 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 

lüzum ve imkân göreceği şehir ve kasabalarda te
lefon tesisatı masrafını üçer aylık olarak dört 
taksitte istifaya mezundur. 

MADDE 10 — Şehir ve kasabalarda nakil mas
rafı tesis masrafını geçerse abonelerden nakil mas
rafı yerine tesis masrafı alınır. 

MADDE 11 — İşbu kanun 
otuz gün sonra muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 12 — İşbu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye vekili memurdur. 

30 - IV - 1930 
Ad. V. M. M. V. 

M. Esat M. Abdülhalik 
Ha. V. Ma. V. 

Dr. T. Rüştü $. Saraçoğlu 
Na. V. Ik. V. ' 
Recep Şakır 

liş. V. 
İsmet 
Da, V. 

Ş, Kaya 
Mf. V. 

Cemal Hüsnü 
S. t. M. V. 
Dr. Refik 

Dördüncü müzeyyel ma'dile — Ankara otomatik 
telefon kanununun birinci haddesi hükümleri An-
karadan gayri şehir ve kasabalarda posta, telgraf 
ve telefon idaresi santralına bn'&lı olan telefonlar 
hakkında da tatbik olunur. 

Beşinci ınüzeyyel madde — (A) muhaverelerin 
az olduğu zamanlar zarfında •yapılacak şehirler 
arası mükâlemelerinden yarım ücret alınır. (Saat 
on dokuzdan sonra başlıyan bu zamanın başlangıç 
ve nihayet saatleri Dahiliye vekâleti tarafından 
tayin olunur). 

(]>) Müstacel nıükâlemeler için adi mükâleıııc 
ücretinin üç misli alınır. 

Altıncı Müzeyyel madde — Posta telgraf ve te
lefon idaresi lüzum ve imkân göreceği şehir ve ka
sabalarda telefon tesisatı masrafını üçer aylık ola
rak dört taksitle istifaya mezundur. 

Yedinci müzeyyel madde — Şehir ve kasabalar
da nakil masrafı hiç bir zaman tesis masrafını 
tecavüz edemez. 

Sekizinci müzeyyel madde — Telgraf idaresile 
abonler arasında hasıl olacak itilâflar üzerine 
muayyen saatlerde abonman usulü ile şehirler ara
sı muhaverelerine müsaade edilebilir. Abonman 
usulündeki muhavereler ücreti, muhabeı-atın çok 
olmadığı zamanlarda nısıf ve diğer zmanlarda iki 
mislidir. Abonman mukaveleleri on beş veya otuz 
gün için yapılır. 

Abone müddetinin inkizasından en az beş gün 
evvel abone olanlar veya telgraf idaresi tarafından 



nuşmskr »i şiarı mâî fecin uyma -ÜGröa-riin »g soisli »lı-

S») İ^in »z ^öldu#u ^afiııanlfli-.zaarfıada yapılaeak I 
ş-&öi$er »sası koııaşmalarmdan ysadE yirmi .beş I 
temMû-şasşû®. (^sat on dotoaadaıı^saıiEra »başhyand 
bu zam»»Hi .başlangıç we BÖ^wt «aafcleti EtoMfâ^d 
vekâleti rtacaftndan .tayın olunur.) 

^eşfeadi »müaeyy^ anaclde -—JtPasta, tu&gssî *mu 
tstefoıı idaresi ilü-sam ve imkan gbuBaeği :şehir ye; 
kasabalarda telefon tesisatı mascadmı uçar *y~ J 
lâk -otamJi 'dört taksitle istif aya nıe^undıır.. s 
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Altıncı müzeyyel madde — Şehir ve kaaaualar-l 
da nakil masrafı hiç bir zaman tesis masrafım 
teafts&z -ödemez. 

s I 

Yedinci müzeyyel inadde — Telgraf idarenle'*'L 
a%oneier arasında hasıl olacak itö&fhtr terme 
muayyen saa^eTÜe abonman usulile •şehirier-nrası 
kunuşmalanna müsaade edilebilir. Abonman u-j 
ftnJiindftki koauşmalar ücıaeti, işin şok olmadığı 
zamanlarda nısıf ve diğer zamanlarda iki misli-1 
dir. Abonman koaauşmaiarı oaa beş veya otvz.gün 
iöin yapılır. Abone mukavelesi, müddetin inkı-1 
zasmdan en .az beş .gün evvel ya abom- olanlar 
veya telgraf idaresi tarafından tahriren iesh 
edilmediği takdirde müteakip on beş veya otuz 
gön içim faaraSliğ»Kİeaı devam «yfer. 

