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Saffet Beyin maaşı hakkında çıkan ihtilâfın hal
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3 — Ordu zabitan heyeti terfi kanununun 
3 üncü maddesinin E fıkrasının tefsiri hakkın
daki tezkerenin geri verilmesine dair Başvekâlet 
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4 — 22 haziran 1927 tarih ve 1122 numaralı 
kanunun 2 nci maddesinin tefsirine dair olan tez
kerenin geri verilmesi hakkında Başvekâlet tez
keresi 73 

Sayıfa 
4 — Müzakere edilen maddeler 73 
1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür

lüğü 1933 senesi bütçesinde 350 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/815 numaralı kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası 73:74,78,80:82 

2 — Ecnebi memleketlerde tütün satmak için 
bir limitet şirket teşkili hakkında 1/783 numa
ralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, İk
tisat ve Bütçe encümenleri mazbataları 74:78 

3 — Hizmetleri görülen bazı zevata verilecek 
gayrimenkuller hakkında 1/740 numaralı kanun 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Ruznamedeki mevaddı müzakere etmek için lâzım. 

gelen müddet geçmediğinden pazartesi günü toplanıl
mak üzere Meclis dağıldı. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Yozgat Rize 

A. Doğan Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Muhasebei umumiye kanununa müzeyyel ka
nun lâyihası (Divanı muhasebat, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

2 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun mu
addel 36 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası (Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe 

• encümenlerine) 
Teklifler 

3 — idare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 se
nesi bütçesine 8 000 liralık tahsisat konulmasına dair 
kan mı teklifi (Bütçe encümenine) 

4 — tdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 se
nesi bütçesine 4 200 liralık tahsisat konulmasına dair 
kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
5 — Divanı muhasebat 4 üncü daire reisliğine bir 

zatin seçilmesi hakkında Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit encümene) 

Mazbatalar 
6 — Balina balığı avcılığının tanzimi hakkındaki 

mukavelenin tasdikına dair 1/752 numaralı kanun lâ
yihası ve İktisat ve Hariciye encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

7 — Diyarbekir mebusu Zekâi Beyin, mütekait bin
başı Ali Şevket Beyin maluliyeti hakkında Arzuhal 
encümenince verilen kararın Umumî Heyette müzake
resine dair 4/60 numaralı takriri ve Arzuhal encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

8 — Ahaliye ait olup jandarma hizmetinde iken eş
kıya tarafından öldürülen veya kaçırılan hayvanların 

tazmini hakkında 1/786 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

9 — Millî saraylardaki eşya hakkında 5/53 numa
ralı Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

10 — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya, Ro
manya, Sovyet, Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri İt
tihadı ve Yugoslavya Hükümetleri arasında tecavü
zün tarifi hakkında imza edilen mukavelenamenin tas-
dikma dair 1/771 numaralı kanun lâyihası ve Hari
ciye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

11 — Türkiye Cümhuriyetile Afganistan, Eston-
ya, İran, Letonya, Lehistan, Romanya, ve Sovyet Sos
yalist Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri 
arasında tecavüzün tarifi hakkında imza edilen muka
velenamenin tasdikına dair 1/770 numaralı kanun lâ
yihası ve Hariciye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

12 — Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti arasın
da aktedilen dostluk muahedenamesinin tasdiki hakkın
da 1/806 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

13 — Yol işaretlerinin birleştirilmesi hakkındaki 
mukavelenamenin tasdikına dair 1/665 numaralı ka
nun lâyihası ve Nafıa ve Hariciye encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
14 — Kütahya mebusu Rasim Beyin vefatı münase-

betile Meclisi Âlinin gösterdiği alâkadan dolayı ailesi 
Samiye Hanım tarafından sonsuz saygılarının arzını 
mutazammm telgrafname. 



BİRÎNCİ GELSE 

KÂTİPLER — 

Açılma saati: 14 

REİS — Refet B. 

Avni Doğan B. (Yozgat), Ali B. (Rize) 

*mm 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Beyin 
vefatının tebliği. 

REİS — Kastamonu mebusu Hasan Fehmi 
Bey vefat etmiştir. Hatırasının tazizi için Meclisi 
bir dakika sükûte davet ediyorum. (Bir dakika 
sükût edildi.) 

2 — Gazi terbiye enstitüsü muallimlerinden 
Saffet Beyin maaşı hakkında çıkan ihtilâfın hal
line dair olan tezkerenin geri verilmeni hakkında 
Başvekalet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Gazi terbiye enstitüsü muallimlerinden Saf

fet Beyin maaşı hakkındaki 31 - V -1933 tarih 
ve 6.1612 numaralı tezkerenin iadesine müsaade 
buyurulması rica olunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Usulen iade ediyoruz. 
3 — Ordu zabit an heyeti terfi kanununun 

3 üncü maddesinin E fıkrasının tefsiri hakkında
ki tezkerenin yeri verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
29 - IV - 1933 tarih ve 2162 sayılı ordu za-

bitan terfi kanununun üçüncü maddesinin (E) 
fıkrasının tefsiri talebine dair olup 23 - X -1933 
tarih ve 6/2852 sayılı tezkere ile Yüksek Mec
lise arzedilen Mülı Müdafaa vekilliğinin 
14 - X - 1933 tarih ve 3101 sayılı tezkresinin 
görülen lüzum üzerine iadesine müsaade buyu 
rulmasmı rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Usulen iade ediyoruz efendim. 
4 — 22 haziran 1927 tarih ve 1122 numaralı 

kanunun 2 nci maddesinin tefsirine dair olein 
tezkerenin yeri verilmesi hakkında Başvekalet 
tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1122 sayılı kanunun ikinci maddesinin tef

siri hakkında olup 7 - XII -1932 tarih ve 6/2962 
sayı ile takdim olunan tezkerenin, yeniden tet
kik olunmak üzere, geri almması Millî Müdafaa 
vekilliğinden yazılan 10 - XII - 1933 tarih ve 
1555 sayılı tezkerede istenilmektedir. 

Bahsi geçen tefsir teklifinin iadesine yüksek 
müsaadelerini rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Usulen iade ediyoruz efendim. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum nvildür-

lüğü 1933 senesi bütçesinde 350 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/815 numaralı kanun lâyi-
heısı ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı, efendim? (Hayır ses
leri). O halde maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

fil 27 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum mü(^rlüğüJ 

1933 malî senesi bütçesinde yapılacak rajma-
kale hakkında kanun 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1933 malî senesi bütçtsmin 15 inci 
nakil vasıtaları masrafı faslmm 4 üncü kira ile 
tutulacak vesait karşılığı maddesinden 350 li
ranın tenzilile 6 nci gece pratikş^T üçrefi fas
lına münakale yapılmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
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teberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icra

ya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memur
dur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının heyeti umıımiyesini tayini 
esami ile reyinize arzediyorum. 

2 — Ecnebi memleketlerde tütün sal, m tık için 
bir limitet şirket teshili hakkında .1/783 numa
ralı kannn lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, ik
tisat ve Bütçe encümenleri mazbataları fi] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayrı sesleri). Maddelere ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Esnebi memleketlerde sigara ve tütün satmak 
için bir limitet şirketi teşkili hakkında kanun 

MADDE 1 — Memleket haricinde mamul tü
tün ve sigara satışı muamelâtile iştigal etmek 
üzere İnhisarlar idaresi ve millî müessesatı ma
liyenin ve ötedenberi tütün ticaretile meşgul 
tacirlerin iştirakile bir limitet şirket teşkiline 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti mezundur. Bu 
şirket yaprak tütün ticaretile de iştigal edebi
lecektir. 

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

MADDE 2 — Limitet şirketin sermayesi bir 
milyon liradır. Ancak bu miktar İcra Vekilleri 
Heyeti kararile bir misli arttırılabilir. İşbu bir 
milyon liranın beş yüz elli bin lirası İnhisarlar 
idaresinin mütedavil sermayesinden ve müteba
kisi diğer şeriklerce temin olunur. Sermaye ar
tırıldığı takdirde bu nisbet muhafaza olunur. 

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

MADDE 3 — İnhisarlar idaresi; limitet şir
kete, tediye edilmiş sermayenin en çok yüzde 
yirmi beşi kadar kredi ile mal verebilir. Bu 
kredinin tâbi olacağı faiz haddi şirketle İnhisar
lar idaresi arasında kararlaştırılır. 

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

MADDE 4 — İnhisarlar idaresi, şimdiye ka
dar dışarda kendi mamul tütün ve sigaralarını 
sattırmak için aktetmiş olduğu bütün mukave
leleri her türlü hukuk ve vecaibile birlikte li
mitet şirkete devredebilir. 

[1] 28 numaralı matbua zaptın sanandadır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bu mukaveleler kimlerle yapılmıştır? Bunların 
muhteviyatı hakkında biraz izahat verirlerse iyi 
olur. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Efendim, inhisar idare
sinin mamul tütünlerini bazı ecnebi memleket
lerde satmak için yapılmış mukaveleler vardır. 
Bunların başlıcalan: İngiltere, Fransa, İsviçre 
ve Holandadadır. Bunların muhteviyatı, mamul 
tütünleri orada satmak için muayyen bir müddet 
üzerine taahhüde girmişlerdir. Mamulâtm sa
tışı için ittihaz edilen esas, maliyet fiatine, mu
kavele mucibince yüzde şu kadar zammederek 
satmaktır. Mukavelelerin en esaslı maddeleri 
bunlardır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu muka
vele hükmünce maliyet fiatleri üzerine şu kadar 
ilâve olunarak satılacaktır. Bu şirket teşekkül 
ettiği zaman bunların satış fiatleri arasında fark 
olursa, bir müessesenin namına hareket eden 
iki ticarî ameliyenin farkı calibi dikkat olmaz 
mı? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. — Bu madde mucibince İnhisarlar ida
resi tarafından yeni teşekkül edecek şirkete bu 
iş devrolunduğu takdirde o şirket mukavele ah
kâmına riayetle mükelleftir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Satışı o mu-
kavelelerdeki fiatler üzerine mi olacaktır? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Mukavele ahkâmı iki ta
rafın nzasile değişmedikçe meri olacaktır. 

