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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Deniz yolları ve A. K. A. Y. işletme idaresinin 

yaptıracağı gemiler için tahsisat verilmesine, 
Ankarada stadyom alanında kurulacak tribünler 

için getirilecek demir malzemenin gümrüksüz geçiril
mesine, 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun dördüncü mad
desine bir madde eklenmesine dair kanun lâyihaları-

Lâyihalar 
1 — Ankarada yaptırılacak Mülkiye mektebi binası 

için 1935 ve 1936 seneleri bütçelerinden ödenmek üzere 
sari taahhüd yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/147) (Bütçe encümenine) 

2 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı büt
çesine 2 268 lira 80 kuruşluk tahsisat konulmasına da
ir kanun lâyihası (1/142) (Bütçe encümenine) 

3 — Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerinde 183 097 
liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/143) (Bütçe encümenine) 

4 — Çimentodan istihlâk resminin kaldırılması hak
kında kanun lâyihası (1/148) (İktısad, Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

5 — Dahiliye vekâletile Emniyet işleri umum mü
dürlüğü ve Jandarma umum kumandanlığı 1934 yılı 
bütçelerinde 100 000 liralık münakale yapılmasına da
ir kanun lâyihası (1/154) (Bütçe encümenine) 

6 — Evkaf umum müdürlüğünce istihdam edile
cek avukatlara dair kanunun 3 ncü maddesine ek 
kanun lâyihası (1/149) (Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

7 — 2580 sayılı kanun hükmüne göre Sümer Bank 
sermayesine yatırılacak 2 200 000 lira ile izmir ve 
Samsun belediyesine kefaletten Ötürü ödenmesi lâ-
zı m gelen 584 045 liranın 1934 yılı bütçesinden mah
subu hakkında kanun lâyihası (1/150) (Bütçe encü
menine) 

8 — Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı Hava bütçe
sinde 18 892 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (1/146) (Bütçe encümenine) 

9 — Seyrisefain idaresi 1934 yılı son hesabı hak
kında kanun lâyihası (1/151) (Divanı muhasebat 
encümenine) 

10 —Siyasa] bilgiler okulası hakkında kanun lâyi
hası (1/152) (Maarif, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

11 —- ŞÛrayi devlet 1934 yılı bütçesinde 900 lira
lık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/145) (Bütçe encümenine) 

12 — Jandarma umum kumandanlığı 1934 yılı büt
çesinde 2 680 sayılı kanunla açılan 426 ncı faslın adı
nın değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/144) 
(Bütçe encümenine) 

13 — Ziraî satış kooperatif ve birlikleri hakkında 
kanun lâyihası (1/153) (Ziraat, tktısad, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
14 — Mardin mebusu Edib Erginin, kanunların 

nm birinci müzakereleri yapıldı. 
Sivas saylavı Necmettin Sadık and içtikten son

ra pazartesi günü toplanılmak üzere inikad bitirildi. 

Başkan vekili Kâtib Kfitib 
Tevfik Fikret Sılay Balıkesir Denizli 

Sabiha Gökçül Haydar Rüştü 

ve nizamnamelerin sureti neşir ve ilânı ve meriyet 
tarihi hakkındaki kanunun 5 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/11) (Dahiliye, Teş
kilâtı esasiye ve Adliye encümenlerine) 

Tezkereler 
15 — Gümrük tarife kanunu ile 1895 sayılı kanun

da yazılı « Gazoil » için her hangi bir vasıf aranıhb 
aranılmayacağının tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/97) (İktısad, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

16 — Türk tebaasile tran tebaasının evlenmeleri 
hakkındaki memuriyetin muhafazasına dair olan 24 
eylül 1290 tarihli nizamnameyi değiştiren kanunun 
2 nci ve 3 ncü maddelerinin tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/98) (Dahiliye, Hariciye ve Adliye en
cümenlerine) 

17 — Yabancıların Türk vatandaşlığı mevzubahs 
olmayan tabiiyet tetkikleri üzerine verilen kararlar 
aleyhine Şûrayi devlete müracaat edilib edilemeyece
ğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/29) (Dahiliye ve Ad
liye encümenlerine) 

ı Mazbatalar 
18 — Buğdayı koruma karşılığı kanununun 2643 

sayılı kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinin (B) fık
rasına ek kanun lâyihası ve tktısad, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/87) (Ruznameye) 