iBir -Abone JaBiiQ|ffiaaariîaı tsaagm smâaiâefci -peş
te, fceJsgıraf we telefost idaresi &«;gnftmian fca-yiaa 
esilir. AıbrniHiiıira taksaffu almiikHrntn ıhar han-p 
bir sebeple konuşma raHbmkfoiı dbmş-ran $B2il«e 
kıstelyevm hesabile düşen ücret abone olanlara 
iade edilir. 

Sekizinci müzeyyel madde — Şehirler arası ko
nuşma ücreti, çağıran ve çağrılan postalar arasın
da irtibat tesis olunduğu andan itibaren tatbik 
olunur. Çağrılan posta tarafından merkezin dave
tine cevap verilince cevap veren şahıs kim olursa 
&ksem mas-et »tatbik ed*m®r. Am&kdM\!*t*ıdxB\ «fcone 
]asm3şmmpxn®. tm&yyımMr.şsAmmeya «nanyyeK iwtr 
mniLzaaı çesta üe &emwi Aalep «dehitir • im tak-
dirde acarucktı <şaksm feıü*a&iHm^£ı **evrit aasMfce-
zine bildiötlraiş x>laft u&ahi idaret ı&erefci itftifo «dük.I 



tahriren feshedilmediği takdirde müteakip on beş 
veya otuz gün için kendiliğinden devanı eyler. 

Bir abone muhaveresinin azamî müddeti posta, 
telgraf ve telefon idaresi tarafından tayin edilir. 
Abonenin taksiri olmaksızın her hangi bir sebeple 
muhavere mümkün olmıyan günlere kıstelyevm he-
sabile düşen ücret abone olanlara iade edilir. 

Dokuzuncu müzeyyel madde — Şehirler arası 
muhavere ücreti, davet eden ve davet edilen pos
talar arasında irtibat tesis olunduğu andan itiba
ren tatbik olunur. Her halde merkezin davetine 
cevap verilince bu davete cevap veren şahıs kim 
olursa olsun ücret tatbik olunur. Ancak davet 
eden abone, muhaveresinin muayyen bir şahıs ve
ya muayyen bir munzam posta ile tesisini talep 
edebilir. Bu takdirde aranılan şahsın bulunmadı
ğı mevrit merkezine bildirilmiş olsa dahi davet üc
reti istifa edilir. 

Onuncu müzeyyel madde — Davet eden abone 
talebini iptal etmek istediği takdirde iptal keyfiye
ti eğer bu talep abonenin daveti mukabil merkeze 
tebliğ edilmeden vaki olmuş ise hiç bir ücrete tabi 
tutulmaz, aksi takdirde davet ücreti istifa edilir. 

On birinci müzeyyel madde — Çağrılan posta 
cevap vermediği takdirde keyfiyetin davet eden 
postaya haber verilmesi ile iktifa edilir. Ancak 
çağrılan postanın muhavereden istinkâfı halinde ve
ya muhavere sırası geldiği zaman davet eden posta 
cevap vermezse yalnız davet ücreti istifa edilir. 

On ikinci müzeyyel madde — Çağıran veya 
çağrılan postanın davete cevap vermesi için saat 
14 ile 19 arasında bir dakika ve diğer zamanlar
da 3 dakika beklenilir. Bu müddet geçince irti
bat talebi resen iptal edilir. 

On üçüncü müzeyyel madde —- Telefon hizme
tinin kusurundan dolayı irtibat tesis edilmezse üc
ret tatbik edilmez; istifa edilmiş ise iade olunur., 
İrtibatın tesisinden sonra (görüşme) şeraiti gayri 
kâfi bulunursa keza ücret istifa edilmez. 
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Dokuzuncu müzeyyel' madde — Davet eden a-
bone talebini iptal etmek istediği takdirde iptal 
keyfiyeti, eğer bu talep abonenin daveti mukabil 
merkeze tebliğ edilmeden evvel vaki olmuş ise, hiç 
bir ücrete tabi tutulmaz, aksi takdirde davet ücre
ti istifa edilir. 