REFİK ŞEVKET B. — Binaenaleyh fark ola
caktır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Bu mukavele ile hariç 
memleketlerde satış, mukaveleyi akdetmiş olan 
zevata münhasırdır. Mukavele müddetince on
dan başka o memlekette kimse satış yapmaya
caktır. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Efendim, şirketin şart
larından olmak üzere inhisarlar idaresi bir ta
kım ticarî mesuliyetleri üzerine almıştır. Meselâ 
550 bin lira sermaye veriliyor, 500 bin lira kre
di açıyor, kominikasiyon işini üzerine alıyor. Tü
tün mubayaatmı eski teşkilâta yaptırıyor, fok-
siyon işlerini Hükümet yaptıkça türk tütünleri
ne mahsus olan alâmeti farikayı devrediyor, şim
diye kadar yaptığı mukaveleleri, hukukile dev
rediyor, sonra yeni teşekkül edecek şirkete mü
tehassıs sıfatile dahil olmak lüzumunu görüyor. 
Sonra da bu yeni şirket hariç memleketlere em-
niyetbahş olmak için kendisi de o şirkete aza 
olarak kaydediliyor. Bu kadar fevkalâde mü
saadelere rağmen kendisine şerik olacak uzuvlar 
ancak 450 bin lira veriyorlar. İnhisar idaresi
nin üzerine aldığı vecaip diğer şeriklerin vecibe
lerine karşı muazzam bir faikiyet teşkil ediyor. 
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Bu şerait karşısında İnhisar idaresi ne gibi bir 
mecburiyet görüyor? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ 
ALİ RANA B. ( İstanbul ) — Muhterem Sırrı 
Beyefendinin idarenin yapacağı işler olarak say
dıkları bütün şeyler şirkete bedava yapılacak 
değildir. Onun hepsi şirketin hesabına yapıla
caktır. Bu da şirketin işi daha amelî bir surette 
yapması ve verimi arttırması içindir. Binaenaleyh 
bu şirket teşekkül ettikten sonra idarenin 
o şirkete yapacağı hizmet sermayesi nisbetin-
dedir. Sermayesinden başka o şirkete bedava 
hiç bir hizmet yapacak değildir. O sayılan şeyler 
hepsi şirketin hesabına yapılacak işlerdir. Hesap 
edilecek, ne kadar sarfedildise şirket bunun pa
rasını ödeyecektir Demek ki şerikler arasmda 
sermayeden başka iştirak alâkası yoktur. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Müsaade buyurulur-
sa söz söyleyeceğim. 

Beyefendinin cevaplarından anladım ki be
nim suallerimde İnhisar idaresinin bu işleri be
dava yapmayacaklarını cevaben söylüyorlar. 
Hayır, noktai nazarım bu değildir. Demek isti
yorum ki; bu kadar külfetleri İnhisar idaresi 
kendi üzerine aldıktan sonra geride ne kalıyor
du ki hariçten muavenet istemek ihtiyacında 
bulunsun? Bunu söylemek istedim. Cevapta bu 
nokta yoktur. Sonra bu şirketi teşkil etmekte ki 
esbabı mucibeyi söyledikleri sırada diyorlar I 
ki; hariçte tütün satmak ticarî bir meseledir 
ve lıöyle kanunlarla takyit edilmiş, salâhiyeti 
tahdit edilmiş resmî bir daire ticarî işlerle meş
gul olamaz, çünkü ticaretin istilzam ettiği bir 
çok hareketler ve tedbirler vardır ki resmî daire 

fO tedbirleri serbest, serbest yapamaz. Binaenaleyh 
bu sahada serbest hareket edebilmek için böyle 
bir şirket tesisine mecbur kaldık, diyor, çok doğ
rudur. Yalnız misal olarak söyleyeyim ki, ka
nunlarla tahdit edildiği halde yine İnhisar ida
resi mallarını hariçte bir tüccar gibi serbestçe 
satabilir. İşte Ruslar. Haricî ticaret teşkilâtını 
Devletçe idare etmektedirler. Onlarm ticarî teş
kilâtı, bir tüccar gibi hariçte rekabetle hareket 
ediyorlar, damping yapıyorlar, mallarının sürü
münü vaktinde düşünüyorlar ve muvakkaf ta 
oluyorlar. Zaman geldi ki Rus emvline karşı bü
tün borsalar mesdut kaldı. Her şeyi yaptılar. 
Mademki biz de bu rejim üzerinde hareket edi
yoruz, niçin bizim İnhisar idaremiz kendi teş-
kilâtile bu işi başaramasm da bir şirket teşkili
ne mecbur kalsın (Hangi rejim sesleri). 

Arkadaşlar, Sözümün hiç te alâstikiyete mü
saadesi yoktur. Benim arzettiğim rejim, bizim 
rejimdir. Madem ki ticareti ele aldık, o ticareti 
bizzat yapmak mecburiyetindeyiz ( Kanunları
mız müsait değil, biz damping yapamayız sesle
ri). Bence kanunlarımız müsaittir. Değilse ik
mal etmek lâzımgelir. I 

Ben müsaittir diyorum. Yoksa bir taraftan 
hem İnhisar idaresini teşkil edelim, diğer taraf
tan hariçte böyle bütün yükü üzerimize almak 
şartile şirket teşkiline kalkışalım. Zannederim ki 
bu doğru teklif değildir. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Vekil Beye
fendiye bir sual soracaktım. O niyetle söz iste-
dim, fakat Sırrı Beyefendi arkadaşımın beyana
tından sonra buraya gelmeği lâzım buldum. 

Soracağım sual şu idi: Avrupada tütünleri
mizi satmak için çalışılırken İnhisar idaresi tara
fından Berlinde bir fabrika yapılmıştı. Buraya 
bir çok sermayeler bağlanmıştı. Bu fabrika bu 
şirkete devrolunuyor mu; yoksa elden çıkmış 
mıdır? Ne vaziyettedir? Lütfen izah etsinler. 

Öbür cihete gelince; tütünlerimizin Avrupa-
daki satışı rakiplerimizin fevkalâde gayretlerile 
her gün düşmekte olduğu için limitet şirketinin 
teşkilile bu işin ticarî mahiyete kalbi kadar mu-
sip bir hareket olamaz. Bu işin her hangi bir 
Devlet dairesine bağlı yerlerde yapılacağına Sır
rı Beyefendinin izahatına rağmen kail değilim. 
Limitet olduktan sonradır ki ticarî mahiyete ge
çebilir. Devlet idaresine bağlı olan yerlerde mut
laka bir takım kuyudatı hesabiye ve kanuniye 
vardır, vize ettirecek, tasdik ettirecek, muayene 
ettirecek. Böyledir. Onun için limitet şirket ga
yet lâzımdır. Yalnız Vekil Beyefendi Berlin-
deki fabrika hakkında sorduklarıma cevap ver
sinler. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Üstat maalesef tena-
kuza düştünüz. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Evet olabilir. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 

RANA B. (İstanbul) — Ahmet İhsan Beyefendi 
müzakerede bulunan madde münasebetile Berlin 
fabrikasını soruyor. Berlin fabrikasile idarenin 
alâkası kalmamıştır. Fabrika mevcut ta değil
dir. Binaenaleyh onun devri de mevzubahs ola
maz. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Fabrika satıl
dı mı? Türk inhisar idaresi tarafından tesis 
olunmuştu. İçinde bu idare tarafından gönde
rilmiş memurlar vardı. Beş sene evvel kendim 
gördüm. Bir çok sermayesi vardı, tütün, sigara 
çıkarıyordu. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Efendim, İnhisar idare
sinin beş sene evvel malı olan bir fabrikanın ar
tık ilânihaye kendisile alâkası kalmak zarureti 
yoktur, zannederim (Fabrika ne olmuş sesleri). 

Efendim, müsaade buyurursanız bendeniz bu 
işle meşgul olduğum zaman, işe başladığım gün
den itibaren Berlin fabrikası diye hiç bir fabri
ka ile münasebette bulunmadım. Fakat vaktile 
bu Berlin fabrikası nasıl likide edilmişti? Mü
saade buyurursanız bunu başka bir celsede arze-
deyim. Böyle bir fabrika ile idarenin alâkası 
yoktur. Amma maziye ait olan şeyi arzu ediyor
sanız, başka bir güne bırakırsanız bendeniz de 
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eski şeyleri öğreneyim ve arzedeyim. 
Sırrı Beyefendinin sualleri kanunun heyeti 

umumiyesine aittir. Maamafih bendeniz demin
ki cevabımın doğru olduğunu zannediyorum. 
Çünkü bu sefer de kürsüye çıktıkları zaman kül
fetleri üzerine alıyorlar dediler. 

Bu tabiri, külfet kelimesini kullandıkları 
için bu işin bedava yapıldığını zannettim. Çün-
ki külfet karşılıksız yapılan işlerdedir. Halbu
ki İnhisar idaresi yaptığı bu hizmetlere muka
bil o şirketten para alacaktır. 

inhisarlar idaresinin hariçte tütün satması
na bugünkü kanunlar mâni değildir diyorlar. 
Bendeniz de, bu günkü kanunlar inhisar idare
sinin mamulâtını hariçte satmasına mânidir 
demedim, Esbabı mucibemizde de böyle bir şey 
yoktur Yalnız şunu arzediyoruz ki; Tütün in
hisar idaresi, dahilde inhisar işini işletmekle 
meşguldür. Fakat hariçte, rekabet sahasında 
muvaffak olmak için o kadar ehliyet göstere
miyor. ve bunun için de hususî teşebbüslerden 
kuvvet almak istiyor. Böyle teşekküllerde fay
da vardır, bunu heyeti muhteremeniz kanunun 
heyeti umumiyesinde kabul etmiş ve maddelere 
geçilmiştir. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, Vekil Beye
fendinin verdikleri izahattan anladık ki bu iş
te hazırlanmadan, bu iş için etrafile ve evveli
yatına taallûk eder malûmatla mücehhez olarak 
gelmiş değillerdir. Bilâhare bizi tenvir edecek
lerini vadettiler, o güne intizar edeceğiz. 

Yalnız bir sözlerini çok manalı gördüğüm 
için huzurunuza gelmeğe mecbur oldum. De
diler ki; idare bu işi görmekte kifayet göstere
memiştir. Bu sözün, İnhisar vekili Rana Beyin 
söylemesi itibarile, çok büyük ehemmiyeti var
dır. 

Şimdiye kadar İnhisar idaresindeki işletme 
ve istihlâk işleri muayyen kanunların çerçevesi 
ve müeyyedesi içindedir. Tabiatile yürür ve 
yürümeğe mecburdur. Her tarafta mühim teş
kilâtı, memurları, ve hepimizin bildiğimiz tarz
da geniş bütçesi olduğu halde yalnız ve mün
hasıran dahildeki işi yapıyorum, dışarıda
ki işi yapamıyorum diye Vekil Beyefen
dinin beyanatlarını nahoş buldum. İnhi
sar idaresi mütedavil sermayeyi de aldıktan 
sonra hariçte tütün satışı keyfiyetini idare ede-
miyormuş, sözünü Devlet hesabına kâfi ve dü
rüst bulmadım. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALÎ 
RANA B. (İstanbul) — Efendim, maruzatım 
yanlış anlaşıldı ise tekrar arzedeyim. Bende
niz Refik Beyefendinin sözlerine zemin teşkil 
edecek tarzda ifadede bulunduğumu zannetmi
yorum. Heyeti Muhteremeniz de tahattur eder. 
Bu kanun lâyihasını getirirken lüzumu kadar 
hazırlanmadıkları anlaşılıyor buyurdular. 