19 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair olan kanuna bağlı 2 sayılı cetvelin Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâleti kısmında bazı de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/113) (Ruznameye) 

20 — İktisadî buhran vergisi kanununun 3 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi ve İktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/81) (Ruznameye) 

21 — İnhisarlar koruma sandığına dair olan 2469 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Gümrük ve inhi
sarlar ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/102) (Ruz
nameye) 

22 — 19 nisan 1341 tarih ve 630 sayılı kanunun 
askerî mektebler talebesine de teşmili icab edib et
meyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (3/59) (Ruznameye) 

23 — Vasıtasız vergilere munzam kesirlerin tev
hid ve nisbetlerinin tadiline dair olan 1454 sayılı ka
nunun 6 nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (3/88) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

— 140 — 
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24 — Yozgad mebusu Sırrı tçözün, nahiye müdür

lerinden Baki hakkmda Arzuhal encümenince ittihaz 
olunan kararm Umum! Heyette müzakeresine dair 
takrijri ve Arzuhal encümeni mazbatası (4/2) (Ruz-
namöye) 

29-4-10» C : l 
Muhtelif evrak 

25 — Türk okutma kurumunun yıllık toplantısı 
mıünasebetile Meclisi Aliye gösterilen duyguların bil
dirilmesine dair kongre başkanlığından gelen tel 
yazısı. 

ı..«m • 

B İ E Î K O Î O I L S E 
Ağılma saati: 15 

BAŞKAN — Nuri Conker 
KATIBLEB — Naşid Uluğ (Kütahya) ,Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Gelse açılmıştır. 
3 — RİYASET DİVANININ HEYETt UMUMtYEYE MAEÜZATI 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı Saym üyelere izin ve

rilmesi Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Balıkesir mebusu t. H. Uzunçarşılı bir ay, 
mazeretine binaen. 

Çoruh mebusu Asım Us üç hafta, mazeretine 
binaen. 

Çorum mebusu tsmet Eker 20 gün, mazere
tine binaen. 

Çorum mebusu N. Rıza Yıldırım 15 gün, ma
zeretine binaen. 

Diyarbekir Tevfik Bilge iki ay, hastalığına 
binaen. 

Erzincan Hikmet Işık iki ay, hastalığına bi
naen. 

Giresun Münir Akkaya bir ay, mazeretine 
binaen. 

Kocaeli Hayrı Tan iki ay, hastalığına binaen. 
Konya Behire Bediz 15 gün, hastalığına bi

naen. 
Maraş Memed Erten bir ay, hastalığına bi

naen. 
Niğde Halid Mengi bir buçuk ay, hastalığına 

binaen. 
Seyhan ö. Resul Biçer bir ay, mazeretine 

binaen. 
Sivas Şemsettin Günaltay bir ay, mazeretine 

biraen. 
Zonguldak mebusu Receb Zühtü Soyak, iki 

ay, hastalığına binaen. 
BAŞKAN — İsimleri ayrı ayrı reyinize arze-
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diyorum. 
Balıkesir mebusu t. Hakkı Uzunçarşılı, bir 

ay, mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çoruh mebusu Asım Us, üç hafta, mazereti

ne binaen. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çorum tsmet Eker, yirmi gün, mazeretine 

binaen. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çorum mebusu N. Rıza Yıldırım, 15 gün ma

zeretine binaen . 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diyarbekir mebusu Tevfik Bilge, Uö ay, has

talığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Erzincan mebusu Hikmet Işık, iki ay, has

talığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giresun mebusu Münir Akkaya, bir ay, ma

zeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kocaeli mebusu Hayri Tan, iki ay, hastalığı

na binaen. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Konya mebusu Behire Bediz, 15 gün, hasta

lığına binaen, 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maraş mebusu Memed Erten, bir ay, hasta

lığına binaen. 
BASK AN — Kabul edilmiştir. 
Niğde mebusu Halid Mengi, bir buçuk ay, 

hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Seyhan mebusu ö. Resul Biçer, bir ay, 

mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 



t : 21 29-4-1935 O : 1 
Sivas mebusu Şemsettin Gtinaltay, bir ay, 

mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Zonguldak mebusu Receb Zühtü Soyak, iki 

ay, hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 — Askerî mektebler talebesile ihtiyat za-
biti-eri namzetlerine verilecek maaş hakkındaki 
357 sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine dair olan kanun lâyihasının yeri verilmesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
24 - X -1934 tarih ve 6/2959 sayılı tezkereye 

ektir. 
357 sayılı maaş kanununun birinci maddesi

ni değiştiren kanun lâyihasının, görülen lüzum 
üzerine geri almması, Millî Müdafaa vekilliğin
den rica edilmektedir. 