Onuncu müzeyyel madde — Çağrılan posta 
cevap vermediği takdirde keyfiyetin davet eden 
postaya haber verilmesi ile iktifa edilir. Ancak çağ
rılan postanın konuşmadan istinkâfı halinde veya 
konuşma sırası geldiği zaman davet eden posta ce
vap vermezse yalnız davet ücreti istifa edilir. 

On birinci müzeyyel madde — Çağırılan veya 
çağıran postanın davete cevap vermesi için saat 
on dört ile on dokuz arasında iki dakika ve diğer 
zamanlarda üç dakika beklenir. Bu müddet ge
çince irtibat talebi resen iptal edilir. 

On ikinci müzeyyel madde — Telefon hizmeti
nin kusurundan dolayı irtibat tesis edilmezse üc
ret tatbik edilmez; istifa edilmiş ise iade olunur. 
İrtibatın tesisinden sonra konuşma şeraiti gay
ri kâfi bulunursa keza ücret istifa edilmez. Ko
nuşma esnasında konuşanlar telefon hizmetinin 
her hangi bir kusuru dolayısile müşkülâta duçar 
olurlarsa kaybettikleri zamanın mümkün olduğu 
kadar derhal telâfisine çalışılır. Maahaza abone
lerin buna hak kazanabilmeleri, keyfiyetten ken
di merkezlerini derhal haberdar etmelerile kabil 
olur. 

On üçüncü müzeyyel madde — Ücret iadesi 
hakkında yukarıda zikredilmemiş haller ile telgraf 
ve telefona dair olup gerek 406 numaralı ve gerek 
bu kanunda tasrih edilmemiş olan haller hakkında 
milletler arasındaki telli ve telsiz telgraf nizamna-



Muhaverenin cereyanı esnasında muhavere e-
denler telefon hizmetinin her hangi bir kusuru se-
bebile müşkülâta duçar olurlarsa gaybettikleri za-
<manm mümkün olduğu kadar derhal telâfisine ça
lışırlar. Maahaza postaların buna hak kazanabil
meleri, keyfiyetten kendi merkezlerini derhal ha
berdar etmelerile kabil olur. 

0ta sdöısdürMîü 'm&seyşael 4&adde — JUesEfft iadesi 
toakfciKâa grja&aattk «ikrjadüm«rtti^ âıaüter ite *tel-
g.Efljf '.v* rtele^una üdair olup &mek 406 mamaa?«lı v*e 
@&&ek i)u İcanunda vtasrâh jeâalmeıoiş ician halier 
hfgk&mda tia milletler arasındaki fceiguîöf w tHİaiz 
nizamnamesinin bu hallere temas eden ;h&feümiem 
tatbik edilir. 

4 — f*u fesaıım «esri tarifemden h-ir 
ay «oftîm ^nmtdlrarflBr. 

MADDE 5 •— Bu kanunun hükümlerini iecayra 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 



meşinin bu hallere temas eden hükümleri tatbik 
edilir. 

MADDE 4 — 867 numaralı Ankara şehri oto
matik telefon kanununun 1366 numaralı kanunla 
tadil edilen birinci maddesindeki ücretlerden: 

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

2000 den fazla için mükâleme başına olan dört 
buçuk kuruş keza dört kuruşa tenzil edilmiştir. 

İkinci muaddel maddedeki bedellerden: 
Umumî merkeze doğrudan doğruya bağlanacak 

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

Mezkûr ikinci maddeye aşağıdaki hükümler 
ilâve edilmiştir: 
Tesisat yapılması talep olunan mevkide evvelden 
yapılarak terkedilmiş ve henüz kaldırılmamış te
sisat mevcut olduğu takdirde yeni aboneden ilk 
tesisat masrafının yalnız nısfı alınır. 

MADDE 5 — 876 numaralı Ankara şehri oto
matik telefon kanununun 1366 numaralı kanunla 
ve bu kanunda tadil edilen birinci maddesi diğer 
şehir ve kasabalarla Posta, Telgraf ve Telefon 
idaresi santraline bağ*|ı olan telefonlar hakkında 
da tatbik olunur. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden otuz 
bir gün sonra muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 





Sıra NQ 24 
Balya - Karaaydm şirketi namına ithal olunacak gazoilerin 
gümrük resminden ve muamele vergisinden muafiyeti hak
kında 1/167 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve 