Bendeniz bu lâyihayi huzuru âlilerine arze-
derken Berlin fabrikası hakkında malûmat al

mak lâzımgeleceğini düşünmemekle bir kabahat 
ettimse arzı itizar ederim. Yalnız şunu tekrar 
arzedeyim ki; bu işlerle iştigale başladığımdan 
beri Berlin fabrikası diye bir şeye rast gelme
dim. 

REFİK B. (Konya) — Söz İhsan Beyefendi
ye düşer. 

AHMET İHSAN B. ( Ordu ) — Söylerim 
efendim, izah edeceğim. 

ALİ RANA B. (Devamla) — Madem ki muh
terem arkadaşımız ve Heyeti muhtereme arzu 
ediyorlar, vaktim olduğu bir zaman bunu tetkik 
eder ve huzuru âlinizde arzeylerim; dedim. 
Suali soran zat izahm mutlaka bu gün yapılma
sı lâzımgelmeyeceğini, başka bir gün de izah e-
dilebileceğini kabul buyurduktan sonra tensibi 
âlilerile meseleyi başka bir sefer huzuru âliniz
de arzetmeği düşündüm. 

İkinci meseleye gelince: Bendeniz burada 
idare, haricî ticareti yapamamıtşır, demedim. 

REFİK B. (Konya) — Zabıtta vardır. 
ALÎ RANA B. — Peki zaptı okuruz. De

dim ki idarenin başlıca işi dahilde inhisarı işlet
mek işidir, halbuki bu mevzu hariçte serbest 
rekabet piyasasında çalışmak mevzuu ile de alâ
kadardır. Bizim idaremizin ehliyeti ise buna kâ
fi değildir. Bu ehliyeti hususî teşebbüs erbabile 
takviyede isabet vardır. Biz mevzuatı mevcude-
ye göre elden geldiği kadar çalışıyoruz. Bu mev
zuat devam etmez ve yeni mevzuat gelirse onla
ra göre çalışır ve azamî verim almağa gayret 
ederiz. Fakat tekâmüle doğru gitmek kararımız 
bu mevzuata yeni mevzuat ilâve ederek haricî 
piyasada daha iyi muvaffak olmak emellerimizi 
takviye ediyor. Maruzatım buna temas etmek
tedir. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Evvelâ Ber
lin fabrikaları hakkında malûmatımı söyleyeyim. 
Vekil Beyefendiyi tenvir için. Sonra tebarüz et
tireceğim noktalar vardır. 

Berlin fabrikasını 1928 senesi ağustosundan 
sonra gezdim. Bir müdür, bir müdür muavini, 
bir muhasip, üç beş memur, bir de daktilo var
dı. dört beş makine, bir çok ta istok mal. Ka
pısında (Türkiş tabak fabrik) diye büyük bir 
levha gördüm içine girdim. Müdürden vaziyet
lerini sordum: Bu fabrikayı burada tesis etti
ler amma, sermaye azlığından yürüyemiyoruz, 
dedi. Fabrikada aşağı yukarı 150 bin liralık 
makine vardı. Ben meşhudatımı arzediyorum. 
Fakat Muhterem Ali Rana Beyefendiyi bu me
seleden ayırırım. Tütün işleri burada konuşu
lurken henüz Monopollar vekâleti yapılmamış
tı. Fakat tarihçedir, tarihe karışmıştır deme
lerini, aflanna mağruren, kabul edemeyece
ğim. Pek eski bir tarih değildir. Zannedersem, 
İnhisarlar vekâleti tesis edilirken, fabrika esa
sen kapanmış bir vaziyette idi. Tütünü satmak 
cihetine gelince; bu usul, en muvafık bir usul-
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dür. Pek meşhur, kuvvetli bir reklâm mahi
yetinde olan namımızı, Balkan Devletlerinin 
yaptıkları propagandalar, filimler ve gösterdik
leri piyeslerle kendi mallarının satılmasını te
min ederek bizi bozmuşlardır. Bu bozgunluğa 
karşı tuttukları mesleği çok doğru buluyorum. 
Isviçreye Cemiyeti Akvamın bir işi için gittiğimiz 
zaman, bütün dükkânlarda bizim bayrağımızı 
temsil eden türk tütününü gördüm. Ondan, İn
hisar idaresile mukavele yaparak orada satışta 
bulunan bir adam olduğunu anladım. Onun için, 
yine hulâsa ediyorum: Bir limitet şirketi teşkil 
ettirerek hariçteki bu işle alâkadar adamları da 
tevhit ederek yürümekle Balkan Devletlerinin 
girdikleri yola giriyorlar. 

REFİK B. (Konya) — Vekil Beyefendi ikin
ci defa izahlarile, anladığım manayı tekit bu
yurdular. Buna ilâve edecek bir şey görmiyor-
rum. Ehliyeti ticariyeyi kâfi görmedik dediler. 
Demekki binnetice başaramayacaklarından bu 
yola girmişlerdir. Esas budur. Bunu başka su
retle izah etmenin imkânı yoktur. Dinleyen de 
bundan başka bir mana anlayamaz. Yalnız bu 
güne kadar İnhisar idaresi haricî satışı idare 
ediyormuş ve bu işi kâfi derecede başaracağına 
kendisi de kani olmadığından bu yola girmiştir. 
Şimdi bu cevabı takip eden bir sual varit olu
yor. Vekil Beyefendinin buna cevap vermele
rini rica ederim: Bu güne kadar meşgul olmuş
lar, müsbet veya menfi ne netice alınmıştır, 
muamele itibarile kimlerle, hangi Devletlerle, 
hangi bayilerle ne şartlar altında mukavele ya
pılmıştır?.. Bunlara dair geniş bir izahat verir
lerse çok faydalı olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Madde 
hakkmda müzakere kâfidir. 

CELAL NURİ B. ( Tekirdağ ) — Muhtelif 
ifadelerden bir anlaşamamazlık gibi bir şey his
settim. Devletin sistemi, kendi namına ticaret 
yapmak değildir. Hiç bir vakit Devlet bir dük
kân açmış ta şunu satıyor... Bu, yoktur. Yalnız 
inhisar mevaddı üzerinde Devlet ticaret ediyor. 
Ehliyeti yoktur demek, ayrıca ticareti yoktur 
demektir. Devletin iktidarı, ehliyeti yoktur ma
nasına alınmamalıdır. Devlet, bunu memurları 
vasıtasile yapabilir. Devlet şahsiyeti hükmiyesi-
ni iştirak ettirmiyor. Mesuliyeti, sermayeye ve
riyor. Kendisini muhatap addetmiyor ve doğru 
olan da budur. Çünkü limitet şirketinde mesul 
olan sermayedir. Maksat bundan ibarettir. 

Sırrı Beyefendinin buyurduklarında büyük 
bir yanlışlık var, o da Devlet sisteminde ticaret 
etmek. Devlet ticaret etmez, ticarete yardım 
eder. 

SIRRI B. ( Kocaeli ) — Okuduğumuz ilmi 
servet bunu söylüyor, fakat yapılan bu değil ki.. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Tütün inhisar idaresinin 
mamulâtmı ecnebi memleketlerde satmak için 

muhtelif memleketlerde yaptığımız taahhüt 
hulâsalarını Refik Beyefendinin sualleri üzerine 
arzedeceğim. Memleketler şunlardır: İsviçre, Su
riye, İngiltere, Fransa, Holânda, Hicaz, Necit, 
Asir, Filistin, Irak ve Danimarka. Memleketin 
ismi Irak, Müteahhidin ismi Süleyman Bey, Fet
tan Paşa ve müsyü Abdeni. Mukavele tarihi; 19 
eylül 1931, Müddeti; 5 sene senevi asgarî taah
hüt miktarı: Her sene için beş bin kilo. Muka
vele tarihinden itibaren on ay zarfında fabrika 
tesis ve faaliyete başlanmış olacaktır. 249 ku
ruşa kadar olan tütünleri maliyet fiatine % 10 
ve 250 kuruştan yukarı olanlar için % 12,5 zam 
yapmak suretile satış yapıyorlar. 300 ingiliz li
ralık teminatları vardır. İdareden alacakları 
harman veya mamul halindeki tütünlerin firma
mız altında sigara yapılması ve satışa vazede
cekler ve yabancı firmaların mamulâtım sata-
mayacaklardır. İşte esas budur. Diğerlerinin 
şeraiti de aşağı yukarı bundan ibarettir. Arzu 
buyurulursa hepsini okuyayım (Hayır, hayır ses
leri). 

Yani müfredat üzerine malûmat burada mev
cuttur. Okuduğum umumî şekildir. Hepisine 
ayni suretle tatbik edilmiştir. Arzu buyurulur
sa okuyayım (Kâfi sesleri). 

Umumî satışta hatırda tutulması lâzımgelen 
nokta, hariçteki mamulât satışımızın lüzumu ka
dar inkişaf edemediğidir. Biz, bunu, müşahede 
ettik ve buna bir çare olmak üzere yeni müteah
hitler aramanm ve eskisi gibi çalışmanın kâfi gel
meyeceğine de kani olduk. Bu gün arzettiği-
miz lâyiha ile daha iyi muvaffak olacağımıza 
kailiz. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Şirket kaç sene müd
detle devam edecek? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. — Müddet yok efendim. 

SIRRI B. — Yani bilâ müddet mi? 
MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Nizam

namede müddet tayin olunur. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALÎ 

RANA B. — Şirketin nizamnamesinde müddet 
tayin edilecek efendim. 

SIRRI B. — O mukaveleyi görecek miyiz? 
MÜKERREM B. (İsparta) — Nasıl görürsü

nüz?! 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 

RANA B. — Heyeti umumiyeniz, bu kanunu ka
bul buyururlarsa İnhisarlar idaresine bu şirke
tin tesisi salâhiyeti verilmiş olacaktır. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Her halde, bilâ müd
det değildir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Ticarette bütün şirket
ler nasıl hayata malikse, tabiî bu da öyle olacak
tır. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında takrir 
vardır efendim. 
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RASİH B. (Antalya) — Bir sual soracağım 

efendim. 
REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır 

efendim. 
RASİH B. (Antalya) — Tenvir için bir sual, 

efendim. 
REİS — O halde Tahsin Bey, sizden daha ev

vel söz istemişti efendim. Takriri okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere yeter, maddenin reye konmasını 

teklif ederim. 
Yozgat 

S, Sırrı 
REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 

kaldırsın. Görmeyenler . . . Tereddüt ettik. Mü
zakereyi kâfi görenler lütfen ayağa kalksın. 
Görmeyenler . . . Müzakere kâfi görülmüştür efen
dim. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler .. . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İnhisarlar idaresi şirketin bü
tün muamelâtını murakabe ile mükelleftir. 