Gerekli olan işin yapılmasına yüksek mü-

1 — Türkiye Cumhuriyeti kara sularında ba
tan, gemilerin yıkıntılarından ve dışarıya gönde
rilecek -parçalarından alınacak resmin tayini hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve tktısad, Maliye ve 
Büfye encümenleri mazbataları (3/62) [1] 

BAŞKAN — Tefsir fıkrası okunacaktır. 
MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Bir kere 

mazbata okunsun. 
BAŞKAN — Mazbatanın okunması arzu bu-

yuruluyor mu? Uzundur. Tevzi de edilmiştir. 
Arzu buyurulursa yalnız tefsir fıkrasmı okuya
lım (Muvafık sesleri). 

1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun 7 nci 
maddesine aid tefsir fıkrası 

Kanunları mucibince gümrük resminden mu
af en memlekete girmiş olub gerek muhtasun-
lehinde kullanıldıktan sonra, gerek hiç kullanıl
madan heyatı asliyesi veya şekil ve mahiyeti 
değiştirilmek suretile tekrar memleket haricine 
çıkarılan veya memleket haricine çıkarılmak 
üzere muafiyeti gayrihaiz mahallere devrolunan 
eşya gümrük resmine tâbi değildir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Encü
menlerden biri mucibi tefsir görmüş, ondan 
sonrakiler mucibi tefsir görmemişlerdir. Onun 
için son encümenin mazbatası okunsun. 

BAŞKAN — Bütçe encümeninin mucib se-
bebler mazbatası okunacaktır: 

(Bütçe encümeninin mazbatası okundu). 
BAŞKAN — Maliye encümeninin de iştirak 

[1] 67 sayılı basmayanı zapfon sonundadır. 

saadelerini dilerim. 26 - IV -1935 
Başvekil 
1. İnönü 

BAŞKAN — Bu kanun lâyihasını geri veri
yoruz: 

3 — Seferde askerî ihtiyaçların temin sureti 
hakkındaki kanun lâyihasının geri verihnesine 
dair Başvekâlet ttzk< resi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
12 - IV -1933, 12 - X -1933 tarih ve 6/1001, 

6/2792 sayılı tezkerelere ektir. 
Yüksek Meclise sunulmuş olan istimval ka

nun lâyihasının yeniden tetkik edilmek üzere 
geri almması Millî Müdafaa vekilliğinden rica 
edilmektedir. 

Adı geçen lâyihanın geri gönderilmesine yük
sek müsaadelerini dilerim. 

25- IH -1935 
Başvekil 
1. İnönü 

BAŞKAN — Bunu da geri veriyoruz. 

ettiği tktısad encümeni mazbatası, bu malların 
harice çıktığında gümrük resmi alınmamasına 
dairdir. Bütçe encümeni de bu tefsir fıkrasına 
iştirak ediyor. Mazbata tevzi edilmiştir ve he
pinizin elindedir. Binaenaleyh Bütçe encümeni
nin de iştirak ettiği bu tefsir fıkrasmı kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Bayramiçin Küçüklü köyünden Haliloğlu 
Halil Ibrahimin Ölüm cezasına, çarpılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/24) [1] 

BAŞKAN — Mazbata hakkında bir mütalea 
var mı? Mazbatayı kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 — Teşviki sanayi kanununa mmeyyel 2261 
sayılı kanunun muvakkat maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Iktısad, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/61) \2] 

Yüksek Reisliğe 
28 mayıs 1927 tarih ve 1055 sayılı teşviki sa

nayi kanununa müzeyyel 2261 sayılı kanunun 
muvakkat maddesinin tefsirine dair olub Yük
sek Meclise sunulan Başvekâletin 22 - X -1933 
tarih ve 6/2850 sayılı tezkeresi tktısad ve Mali
ye encümenlerinin mazbatalarile birlikte encü
menimize verilmiş olmakla Gümrük ve inhisar
lar vekili Rana Tarhan hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu. 