Bütçe Encümenleri mazbataları 

Başvekâlet 16-11-1931 
Muamtlât Müdürlüğü 

Sayı 6/4046 
R. M. M. Y ü k s e k Reis l iğ ine 

Balya - Karaaydm şirketi namına ithal olunacak gazoilerin gümrük resminden ve muamele 
vergisinden muafiyeti hakkında İktisat Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 15/11/931 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Kurşun ve gümüş piyasasının son senelerde daima tedennisinden dolayı iktisadiyatımızda 
büyük bir rol oynayan Balya şirketinin idamei faaliyetini teminen: 

1 — Beher yüz ton cevhere mukabil sekiz metre taharri galerisi açılmak, 
2 — Kurşun fiatı 18,5 İngiliz lirasına baliğ olup üç ay bu fiat tekarrür eylediği zaman 

istihsalât miktarı 1929 senesine nazaran muayyen bir program dahilinde tezyit edilmek şartile 
1931 senesi nihayetine kadar istimal edilecek mevaddı infilâkiye için prim verilmek, 

3 — Mezkûr maden istihsalâtından alınacak resmi nisbî yüzde bire indirilmek suretile 
vekâletimiz tarafından vaki olan yardım teklifi hükümetçe kabul buyrulmuş ve bu suretle 
marülarz madenin idamei faaliyetine muvaffak olunacağı ümit edilmişti. Fakat temadi edegelen 
buhranı iktisadiye ve hassaten kurşun fiatının tenezzülde devam ile on İngilize kadar düşmesine 
mebni Hükümetin irae eylediği balâda yazılı muavenetler kâfi gelmemiş ve Balya - Karaaydm 
madenleri şirketi imalâtının muvakkaten tatiline müsaade istemiştir. 

Balyanın tatilinin iktisadî ve içtimai vahim neticeleri nazarı itibare alınarak şirketin devamı 
faaliyeti hususunda Hükümetçe İsrar edilmiş ve buna karşı şirket mühim bir mali grupla anlaş
makla beraber hükümetin de yukarıda arz edilip idareten yapılması mümkün bulunmuş olan 
yardımlardan maada, şirketin ayda 60 - 80 ton miktarında istimal ettiği Gazoilin gümrükten 
ve muamele vergisinden muaf tutulmasını talep eylemiştir. 

Bu talep geçirdiğimiz buhranlı devre için muhik ve madenin faaliyetinin temini noktai 
nazarından zarurî görüldüğünden bu hususta kaleme alınan kanun lâyihası rapten arz ve takdim 
edilmiştir efendim. 
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İktısat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 24- XI 1931 

Karar X° 2 
Esas M 1/167 

Yüksek Reisliğe 
Balya - Karaaydın şirketi namına ithal olunacak gazöylin gümrük resminden ve muamele 

vergisinden muafiyeti hakkındaki kanun İâyihasile esbabı mucibesi Maadin umum müdürünün 
huzurile tetkik ve müzakere edildi . 

senevi iki milyon liralık istihsalâtta bulunan ve senelerdenberi icrayı fâaliyet edip son 
zamanlarda dünya piyasasında kurşun fiaümn pek çok tenezzülü dolayısile müteessir olduktan 
maada bu defada ingiliz lirasının düşüklüğü yüzünden kendisini koruyamayacak bir hale gelen 
Balya - Karaaydın madeni müessesesini memleketimizin iktisadiyatı noktai nazarından herhalde 
himaye etmekliği zarurî ve lüzumlu gören Encümenimiz bulâyihayı esas itibarile kabul etmiştir. 

Oümrük ve muamele vergisinden muafiyeti talep olunan gazöylin yalınız avrupadan memle
ketimize ithal edilmeyip Amarika gibi diğer kıtadan da vurut etmekte olmalarına binaen birinci 
maddedeki ( Avrupadan ) kelimesinin «hariçten» suretile tadili ve bir kaç kelime tashihinin 
icrası muvafık görülmüştür. 