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

MADDE 6 — Bu kanım neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

Efendim, münakale kanunu hakkında rey 
vermeyen zevat varsa lütfen reylerini istimal 
buyursunlar. Rey toplama muamelesi bitmiştir 
efendim. 

3 — Hizmetleri görülen bazı zevata verilecek 
(jayrimenkuller halikında 1/710 numaralı ka
mın lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları fil 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? (Yoktur sesleri) Mad
delere geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Hizmetleri görülen bazı zevata geyrimenkul mal 
verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Harp ve mütareke zamanla
rında hizmetleri görülen: 

1 - Hintli Abdurrahman Reyyaz, 

fil 26 numaralı matbua, zaptın sonıındadır. 

2 - Musullu Nakipzade Cemalettin, 
3 - İskenderonlu Tayfur, 
4 - Ali Rıza ve zevcesi Meryem (yan yarıya), 
5 - Topkapılı müteveffa Memet Bey zevcesi 

Huriye ve oğlu Ali (yan yarıya). 
Bey ve Hanımlara Türkiyede ikamet etmek 

ve Türk vatandaşlığını haiz bulunmak şartile 
Hükümetçe münasip görülecek yerlerde kıymet
leri 6 000 lirayı geçmemek üzere meccanen gay
rimenkul mal verilir. Bu kıymetler 1837 numa
ralı bina vergisi kanunundaki esaslara göre ta
yin edilen kıymetlerdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede adları yazılı 
olanlardan Hükümetçe şimdiye kadar gayri
menkul mal verilmiş olanlar ikamet ettikleri 
yeri değiştirmek istemedikleri takdirde bu mal
ların yine bina vergisi kanununa göre muayyen 
olan kıymetleri 6 000 liradan az ise eksiği ta
mamlanır ve çok ise farkı 716 numaralı borçlan
ma kanununa tevfikan borçlandırılır. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

/ — Tekirdağ mebusu (U inil Bey, ve 32 arka
daşının, 160:") numaralı kanuna müzeyyel 2/İS 
numaralı kanun leklifi ve Maliye ve Bütçe en

cümenleri mazbataları I İl 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen varmı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun be
şinci maddesinin 14 üncü fıkrasına zeyledilen 

1605 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — 1499 numaralı gümrük tarife

si kanununun beşinci maddesinin 14 üncü fıkra
sına zeyledilen 1605 numaralı kanuna aşağıdaki 
hükümler ilâve edilmiştir: 

A - Memleket dahilinde turizmi teşvik mak-
sadile Türkiye Turing ve otomobil kulübü için 

[1] 29 numaralı matbua zaptın sonıındadır, 
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hariçte yaptırılarak celbedilip meccanen tevzi 
olunacak artistik propaganda ilânları, risaleler, 
duvar takvimleri, otomobil ve otel plâk ve mat
bu bayrakları, gündüz ve geceye mahsus yol işa
retleri, rozetler ve mükâfat kupa ve şiltleri güm
rük resminden muaftirr. 

B - Resmî ve gayri resmî ecnebi turizm teşek
külleri tarafmdan ticarî maksat gözetilmemek 
ve meccanen dağıtılmak üzere Türkiye Turing 
ve otomobil kulübü namına gönderilecek tcnebi 
turizm propaganda afişleri ve risale ve resimli 
kitap ve rehber ve takvimleri mütekabiliyet şar-
tile gümrük resminden muaftır. 

RASIH B. (Antalya) — Turizm teşkilâtı ya
pıldı. Bir çok muafiyetlere de mazhar oluyor. 
Fakat asıl onun icabı olan seyyahati, hemşehri
lerimiz istifade edecek şekilde yapamadıkları gi
bi bu sene hepimizin acıyacağı bir vaziyeti de 
işittik. Türkiyeden ecnebi memleketlere seya
hat edenler, Türklüğü rencide eden ecnebi ve
sika ve plâklarla seyahat ediyorlar. Bu nok-
tayi Dahiliye vekâletinden mi. Hariciye vekâ
letinden mi, hangi vekâlet alâkadar ise soruyo
rum, bu hal yakışır mı? Bir Türk, Avrupada 
Bulgar vesika ve plâkasile mi seyahat edecek? 

SADRI MAKSÜDI B. (Şebin Karahisar) — 
Kim? 

(Anlaşılmadı sesleri). 
REİS — Suale cevap verecek salâhiyettar zat 

burada mıdır? 
MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Efendim, 

bizde turizm resmî bir teşekküle bağlı değildir. 
RAStH B. (Antalya) — Ben bunu vekâletten 

soruvorum efendim. 
REtS — Sorduğunuz mesele üzerinde izahat 

almışlarsa söylesinler. 
MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Rasih Be

yefendinin sorduğu mesele üzerinde izahat al
madık.... Dedim ki bizde, turizm resmî bir te
şekküle bağlı değildir. Bu işler, menafii umu-
miyeye hadim bir müessese halinde bulunan, Tu
rizm kulübü tarafmdan idare olunmaktadır. Sor
dukları meseleyi, eğer müsaade buyururlarsa, bu 
kulüpten sorarız. Rasih Beyefendi arzu buyu
rurlarsa bir teklifi kanunî yaparlar, bu suretle 

bundan sonra Türk vesika ve plâkasile seyahat 
imkânı hâsıl olur. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Efendim, ar
kadaşlarımız turizm meselesile otomobil seyaha
tinin acıklı bir noktasma parmak koydular. Türk 
memleketinde turizm cemiyeti yapılmıştır; Türk 
memleketinde turizm plâkası vardır. Fakat bey
nelmilel şerait istihsal olunmadığı için bizim plâ
kalarımızla seyahate çıkılamaz. Onun için Türk 
seyyahları Bulgar plâkasile seyahata mecbur 
oluyorlar. Plâka ve vesika numuneleri, beynel
milel dairesine gönderilmediği için bu hal başı
mıza gelmiştir. Bunların en büyük sebebi de be
lediyeler idaresindeki keşmekeştir. Her belediye, 
kendi plâkasını koyar. Bir vilâyetten bir vilâyete 
gitmek için plâka değiştirmek lâzımdır. Hal
buki beynelmilel seyahat yapanların muayyen 
bir plâkası vardır, İsviçre konfederasyonu bu 
plâkalara, (Confederation, Helvetique) kelime
lerinin baş harfleri olan (O. H) işaretini koyar. 
Bundan sonra her federation 1001 den veya me
selâ 2001 den başlayan bir numara verir. Bizde 
Istanbula giderken bir plâka değişir, oradan Iz-
mire gelirken tekrar bir plâka alınmakla bera
ber şoförler muayene olunur ve yeniden oranm 
kulübüne aza kaydolunmak lâzımdır. 

Beynelmilel otomobil seyahatinde bizim ara
balarımızla ecnebi hudutlarını geçmek için bin 
bir müşkülât vardır. 

RASIH B. (Antalya) — Ben sualimi vekâlet
ten sordum. Fakat cevap verecek Vekil Bey bu
rada olmadığı için kanunun müzakeresi tehir 
edilmek icap eder. Otomobille seyahat etmek 
için Bulgar plâkasile seyahat edilecekmiş... Böy
le şeyi bu Meclis kabul edemez (Doğru sesleri). 

REİS — Dahiliye vekili Beyefendinin huzu
runda müzakeresi için tehir ediyorum. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1933 malî senesi bütçesinde yapılacak münakale 
hakkındaki kanun için (202) zat reye iştirak 
etmiştir. Binaenaleyh kanun (202) reyle kabul 
edilmiştir. 

Müzakere edilecek başka madde yok
tur. Perşembe günü saat 14 te toplanılmak üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 14,50 
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Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüyü 1933 malî senesi bütçesinde ya

pılacak münakale hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

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

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Aza a dedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
202 
202 

0 
0 

. 112 
3 

/ Kabul edenler J 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok RefİK B. 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 

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

Çorum 
Bekir Kararaemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

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

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Dr. ibrahim Tali B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karanıursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

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

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Talisin B. 
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Kayseri 

Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

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

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Al iB . 
Ragıp B. 

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

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Rıheoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Aiımot İhsan B. 
Hamdi B. 

Rize 
Akif B. 

Al iB . 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asrm B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
tsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Rasit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nâzmı B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 
Fatin B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. . 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Süleyman Si rn B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Reye iştirak etmeyenler 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

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

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

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Yusuf B. 
Diyarbekir 

Kâzrm Pş. 
Zekâi B. (V) 

Edirne 
Şakir B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
NuriB. 

8 1 -



ı o l ı ı » U - l i > 4 û 
1 Giresun 

Hakkı Tarık.B. 
Hakâri 

ibrahim B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 

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

İsparta 
ibrahim B. 

Kars 
Faik B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 

Dr. Suat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazım B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. (Mezun) 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Tahsin B. 

Kütahya 
ibrahim Bt, (Mezun) 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

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

Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B. (Mezun) 

Manisa 
Kârıi B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Yakup Kadri B. 
Hikmet B. (V.) 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (t. Â.) 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avııi B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. (Mezun) 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
îsmad B. 
Şevket B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Fatin B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Kaimdi B. (Mezun) 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. (Mezun) 
Ragıp B. 

»m« 

T. B. M. M. Matbaam 



Sıra No 2 7 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 senesi 
bütçesinde 350 liralık münakale yapılması hakkında 1/815 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 3-^.11-1933 
Sayı 6/3471 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hudut ve sahiller sıhhat Umum müdürlüğünün 933 senesi bütçesinde münakale yapılması hak* 
kında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-Xİ-933 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek 
huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

rM>abi mucibe 
İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi emrinde bulunan ve görülen İûzum üzerine Reiâi* 

cumhur Gazi Hazretlerinin emirlerine tahsis olunan İstanbul motörü mürettebatının faaliyette 
bulundukları müddetçe Ankara motörü mürettebatı misillû gece pratikasi verilmesi kaptan ve 
mürettebatı tarafından talep edilmekte ve muhik olan taleplerinin isafı lâzımgelmekte isede 
1933 senesi bütçesinin esnayi tanziminde bu motor mürettebatının bu şekildeki çalışma vazİ* 
yeti teemmül edilmemiş olduğundan itası tahakkuk eden «350» liranın, gece pratikasi faslın» 
daki tahsisatın ademi kifayesine binaen, Hudut ve sahiller sıhhat ümüm müdürlüğünün 1933 
senesi bütçesinin 15 inci nakil vasıtaları faslının 4 üncü kira ile tutulacak vesait karsilığl 
maddesinden tenzihle 6 ncı gece pratikasi faslına münakalesinin icrasına zaruret hâsıl olmuş* 
tur efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Bütçe encümeni İl-Xti-1933 

M. No. 20 
Esas No. 1/815 

Yüksek Reisliğe 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesinde 350 liralık münakale 
yapılması hakkında olup Başvekâletin 3-XII-1933 tarih ve 6/3471 numaralı tezkeresile Yüksek 
(Meclise gönderilerek encümenimize havale buyuru lan kanun lâyihası Umum müdür hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olunarak aynen kabul edilmiştir. 
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Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis M. M. • Kâtip 
Burdur İsparta Tokat Bursa Çorum Edirne 

M. Şeref Mükerrem Süreyya Dr. Galip Mustafa Faik 

Elâziz Erzurum İstanbul İzmir Kayseri Kırklareli 
H. Taksin Aziz Sadettin Kâzım Â. Hitmi Şevket 

Kırklareli Manisa Sivas. Srvas Yozgat 
M. Nakit M. Turgut Rasim M. Remzi S. Sırrı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesinde yapıla
cak münakale hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesinin 15 inci 
nakil vasıtaları masrafı faslınm 4 üncü kira ile tutulacak vesait karşılığı maddesinden 350 liranm 
tenzilile 6 ncı gece pratikası ücreti faslrna münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 
26-Xt-1933 

Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. Y. Ha. Y. Y. Mal. Y. 
İsmet Zekâi Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. lk. Y. S. 1. M.Y. Y. G. I. V. Zr. Y. 