[1] 63 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 66 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 142 — 
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Meselenin esası i 
1055 sayılı teşviki sanayi kanununun 9 ncu 

maddesinin A, C ve D fıkralarında yazılı eşya 
vt malzemenin gümrük resmi ile muamele ver
gisinden muafiyetine dair olan hükümler sanayi 
kredi bankası teşkili hakkındaki 2064 sayılı ka
nunla kaldırıldığı halde bu muafiyetler bilâha
re 2261 sayılı kanunla tekrar kabul edilmekle 
beraber evvelce tahsil edilmiş olan gümrük re-
simlerile muamele vergilerinin üç ay zarfmda 
sahiblerine red ve iade edileceği bu kanunun 
muvakkat maddesinde tasrih edilmiş ise de tat
bikatta zuhur eden bazı tereddüdlerin izalesi 
için mezkur maddede bahsolunan üç ay kaydinin 
tefsiri istenilmesinden ibarettir. 

Bahsi geçen muvakkat maddede yazılı üç ay 
kaydinin bu kanunun meriyetinden evvel tahsil 
edilmiş olan gümrük resimlerile muamele vergi
lerinin en kısa bir zaman içinde ashabına veril
mesini temin maksadile konduğu maddenin met
ninden sarahaten anlaşılmakta ve bu kaydin tak-
yid manasını tazammun etmediğine ve üç ay 
içinde her hangi bir sebeble geri verilmeyen 
gümrük resmi ve muamele vergisinin Hazineye 
kalacağına dair ismi geçen maddede bir kayid 
bulunmadığına ve bu gibi reddiyatm ne kadar 
zamanda yapılacağı ve müruru zaman müddeti
sin ne kadar olacağı umumî hükümler dairesin
de halledilmesi icab edeceğine göre ister üç ay 
içinde, isterse bu müddetin hitammdan sonra mü
racaat edilmiş olsun yapılacak muamele mevzu-
bahs vergi ve resimlerin umumî hükümler daire
sinde sahiblerine red ve iadesinden ibaret olaca
ğı ve metinden bundan başka bir mana çıkması 
ihtimali mevcud olmadığı neticesine varan en
cümenimiz ismi geçen maddenin tefsirine mahal 
görmemektedir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

HÜSNÜ KtTABCI (Muğla) — Bütçe encü
menimizin mazbatası çok yerindedir ve gayet 
musib bir karardır. Ben bunu söylemek için de
ğil, yalnız bir noktaya işaret etmek için huzuru 
İlinize çıktım. Tasriha hacet yoktur ki, kanun
lar, efrad hakkmda olduğu kadar icra kuvve
tini elinde bulunduran zevat için de lâzimülit-
tibadn*. Bir kanun neşretmişiz ve demişiz ki; va
tandaşlar veyahud her kim olursa olsun, güm
rükten mal ithal ederse alınmış olan parala
rı, gerek muamele ve gerek gümrük resmi, ken
dilerine üç ay zarfmda iade edilecektir. Üç ay 
zarfmda paralan iade edilecek denildiği halde 
Hükümet, bu üç ay zarfmda vazifesini yapma
mış. Bunun sebebi nedir, memurlar mı kâfi gel
memiştir, yoksa bütçede para mı yokmuş? Bilir
siniz ki bir istihlâk vergisi koymuştuk. Bu ka
nun mucibince 48 saat zarfmda stok mevcudunu 
bildirmeyenler iki kat vergi vereceklerini tas
rih etmiştik. Vermeyenler hakkmda da tabiî 

kanunî takibat yapılacaktı ve yapıldı. Şimdi, bu 
meselede kendi düşündükleri varid olsaydı, bu 
üç ay zarfmda para verilmediği için demek ki 
iptali hakka gidilecekti. Hükümet neden vazifesi
ni yapmamış? Böyle, vatandaşlarm hukuku hak
kmda çok hassas olması lâzımgelen halk Hü-

.kûmetimizin bu işlere daha ziyade riayet etmesi 
ve vatandaşlardan vazifelerini ifa emrinde ver
gilerini vermek için beklediğimiz vazifeye ria
yet hususuna kendisi taraf mdan da aynile ria
yet edilerek onlara numune teşkil edecek vazi
yette vatandaş hukukuna riayet edilmesini tek
rar etmek fırsatını buldum. Onun için rica edi
yorum, böyle, vatandaşları, vazifelerimizi yapa
lım mı, yapmayalım mı, yahud yapılmaması ka
bil değil mi gibi yollara saptıracak vaziyetler
den çekinmek icab eder. Buna dikkat edelim. 