Havalesi veçhile Maliye Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
İk. En. Reisi M. M. Kâ. Âza Âza Âza 

İzmir Bursa Aksaray 
M. Rahmi Ali Rıza İsmail Sadettin Dr. Rasim Ferit Yaşar 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Kastamonu Gümüşane Ankara Manisa Bolu 

Tahsin Edip Servet Eşref "M. Kani Şükrü 

Maliye Enenmeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye Encümeni 24-XI-1931 
Karar X° 5 

Esas Jt« 1,167 
Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 16-XI-1931 tarih ve 6/4046 numarasile gönderilen Balya - Karaaydın şirketi 
namına ithal olunacak gazoilin gümrük resminden ve muamele vergisinden muafiyeti hakkındaki 
kanun iâyihasile bu baptaki İktisat Encümeni esbabı mucibesi encümenimizce Maadin umum 
müdürünün huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Oerek Hükümet ve gerek İktisat Encümenince tanzim edilen esbabı mucibelerde izah edil
diği veçhile mezkûr şirketin celbedeceği gazoillerin bu muafiyete mazhariyeti Encümenimizce 
tasvip edilmiş ve maddeleri İktisat Encümeninin tadilâtı veçhile aynen kabul edilmiştir. Havalesi 
mucibince Bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

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

İsmet İhsan Kemal Kâmil 
Âza Âza Âza 

Kütahya Konya Mersin 
Ömer Refik Ahmet Hamdi 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 2-XU~lQ3l 

Af, M 13 
Esas K- 1İ167 

Yüksek Reisliğe 
Balya - Karaaydın şirketi namına ithal olunacak ( Gazoyl ) 1ün gümrük resminden ve mua

mele vergisinden muafiyeti hakkında olup Maliye ve İktisat Encümenleri mâzbatalarile birlikte 
encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası İktisat vekâletinden gönderilen memur hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Balya - Karaaydın şirketinin faaliyette bulunamadığı bu zamanda gerek yeni maden cevherleri 
aramak ve gerek maden galerilerinin idamei mevcudiyeti hususundaki mesaisini dahi imkânsız bir 
hale getirmemek maksat ve gayesile teklif olunan bu kanun lâyihası esas itibarile Encümeni-
mizce de kabul edilmiştir. Ancak muafiyet müddetinin üç sene olarak tahdidi daimî muafiyete 
tercih edilmiş ve İktisat Encümenince tadilen tanzim kılınan birinci madde bu esas dahilinde 
ve diğer maddeler aynen kabul olunmuştur. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. Âka Âza Âza Âza 
Gümüşane Konya Tokat Aksaray Elâziz Çorum Sivas 
H. Fehmi K> Zaim Süreyya A. Süreyya fi. Tahsin Mustafa Rasim 

Âza Âza Âza 
Erzurum Kütahya Yozgat 

Aziz Muhlis S. Sırrı 
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HÜKUMETİN TEKLİFİ 

Balya - Karaaydın şirketi namına ithal olu
nacak Gazoillerin rüsumdan muafiyeti hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Balya - Karaaydın şirketinin 
tahtı imalinde bulunan madenlerde istimal edil
mek üzere Avrupadan celbedilecek olan Gazo
il gümrük resminden ve muamele vergisinden 
muaftır. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince 
ihtiyaç nisbetinde, ithal edilecek gazoil güm
rüklerden nakliye tezkeresi ile maden işletme 
mahalline naklolunur. Bunların filhakika ma
denlerde istimal edildiğini mübeyyin mıntaka 
maden müdürlüğünden alınacak vesikanın mem
lekete ithal tarihinden itibaren azamî dört ay 
zarfında ithale gümrük idaresine tevdii mecbu
ridir* Bu suretle vesika ibraz edilmiyen gazo
iller hakkında kaçak muamelesi tatbik olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmının icra
sına İktisat ve Maliye vekilleri memurdur. 

15-11-931 
Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Mf. V. 

S. I. M. V 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi= 

Ma. V. 
M. Abdülhalik 

lk. V. 
M. şeref 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Balya - Karaaydın şirketi namına ithal oluna
cak gazoylun gümrük resminden ve muamele 
vergisinden muafiyeti hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Balya - Karaaydın şirketinin 
işletmekte oldukları madenlerde kullanılmak 
üzere mezkûr şirketin hariçten getirteceği 
gazoyl gümrük resminden ve muamele vergi
sinden muaftır. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 

MADDE 4 — » 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Balya - Karaaydın şirketi namına ithal oluna
cak ( O az öyl yün üç sene müddetle gümrük 
resminden ve muamele vergisinden muafiyeti 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE l — Balya - Karaaydın şirketinin 
işletmekte olduğu madenlerde kullanılmak üzere 
hariçten getireceği ({Gaz(öyl) «üç/sene müd-~ 
detle gümrük resminden ve muamele vergisin-
dan muaftır. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — » » 

MADDE 4 - » » 