Hikmet Fuat M. Celâl Muhlis Ali Bana Muhlis 



Sıra No 28 
Ecnebi memleketlerde tütün satmak için bir limitet şirket 
teşkili hakkında 1/783 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük 

ve inhisarlar, İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22-X-l933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3045 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Harici tütün satışımızın ilerlemesi için bir limitet şirket teşkili hakkında Gümrük ve inhi

sarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 17-X-Q33 toplanışında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına 
sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mucip sebepler 

Tütün inhisarlar idaresince sırf bir inhisar maddesi ve varidat membaı telâkki edil enleyerek 
memleketin mühim bir ihraç m et ar olmak üzere iktisadî noktadan da mütalea. edilmek icap eder. 
Zira memleket içinde istihlâk edilen tütünün miktarı ancak on milyon kilodan ibarettir. Bu mik
tar azamî haddine yani nüfus başına bir kiloya iblâğ edilse dahi sarfiyat miktarı 14 milyon kilo
yu tecavüz edemez. Bu miktar normal seneler istihsalâtının ancak bir rııbunu teşkil ettiğine «-öre 
mütebaki 25 ilâ 30 milyon kiloluk tütün harice satılmak ve cihan piyasasına arzedilmek mecbu
riyetindedir. 

Mesele bu noktadan mütalea edilince İnhisarlar idaresine terettüp eden vazife, Türk tütüncü
lüğünün hariç pazarlarda yerini kuvvetlendirmek için mamulât ihracatını bir kazanç vasıtası olarak 
değil bilâkis ham tütünün reklâm ve propaganda vasıtası olarak istimal etmektir. Bu ise fili yat t a 
mamulâtımızrn ecnebi memleketlere maliyet bedeline satılmasını, haricî mlukavelâtın en müsait şart
larla yapılmasını reklâm ve propagandalara bilfiil iştirak edilmesini, satış formülerinin rekabeti 
mümkün kılacak bir tarzda tesbit edilmesini ve ihracat sahasının tevsii için muhtelif ticarî te
şebbüslerde bulunmasını istilzam etmektedir. Halbuki Devletin bir varidat müessesesi olmak iti-

barile mesai ve muamelâtı muhtelif kanunlarla tayin ve tahdit edilmiş olan İnhisarlar idaresin
den mutlak bir serbesti ile yürünebilecek olan bu sahada matlûp faaliyeti beklemek bittabi 'müm
kün değildir. Binaenaleyh tamamen ticarî bir -zihniyetle ve mutlak bir serbesti ile idare edilmesi 
lâzımgelen bu iş sahasını hususî bir teşekkülün faaliyetine terketmek en muvafık çare olarak rteem-
mül edilmiştir. Ancak mühim teşkilâtı ve az çokihtisası istilzam eden bu işin içinde İnhisarlar 
idaresinin bulunması bu teşekkülün faaliyetini teshil etmekle beraber hariç piyasalarına bir kat 
daha emniyet bahş olacağı tabiî olduğundan bu işin millî müessesatı maliyenin ve tütün tacirlerinin 
iştiraikile teşkil olunacak bir limitet şirkete tevdii münasip görülerek merbut lâyihai kanuniyenin 
birinci maddesi ona göre tedvin edilmiştir. 

inhisar idaresinin son senelerde mahdut ve mukayyet vesaitile yaprak ve mamul halinde harice 
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ihraç ettiği tütünlerin maliyet bedeli takriben yarım milyon lirayı mütecaviz olduğu cihetle da
ha. vasi faaliyete girişecek olan şirket sermayesinin şimdilik bir milyon lira olarak tesbiti müna
sip görülmüş ve inhisarlar idaresinin murakabe salâhiyetini teyit ve takviye maksadile bu serma
yenin nısfından fazlasının mezkûr idarenin mütedavil sermayesinden tefriki teemmül olunarak 
kanunun 2 inci maddesi o yolda yazılmıştır. 

Fabrikasyon işleri mühim teşkilât ve tesisatı istilzam edeceği ve buna henüz faaliyet Siihasma 
geçecek olan şirket sermayesinin yatırılması doğru olmayacağı cihetle şirketin fabrikasyon işle
rinin de şimdilik İnhisarlar idaresinin vesaitile ve yaprak tütün ticaretile iştigal edildiği takdirde 
bunun mubayaat ve manipülâsyon işlerinin de kezalik ayni suretle temini zarurî görülerek bu mu
amelâtı teshil etmek için şirketle idare arasında kararlaştırılacak muayyen bir faizle şirkete 
500 000 liraya kadar kredi küşadı lüzumlu görülmüş ve 3 üncü madde bu maksatla tedvin edilmiştir. 

Şirketin maksadı teşekkülü bu gün İnhisarlar idaresi tarafından tam ve kâmil bir şekilde yapı
lamayan mamul ât satışının inkişafını temine matuf bulunduğuna göre, bu maksatla İnhisarlar 
idaresinin hariç memleketlerde mamulâtmı satmak için mulıtelif memleketlerde mukim müteah
hitlerle aktettiği mukavelâtın bu şirkete devri tabiî görülerek 4 üncü madde kaleme alınmıştır. 

Şirketin sermayesinin nısfından fazlasına iştirak edecek olan ve ayrıca şirket nam ve hesabına 
yarım milyon lira kredi açacak olan İnhisar idaresinin şirket üzerindeki hakkı murakabesi Devlet 
menafii noktai nazarından lâzmıeden görülerek bu maksadın temini için 5 inci madde ilâve edil
miştir. ;; , 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve inhisarlar encümeni 13 - XI - 1933 

Karar No. 3 
Esas No. 1/783 

Yüksek Reisliğe 

Haricî tütün satışımızın ilerlemesi için bir limitet şirket teşkili hakkında (lümrük ve inhisar
lar vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 17 - X - 1933 tarihli toplanışında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılıp Başvekâletin 22 - X - 1933 tarih ve 6/3045 numaralı tezkeresile 
encümenimize havale olunan kanun lâyihası esbabı mucibesi (îümrük ve inhisarlar vekilliği inhi
sarlar şubesi müdürü Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Memleketimizin tütün istihsalâtı normal senelerde takriben 40 - 50 milyon kilo olduğuna göre 
bunun ancak 10 - 14 milyon kilosu mamul sigara ve tütün halinde memleket içinde sarf ve istih
lâk edilebildiği ve geri kalan 25 - 30 milyon kilosunun hariç memleketlere sevk ve ihracı zarureti 
karşısında bulunulduğu görülmektedir, inhisarlar idaresi bir Devlet varidat müessesesi olması iti-
barile memleketin en mühim bir ihraç; maddesi olan tütünlerimizin ecnebi memleketlere ihraç edil
mesi ve satılması işlerinde ticarî bir zihniyetle meşgul olabilmesine muhtelif kanunların takyidalr 
mâni olmaktadır. 

istihsal ettiğimiz tütünlerin dış pazarlarda sürümünü temin etmek, ancak her nevi mamul tü
tün ve sigara satışile ve icabında yaprak tütün ticaretile meşgul olmak üzere bir limitet şirket teş
kili ile kabil olacağı kanaatine varan inhisarlar vekilliğinin buna dair olan esbabı mucibesi tideki 
mütaleaları encümenimizce de tamamile varit görülerek iştirak ve kanun lâyihası aynen kabul edil
miştir. 
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fktısat encümenine havale buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuİur. 

(r. 1. E. R. N. M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Ordu . Ordu Afyon Karahisar Kırşehir Cebelibereket Cebelibereket Çorum 

A. Şevket A. Şevket Cemal Serdar İbrahim H. Basri Bekir 

Aza 
Samsun 
M em et 

İktisat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
îktısat encümeni 28 - XI - 1933 

Karar No. 4 
Esas No. 1/783 :.:.... 

Yüksek Reisliğe 

Ecnebi memleketlerde tütün inhisarına ait mamul tütün ve sigara satışı muamelâtile iştigal et
mek üzere bir limitet şirketi teşkiline dair Gümrük ve inhisarlar vekâletince hazırlanıp İcra Ve
killeri Heyetinin 17 - X - 1933 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve Başve
kâletin 22-X-1933 tarihli ve 6/3045 sayılı tezkeresine bağlı olarak Yüksek Meclise takdim edilip encü
menimize havale buyurulan « ecnebi memleketlerde mamul tütün ve sigara satmak için bir limitet 
şirket teşkili hakkında kanun lâyihası) Gümrük ve inhisarlar vekili Beyefendinin huzurile müzake
re ve tetkik olundu. 

Hükümetin esbbaı mucibesinden ve verilen izahattan memleket dahilinde her sene istihsal edilen 
tütün mahsulünün takriben dörtte birinin dahilde istihlâk edilmek üzere inhisar idaresince işlen
diği ve bakiyesi için haricî pazarlar aramak mecburiyetinde kalındığı ve ancak bir taraftan yap
rak tütün ihracına çalışırken bir taraftan da ötedenberi tanınmış markalarımız altında mamul tü
tün ve sigara ihracındaki faideyi düşünen İnhisar idaresi şimdiye kadar bu maksatla bazı teşeb
büslere girişm işse de esas vazifesi arasında bu ihraç muamele! erile uğraşmakta müşkülât görüldü
ğünden bu defa ayni maksadı hariçte ticarî bir zihniyetle takip edecek ve faaliyeti İnhisar 
idaresi gibi muhtelif kanunlarla tayin ve tahdit edilmiş olmayacağı için mutlak bir serbesti ile 
yürüyebilecek ticarî ve iktisadî ayrı bir teşekkül vücude getirilmesi tercih edildiği anlaşılmış 
ve İnhisarlar idaresinin murakabesi altında böyle bir teşekkülün çalışmasından mamul tütün ve 
sigaralarımızın da sürümünü temin etmek gibi haddi zatinde menfaati memlekete uygun netice
ler elde edileceği ümniyesile encümenimiz kanun lâyihasını esas itibarile kabule şayan bulmuştur. 

Kanun lâyihasında yapılan cüzî tadilât şunlardır: Unvan kanun mündericatını daha iyi izah 
edebilmek üzere değiştirildiği gibi birinci maddenin son fıkrasındaki « icabında » kelimesi tayye-
dilnıiştir. 

İkinci madde aynen, üçüncü madde birinci fıkra « beş yüz bin liraya kadar kredi açmağa me
zundur » şeklinde tadilen kabul olunmuştur. 

Dördüncü madde hariçteki satış müteahhitlerile evvelce yapılmış mukavelelerin bilcümle hukuk 
ve vecaibi ile birlikte yeni teşekkül devrine ait olup aynen kabul edilmeekle beraber bazı memleket
lerdeki satış serbestisini on seneden fazla bağlayıcı bulunan mukaveleler dolayısile yeni teşekküle 
devrederken tekrar ciddî tetkikat yapılarak imkâna göre fesih veya tadilleri esbabının temini ve 
devam edecek mukaveleler için sıkı bir murakabe tatbikini encümenimiz bir temenni olarak kayde 
şayan görmüştür. 

5 ve 6 ve 7 nci maddeler aynen kabul olunmuştur. Havalesi mucibince diğer encümenlere havale 
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buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

îk. E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Edirne Şebin K. Afyon K. İstanbul Bursa İstanbul 
Şakir Akasmaıızade İzzet Yasar Dr. II. Ferit A. Haindi 

Aza Aza Aza 
İstanbul İzmir Bursa 

11. Vasıf M. Sadettin Rüştü ' : 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 11 - XII - 1933 

M. No. 21 
EMH NO. 1/783 

Yüksek Reisliğe 

Ecnebi memleketlerde inhisarlar idaresine ait mamul tütün ve sigara satışile meşgul olmak üze
re bir limitet şirket teşkiline dair tanzim olunarak Başvekaletten 22 teşrinievvel 1988 tarih ve 
6/8045 numaralı tezkere ile gönderilen kanun lâyihası encümenimize de havale buyurulnıakla bu husu
sa dair (lünırilk ve inhisarlar ve İktisat encümenleri nıazbalalarile birlikte (îüınrük ve inhisarlar 
vekili Ali Raııa Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Memleketimizin en mühim mahsulatından olan ve ancak küçük bir kısmı dahilde sarfolımabilen 
tütünlerimizin dış pazarlarda satış ve. sürümünün arttırılması ziraî, ticarî ve malî noktalardan mem
leket iktisadiyatına büyük faydalar temin edeceği izaha muhtaç değildir. 

Esbabı mueibeden ve alınan izahattan anlaşıldığına göre 'mevcut mevzuatı ve müesses teşkilâtı 
itibarile esas vazifesi imalâtını dahilde satmaktan ibaret olan İnhisarlar İdaresince filhakika 
şimdiye kadar kendi mamul âtı olan tütün ve sigaraların hariçte satışını temin maksadile bazı te
şebbüslere girişilmiş ve bazı mukaveleler aktolunmuş ise de bunlardan memleketin ümit ve intizar 
eylediği veçhile semereler alınamamış ve dış pazarlarda büyük faaliyetler ve inkişaflar vüe.ude 
getirilememiştir. Bu netice kısmen İnhisarlar idaresinin mevcut mevzuatının tahdidat ve takyida-
tından ve kısmen de ticaretin ve bilhassa haricî ticaretin istilzam eylediği şart ve icapların ve 
mütehassıs anasırın idarece lâzım olduğu veçhile temin edilememesinden ileri gelmektedir. 

Bu itibarla başlıca ihraç maddemiz olan tütünlerimizin harice1 satışını artırmağa ınatut' her ted
biri memleketin yüksek menfaatine muvafık gören encümenimiz lâyihayi esas noktasından kabule 
şayan bulmuştur. 

Şirketin iptidaen vazolunacak bir milyon lira sermayesinin İcra Vekilleri kararile ancak bir 
misline kadar arttırılması ve daha fazla sermayeye, ihtiyaç görülürse bunun için Büyük Meclisin 
müsaadesine müracaat olunması encünıenîmizce daha muvafık ve. daha ihtiyatlı görülmüş ve ikin
ci maddede buna göre değişiklik yapılmış olduğu gibi İnhisarlar idaresince limitet, şirkete kredi 
ile vaki olacak satışların mevzu sermayenin dörtte birini tecavüz etmemesi yolunda encümenimiz 
tarafından, dermeyan edilen noktai nazara Hükümetçe de iştirak edilerek üçüncü madde bu esasa 
«•öre değiştirilmiştir. 

Evvelce İnhisarlar i da resi I e eşhas arasında aktedilmiş olan mukavelâttan dolayı karşr tarafı 
mukavele haricinde her hangi bir tarz ve şekilde muvafakati alınmaksızın bu kanun ile takyit et
meğe hukuk an imkân olmadığından dördüncü madde İnhisarlar idaresine devir muamelesini ya
pabilmek üzere lâzım olan salâhiyetin temini şeklinde yazılmıştır. 

Şirket sermayesinin ekseriyetinin İnhisarlar'idaresine ait olması itibarile bu idarece şirket mııa-
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meiâtmın sureti daimede ve bir vazife telâkkisile murakabesini tenıineıı beşinci maddenin ifadesi 
kuvvetlendirilmiştir. 

Bunlardan maada lâyihada zikredilen satış işinin mümkün olan zaman ve mahallerde bizzat şir
ket tarafından ve şirketin ıkendi vesait ve elâmanlarile ve daima sahasını genişlettirecek surette 
tedvirine çalışılarak bu hak ve menfaatlerin mukavelât ile ahara devrinden içtinap olunması 
lüzumuna işaretle hazırlanan kanun lâyihasını Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe takdim ederiz. *-v , _ ^ 

Burdur Konya İsparta Kâtip 
Reis K. V. M. M. Tokat Bursa Çorum 

M. Şeref K. Hüsnü Mükerrem Süreyya Dr. Galip Mustafa 

Edirne Blâziz Erzurum İstanbul îzmir . Kayseri 
Faik H. Tahsin Aziz Sadettin Kâzım A. Hilmi 

Kırklareli Kırklareli Manisa Sivas Sivas Yozgat 
M. Nahit Şevket M. Turgut Rasim M. Remzi S. Sim 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ecnebi memleketlerde tütün satmak irin bir 
limitet şirket teşkili.hakkında lamım lâyiham 

MADDE 1 — Memleket haricinde mamul tü
tün ve sigara satışı muamelâtile iştigal etmek 
üzere İnhisarlar idaresi ve millî müessesatı ma
liyenin ve ötedenberi tütün ticaretile meşgul 
tacirlerin iştirakile bir limitet şirket teşkiline 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti mezundur. 

Bu şirket icabında yaprak tütün ticaretile de 
iştigal edebilecektir. 

MADDE 2 — Bu limitet şirketin sermayesi 
icabında Heyeti Vekile kararı ile arttınlabil-
mek üzere bir milyon liradır. Bunun beş yüz 
elli bin lirası inhisarlar idaresinin mütedavil 
sermayesinden ve mütebakisi diğer şeriklerce 
temin olunur. Sermaye arttırıldığı takdirde bu 
nisbet muhafaza edilir. 

MADDE 3 — İnhisarlar idaresi bu şirket 
nam ve hesabına beş yüz bin liralık kredi açma
ğa mezundur. İşbu kredinin tâbi olacağı faiz 
şirketle inhisar idaresi arasında tekarrür etti
rilecektir. 

MADDE 4 — İnhisarlar idaresinin hariçte 
mamul tütün ve sigara satmak için aktetmiş 
bulunduğu bütün mukaveleler bilcümle hukuk 
ve vecaibile birlikte bu şirkete devrolunur. 

MADDE 5 — Şirketin bilûmum muamelâtı
nı inhisarlar idaresi murakabeye salâhiyettar-
dır. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Gümrük 
ve inhisarlar vekili memurdur. ' 

17 - X - 1933 
Bş. V. Ad V. M. M. V. Da. V. 
ismet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. V. Maf. V. V. Na, V. 
Hilmi Dr. Refik Hilmi 

İk. V. S. t. M. V. Ci. 1. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

İKTISAT ENCÜMENININ TADÎL! 

Ecnebi memleketlerde mamul tütün ve 
sigara satmak için bir limitet şirket teş

kili hakkında kamın lâyihası 
MADDE 1 — Memleket haricinde mamul tü

tün ve sigara satışı muamelâtile iştigal etmek 
üzere İnhisarlar idaresi ve millî müessesatı ma
liyenin ve ötedenberi tütün ticaretile meşgul 
tacirlerin iştirakile bir limitet şirket teşkiline 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti mezundur. Bu 
şirket yaprak tütün ticaretile de iştigal edebi
lecektir. 

MADDE 2 — Bu limitet şirketin sermayesi 
icabında Heyeti Vekile kararile arttınlabilmek 
üzere bir milyon liradır. Bunun 550 bin lirası 
İnhisarlar idaresinin mütedavil sermayesinden ve 
mütebakisi diğer şeriklerce temin olunur. Ser
maye arttırıldığı takdirde bu nisbet muhafaza 
edilir. 

MADDE 3 — İnhisarlar idaresi bu şirket 
nam ve hesabına 500 000 liraya kadar kredi aç
mağa mezundur. İşbu kredinin tâbi olacağı 
faiz şirketle İnhisar idaresi arasında takarrür 
ettirilir. 

MADDE 4 — İnhisarlar idaresinin hariçte 
mamul tütün ve sigara satmak için akdetmiş bu
lunduğu bütün mukaveleler bilcümle hukuk ve 
vecaibile birlikte bu şirkete devrolunur. 

MADDE 5 — Şirketin bilûmum muamelâtını 
İnhisarlar idaresi murakabeye salâhiyettardır. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Gümrük 
ve inhisarlar vekili memurdur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ecnebi memleketlerde sigara ve tütün 
satmak için bir limitet şirketi teşkili 

hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — İktisat encümeninin 1 inci mad

desi aynen. 

MADDE 2 — Limitet şirketin sermayesi bir 
milyon liradır. Ancak bu miktar İcra Vekilleri 
Heyeti kararile bir misli arttırılabilir. İşbu bir 
milyon liranın beş yüz elli bin lirası İnhisarlar 
idaresinin mütedavil sermayesinden ve müteba
kisi diğer şeriklerce temin olunur. Sermaye ar
tırıldığı takdirde bu nisbet muhafaza olunur. 

MADDE 3 — İnhisarlar idaresi; limitet şir
kete, tediye edilmiş sermayenin en çok yüzde 
yirmi beşi kadar kredi ile mal verebilir. Bu 
kredinin tâbi olacağı faiz haddi şirketle İnhisar
lar idaresi arasında kararlaştırılır. 

MADDE 4 — inhisarlar idaresi, şimdiye ka
dar dışarda kendi mamul tütün ve sigaralarını 
sattırmak için akdetmiş olduğu bütün mukave
leleri her türlü hukuk ve vecaibile birlikte li
mitet şirkete devredebilir. 

MADDE 5 — İnhisarlar idaresi şirketin bü
tün muamelâtını murakabe ile mükelleftir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 





Sıra.NA.26. 
Hiametlerf-a^ruleffi ham zevata verilecekgaymnerckutfer 

hakkında 1/740 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet . 30- V* 1933' 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1727 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hizmetleri görülen bazı zevata verilecek gayri menkuller hakkında hazırlanan velcra Vekilleri 
Heyetinin 29/V/1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Umumî harp ile İstiklâl harbi ve mütareke senelerinde memleketimize maddeten ve manen 

bir çok yardımları, fedakârlıkları görülen Hintli Abdurrahman Reyyaz, Musullu Nakipzade 
Cemalettin Efendilerle İskenderunlu Tayfur Beyin ve Ali Riza Bey ile Refikasının ve Topkapılı 
Cambaz Memet Efendi refikası ile oğlunun müzayakada bulundukları anlaşıldığından muma
ileyhimin terfih ve ikdarları için 30-3-931 tarih ve 1785 numaralı kanunla esbak Musul 
ve Gergük- mebusları ile arkadaşlarına verildiği gibi evvelce verilenlerle beraber mecmu 
kıymeti kanun lâyihasında taayyün ve işaret olunan 4 000 lirayı geçmemek üzere verilmesi 
mümkün mahallerde bulunan ve kanunen Hazine uhdesine geçmiş ve bir yere tahsis edilmemiş 
emvalden münasiplerinin tefvizi muvafık görülmüştür, Bu zevattan bir kısmının fevkalâde zaru
rete düşmüş olmasından hemen terfihine lüzum görülmüş ve bu sebeple ihtiyarı ikamet ede
ceği memleket nazarı dikkate alınmayarak Hükümetin gösterdiği memlekette emlâk verilmiştir. 

Gerek sıhhî ve gerk ailevî sebeplerden dolayı memleketlerini değiştirmek isteyenlerin bu 
zarurî vaziyetleri dikkate alınarak kanunun neşrinden sonra ikamet edecekleri memleketi katı 
surette tayin etmek hakkını vermek için lâyihaya; ikamet ettiklari yeri değiştirmek istemedik
leri takdirde, fıkrası konulmuştur. 

Mâliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 20 - XI -1933 

Kardır No. d 
Esas No. 1/740 •• •• • 

Yüksek Reisliğe 

Umumî harp ile istiklâl harbinde hizmetleri görülen bazı zevata mal verilmesi hakkında Hü-
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kametçe tanzim kılınıp Başvekâletin -»O mayıs 1933 tarih ve 1727 numaralı tezkeresile gönderilen 
lâyiha encümenimize havale buyurulnıakla Maliye vekâleti müsteşarı Bey hazır olduğu halde müza
kere ve tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mueibesinde de işaret edildiği ve şifahen alman iazahattan da anlaşıldığı 
veçhile bu lâyiha ile iskân veya ikdarları istenilen zevatin bir kısmı gerek harbi umumide ve gerek 
Mondoros mütarekesinden sonra Anadoluya silâh ve cephane nakil ve şevkinde ve harbe taallûk 
eden ve yüksek maıkanıatın takdirine mazhar olan sair vatanî hizmetlerde bulundukları halde bun
lardan vefat edenlerin aile efradı hayatta olanların kendileri tekaüt maaşları da olmadığından 
muhtaç bir vaziyette bulundukları ve bir kısmı da harp senelerinde kayden Türk vatandaşı olma
dıkları halde Türk vatanına mesbuk hizmetleri dolayısile hariçteki mallarından ve ınenfaatlv-
rinden mahrum kaldıkları anlaşılmıştır. 

Müşkül ve tehlikeli senelerde Türk vatanına hizmetleri musaddak olan zevalin terfihleri zalen 
Büyük Meclisçe de emsalleri hakkında kabul bııyurulau hususî kanunlarla teyit edilmiş olduğun
dan lâyiha esas itibarile kabul edilmiş ve adiyen iskân şeklinde evvelce verilmiş olan bir miktar 
malın bu kanunla ölçüsü tayin olunan hadde iblâğı ve Türk vatandaşlığını muhafaza ederek 
Hükümetçe tensip edilecek mahalde işkâldan hususundaki kayit ve şartları da muvafık görerek 
lâyiha aynen kabul edilmiştir. Yüksek Heyetin tasvibine arzolunur. 

aliye En. Reisi 
(< ümüşaııe 

Hasan Fehmi 

Aza 
Balıkesir 
Pertev 

M. M. 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
izmir 

Kâmil 

Kâtip 
Balıkesir 

Enver 

Aza 
Aydın 
Adnan 

Aza 
İçel 

Emin 

Aza 
Urfa 

Behçet 

Aza 
İstanbul 
Ilamdi M. 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 22 
Esas No. 1/740 

Yüksek Reisliğe 

11 - XII - 1933 

Umumî harp ile mütareke ve İstiklâl harbi senelerinde hizmeti görülen bazı zevata gayrimen
kul mal verilmesi hakkında Hükümetçe tanzim olunp Başvekâletin 30 mayıs 1933 tarih ve 6/1727 
numaralı tezkeresile gönderilen lâyiha encümenimize de havale buyurulnıakla bu hususa dair 
Maliye encümeni mazbatasile birlikte ve muhasebat umum müdürü Menıet Ali Bey hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetten gönderilen esbabı mucibeye ve Maliye encümeni mazbatasında dermeyan olunan 
mütaleaya encünıeııimizce de iştirak edilerek lâyiha esas itibarile kabul edilmiş ve şekle ait bazı 
değişiklikler yapılarak ve birinci ve ikinci maddeler birleştirilerek hazırlanan kanun lâyihası tak
dim olunmuştur. Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur Konya İsparta 
M. Şeref K. Hüsnü Mükerrem 

Edirne Elâziz İstanbul İzmir 
Faik H. Tahsin Sadettin Kâzım 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
Kayseri-

A. Hilmi 

Bursa 
Dr. Galip 

Manisa 
M, Turgut 

Çorum 
Mustafa 

Sivas 
31. Remsi 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Hizmetleri görülen bazı zevata verilecek 
emlâk hakkında kanan lâyihası 

MADDE 1 — TürMyede ikamet etmek ve 
Türk vatandaşlığı sıfatını haiz bulunmak şar-
tile harp ve mütareke senelerinde yararlıkları 
görülen İstanbul; Topkapılı cambaz müteveffa 
Memet Efendinin oğlu ile birlikte refikasına, 
Tayfur Beye, Abdurrahman Beyyaz Efendiye 
ve Ali Rıza Beyle birlikte Zevcesi Meryem Ha
nıma, Nakipzade Cemalettin Efendiye münasip 
görülecek yerlerde meccanen gayri menkul mal 
verilir. 

MADDE 2 — Verilecek gayri menkullerin, 
bina iratları vergisi hakkındaki 1837 numaralı 
kanunun 14 üncü maddesine göre tayin edile
cek kiymetleri altışar bin lirayı geçmeyecektir. 

MADDE 3 — 1 inci maddede isimleri yazılı 
olanlardan şimdiye kadar mal verilmiş olanlar, 
ikamet ettikleri yeri değiştirmek istemedikleri 
takdirde, eski mallara ait emlâkin bedeli bu 
kanunda yazılı kıymetlerden noksan ise noksa
nı ikmal fazla olduğu takdirde fazlası borçlan
ma kanunu hükümlerine göre borçlandırılır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

29 - V - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsm\et Ş. Saraçoğlu Zekâi 8. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V Na. V. 
8. Kaya M. Abdülhalik Hilmi 

Ik. V. S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 
M- Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hizmetleri görülen bazı zevata gayri
menkul mal verilmesi hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Harp ve mütareke zamanla

rında hizmetleri görülen: 
1 - Hintli Abdurrahman Reyyaz, 
2 - Müsullu Nakipzade Cemalettin, 
3 - tskenderonlu Tayfur, 
4 - Ali Rıza ve zevcesi Meryem (yan yanya), 
5 - Topkapılı müteveffa Memet Bey zevcesi 

• Huriye ve oğlu Ali (yan yanya). 
Bey ve Hanımlara Türkiyede ikamet etmek 

ve Türk vatandaşlığım haiz bulunmak şartile 
Hükümetçe münasip görülecek yerlerde kıymet
leri 6 000 lirayı geçmemek üzere meccanen gay
rimenkul mal verilir. Bu kiymetler 1837 numa
ralı bina vergisi kanunundaki esaslara göre ta-
yin edilen kıymetlerdir. 

MADDE 2 — Birinci maddede adları yazılı 
olanlardan Hükümetçe şimdiye kadar gayri
menkul mal verilmiş olanlar ikamet ettikleri 
yeri değiştirmek istemedikleri takdirde bu mal
ların yine bina vergisi kanununa göre muayyen 
olan kıymetleri 6 000 liradan az ise eksiği ta
mamlanır ve çok ise farkı 716 numaralı borçlan
ma kanununa tevfikan borçlandırılır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 





Sıra No 29 
Tekirdağ mebusu Cemil Bey ve 32 arkadaşının, 1605 nu 

maralı kanuna müzeyyel 2/18 numaralı kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Yüksek Riyasete 

1 — Memleketimizin iktisadî inkişafını temin etmek ve memleketimizi ecnebilere tanıtmakla-
beraber memlekete fazla ecnebi parasının girmesine de yardım eylemek üzere her memlekette 
pek büyük bir ehemmiyetle telâkki edilen seyyah celbi meselesi bizde de Hükümetçe nazarı dikka
te alınmış ve seyyahlara bir kolaylık olmak üzere Türkiyede tesis edilen Türkiye Turing ve otomo
bil kulübünün triptikini hâmil yolculara ait olarak gelen nakil vasıtaları için tarife kanununun be
şinci maddesinin 14 üncü fıkrası mucibince teminat olarak alınması lâzımgelen senet ve para yeri
ne mezkûr klübün triptikinin kabulü için 1605 numaralı ve 5 mayıs 1930 tarihli kanun neşredil
miştir. 

2 — Ecnebi memleketlerin muhtelif merkezlerinde açılan Turing kulüplerinin faaliyeti artarak 
memleketlerine fazla seyyah celbine çalışmak suretile mühim maddî menfaatler temin etmesine bi
naen bu neticenin bir kat daha tevsii için seyyahlara karşı azamî kolaylık gösterilmesi çarelerini tet
kik etmek üzere 1930 senesi haziranında îstanbulda Beynelmilel Turing kulüpleri kongresi aktedil-
diği gibi 1930 senesi teşrinievvelinde Atinada ve 1931 senesi teşrinievvelinde İstanbul ve Ankarada 
içtima eden Balkan konferanslarında mezkûr hususat hakkında müzakerat icra edilmiş ve her 
mümessilin kendi hükümetini bu bapta müsaadekâr bulunmağa sevkedici bir cereyan ve temayül 
mevcut bulunmuş olduğu görülmüştür. 

3 — Turizm siyasetinin bütün medenî cihanda ihraz ettiği bu ehemmiyete binaen bedayii tabi-
iyesi ve âbidatı tarihiyesile meşhuru âlem olan memleketimize daha fazla seyyah celbini temin 
ederek paramızın müdafaasına yardım etmek için İsviçre ve sair seyyah memleketlerinde yapıl
dığı gibi vatanımızın şayanı temaşa güzel yerlerinin resimlerini havi propagandaya mahsus 
ve ticarî reklâm mahiyetini bile haiz olmayan meccani ilân ve risaleler yaptırılması ve memleket 
dahilindeki esas yollardan nakil vasıtalarının arızasız ve müşkülâtsız geçebilmeleri için eşkâli Ce
miyeti Akvamca tesbit edilen yol işaretlerinin celbettirilmesi mukarrer olduğundan gerek bun
ların ve gerek otomobil plâkları ve Türkiye Turing kulübü azasına mahsus rozet ve saire gibi 
Turizm malzemesinin - esasen senevî rüsum yekûnu iki yüz lirayı bulmayan - gümrük resminden 
muaf en memlekete girmesine müsaade verilmesi 'mütekabiliyetin temin edeceği azîm menfaat na
zarı dikkate almması lâzimeden bulunmuş ve Belçika, İtalya, Macaristan gibi memleketlerde esasen 
kiyas tarikile bu kabil malzemeden resim alınmadığı da anlaşılmış olduğundan bu bapta bir kanun 
lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

İcabı kanunisinin icrası müsaadei devletlerine mütevakkıftır. 
28 - XI - 1931 

Tekirdağ Antalya Cebelibereket Kocaeli İzmir Ordu 
Cemil Rasih Naci Reşit Saffet M. Rahmi Ahmet İhsan 

İstanbul G-iresun Srvas Edirne Muş Kars 
M. Ziya İhsan M. Remzi Şakir K. O. Hakkı Muhittin 
Muş Eskişehir Denizli Kocaeli Aksaray Çanakkale 

Hasan Reşit Emin Necip Ali Ragıp A. Süreyya Şükrü 
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Bursa 
Asaf 

Bolu 
Hasan Cemil 

îzmir 

İstanbul Tokat 
Sadettin B. Lûtfi 

Trabzon 
Osmanzade Hamdi 

Balıkesir Elâziz 

Antalya Niğde 
Dr. Nazif i Şerif Faik 

Manisa Kırklareli 
M. Turgut M. Nahit 

Konya 

Denizli 
Yusuf 
Samsun 
Fimin 

ti adettin A. Şuuri Ahmet ti affet T. Fikret 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 12 
Esas No. 2/18 

8 - XII - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Tekirdağ mebusu Cemil Beyefendi ve 32 arkadaşı tarafından 1605- numaralı kanuna zeylen ve
rilmiş olan kanun teklifi, Maliye vekâleti varidat umum müdürü Cezmi Bey hazır olduğu halde 
encümenimizde tetkik ve müzakere olundu: 

Memlekete fazla seyyah celbi için 1605 numaralı kanunla bahşedilmiş müsaadeye ilâve ve müteka
biliyet şartlarına riayet olunmak üzere teklif edilen hususların kabulü encümenimiz ee" de muvafrk 
görülmüştür. 

Madde 1 — Bu maddedeki (ve saire) kelimesi encümenimizee (ve mümasili) olarak tadil edilmiş
tir ve bununla da seyyahların göğüslerine, şapkalarına, yakalarına, kollarına taktıkları rozet vazi
fesini gören ve kulüp azasının hariçte teşhisine yarayan işaretler, küçük bayraklar ve mümasilleri 
kasdedilmiştir. (Ve saire) kelimesinin daha geniş mamayı ihtiva ettiği mülâhaza olunarak bun
dan içtinap edilmiştir. Encümenimiz maddedeki (hariçten celbedilecek mecanî propaganda, ilân 
ve risalelerinden ) maksadın mütekabiliyete riayeten gelecek veya memleketimizde imali ımümkün 
olmayacak şeylere ait olacağını, yoksa memleket dahilinde tabı ve tanzimi mümkün olan şeylerin 
memlekette yapılması lâzımfgeleceğini mülâhaza etmiştir. 

Madde 2 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmaik üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Aza Maliye E. R. 
Çorum 
tsmet 

M. M. 
Bayazıt 

Kâtip 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Aza 
Malatya 

M. Nedim 

Aza 
Mersin 

A, Hamdi 

T. B. M. M. 
Bütç encümeni 

M. No. 18 
Esas No. 2/18 

Bütçe encümeni mazbatası 

7 - XII -1933 

Yüksek Reisliğe 

Tekirdağ mebusu Cemil Bey ve arkadaşları tarafından 1499 numaralı gümrük tarife kanununun 
beşinci maddesinin 14 üncü fıkrasına müzeyyel 1605 numaralı kanuna zeyledilmek ve bazı turizm 
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TEKlRDAĞ MEBUSU CEMÎL BEY VE 32 AR

KADAŞININ TEKLÎFÎ 

Gümrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 
14 üncü fıkrasına tezyil edilen 1605 numaralı ka

nuna müzeyyel kanun 

MADDDE 1 — Seyyahlara ait nakil vasıta
ları için teminat olarak Türkiye Turing> kulübü
nün triptiğinin kabulünü mutazammm 1605 nu
maralı kanuna aşağıdaki fıkra tezyil edilmiştir: 

Türkiye Turing ve otomobil kulübü için ha
riçten celbedilecek meccani propaganda ilân ve 
risaleleri, otomobil plâkları, yol işaretleri, kulüp 
azasına mahsus rozet ve saire gibi turizm malze
mesi hini ithallerinde gümrük resminden mu
aftır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maliye 
vekili memurdur. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN TADlLl 

Gümrük tarifesi kanununun 5 inci 
maddesinin 14 üncü fıkrasına tezyil 

edilen 1605 numaralı kanuna, mü
zeyyel kanun 

MADDE 1 — Seyyahlara ait nakil vasıtaları 
için teminat olarak Türkiye Turing kulübünün 
triptiğinin kabulünü mutazammm 1605 numa
ralı kanuna aşağıdaki fıkra tezyil edilmiştir: 

« Türkiye Turing ve otomobil kulübü için 
hariçten celbedilecek meccani propaganda, ilân 
ve risaleleri, otomobil plâkları, yol işaretleri, 
kulüp azasma mahsus rozet ve mümasili gibi tu
rizm malzemesi hini ithallerinde gümrük res
minden muaftır. » 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmının icrasına 
Maliye vekili memurdur. 
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eşyasının gümrük resminden muafiyetini istihdaf etmek üzere verilmiş olan 28-XI-1931 tarih ve 
2/18 numaralı kanun teklifi encümenimize havale buyurulmakla Maliye encümeninin bu hususa 
dair ftanzim eylediği mazbata ile birlikte Gümrükler umum müdürü Bey hazır olduğu halde mütalea 
ve tetkik olundu. 

Bir çok millî asar ve âbidatı ve tabiî ibedayii ihtiva eden yurdumuza hariçten fazla seyyah cel
bine hizmet edeeek esbap ve vesaitin kolaylıkla tedarik ve temininde memleketimiz için siyasî ve 
malî büyük menfaatler mülâhaza eden encümenimiz teklifi esas itibarile - muvafık görmüştür. 

Teklife imza koymuş olan arkadaşlar yalnız Türkiye dahilinde kullanılmak üzere celbedilecek 
eşyanın gümrük resminden muafiyetini istihdaf etmişlerdir. Halbuki bir çok memleketlerin turizm 
teşekkülleri, diğer memleketlerin mümasil tevekkülleri tarafından gönderilen ve kendi memleket
lerini alâkadar etmeyen ilânlar ve resim ve risalelerle sair mümasil vesaitin neşir ve tevzi ve ta
mimine delâlet etmekte oldukları gibi bu teşekküllerin mensup oldukları Hükümetlerce bu kabîl eş
yaya mütekabiliyet şartile gümrük resminden muafiyet bahşedilmiş olması itibarile Türkiye Turing 
kulübü ile mümasili ecnebi teşekkülleri arasında bu yolda daha esaslı ve daha umumî münasebet
ler tesisini temin etmek üzere encümenimizce ikinci fıkranın ilâvesine lüzum hissedilmiştir. 

. Kanunda (mümasil, saire) gibi kelimelerin bulunması tatbika memur olanlarla alâkadarları ara
sında ihtilâf hudusuna sebebiyet verebileceği endişesile bu kelimeler metinden tayyedilmiş ve mnıafi-
yeti istilzam edilen maddelerin tadadile iktifa olunmuş ve lâyihada şekle ait bazı değişiklikler yapıl
mıştır. Bu maruzat dairesinde hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur Konya İsparta Bursa Çorum Edirne Elâziz 
M. Şeref K. Hüsnü Mükerrem Dr. Galip Mustafa Faik II. Tahsin 

İzmir Kayseri Kırklareli Sivas Sivas Yozgat 
Kâzım A, Hilmi Şevket Basim M. Remzi S. Sırrı 

İstanbul 
Sadettin 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun beşinci 
maddesinin 14 üncü fıkrasına zeyledilen 1605 nu

maralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1499 numaralı gümrük tarife
si kanununun beşinci maddesinin 14 üncü fıkra
sına zeyledilen 1605 numaralı kanuna aşağıdaki 
hükümler ilâve edilmiştir: 

A - Memleket dahilinde turizmi teşvik mak-
sadile Türkiye Turing ve otomobil kulübü için 
hariçte yaptırılarak celbedilip meccanen tevzi 
olunacak artistik propaganda ilânları, risaleler, 
duvar takvimleri, otomobil ve otel plâk ve mat
bu bayrakları, gündüz ve geceye mahsus yol işa
retleri, rozetler ve mükâfat kupa ve şiltleri güm
rük resminden muaftır» 

B - Resmî ve yan resmî ecnebi turizm teşek
külleri tarafından ticarî maksat gözetilmemek 
ve meccanen dağıtılmak üzere Türkiye Turing 
ve otomobil kulübü namına gönderilecek ecnebi 
turizm propaganda afişleri ve risale ve resimli 
kitap ve rehber ve takvimleri mütekabiliyet şar-
tile gümrük resminden muaftır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri me
murdur. 