REFİK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Vekil 
buna cevab vermiyecekler mi? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA TARHAN (İstanbul) — Kanun, üç ay 
zarfmda iade edilir, diyor. Bir resmi iade edebil
mek için evvelâ o resmin iadesini alâkadarın 
istemesi lâzımdır. Demek ki alâkadarm Hükü
mete müracaat etmesi ancak kendi elinde olan 
bir şeydir. O bu muraoaati yaparsa onun talebi 
o zaman tetkik olunabilir. Demek ki üç ay zar
fmda müracaat etmeyenlere Hükümet tarafın
dan yapılacak bir şey yoktur. Müracaat vaki ol
duktan sonra evrak tetkik edilir ve neticede ia
desi lâzımgeliyorsa iade edilir. Bu zamana kadar 
böyle yapılmıştır. Fakat bu üç ay zarfmda mü
racaat etmeyenler veyahud üçüncü aym sonun
cu günü müracaat edenler var. Kanun, saraha
ten üç ay zarfmda verilir diyince üç aydan son
ra da vermek mesuliyetini üzerimize alamadık. 
Bu hükümden, üç ay sonra verilmez manası 
da çıkabilir. Bunun için Meclise danıştık, Meclis 
umumî heyeti, bu mazbatayı kabul ederse, üç ay 
sonunda müracaat edenlere de vermek imkânmı 
bulmuş olacağız. 

BAŞKAN — Bu mazbatayı kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 2 nci 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/36) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Maddelere geçilmiştir. 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 2 nci mad
desinin 2 ve 3 ncü fıkralarını değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te-

[1] 64 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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î : 21 29-4-1086 C : 1 
kaüd kanununun 2 nci maddesinin 2 ve 3 ncü 
fıkraları aşağıda yazıldığı üzere değiştirilmiştir: 

2) Askerî tıbbiye mektebi tahsilini bitiren 
tabiblerin zabit nasbından dörd sene evvelki ta
rihten, 

3) Askerî eczacılar, kimyager, diş tabibi ve 
baytarların zabit nasbından üç sene evvelki ta
rihten. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

Birinci maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresi yapılacaktır. 
5 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâ

tı hakkındaki kanunun 14 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/97) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme-

[1] 65 saydı basmayazı zaptın sonundadır. 

yenler... Kabul edilmiştir . 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hak
kındaki 23 - V -1933 tarih ve 2208 numaralı ka
nunun 14 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine 

dair kanun 
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon ida

resi teşkilâtı hakkındaki 23-V-1933 tarih ve 
2208 numaralı kanunun 14 öcü maddesine aşa
ğıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

İdarece makbuz ve mektublara yapıştırılan 
damga, Hilâliahmer, Himayeıetfal ve emsali 
pulların beyiyelerinden şimdiye kadar toplanmış 
olanlarla badema toplanacaklar bu sandığa ser
maye olarak verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz isteyen 
var mı? 

Birinci maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bunun da ikinci müzakeresi yapılacaktır. 
Perşembe günü saat 15 te toplanmak üzere 

celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati: 15,35 

DÜZELTME 

Bu zabtm sonuna bağlı 64 sayılı basmayazmm dördüncü sahifesinin ikinci sütununun üçüncü 
satırı şöyle olacaktır: 

sinin 2 ve 3 ncü fıkralarını değiştiren kanun 

T. B. M. M, Matbaam 



S. Sayısı:67 
Türkiye Cumhuriyeti kara sularında batan gemilerin yıkıntı
larından ve dışarıya gönderilecek parçalarından alınacak 
resmin tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Iktısad, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/62) 

i T. a 
İBaşvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6J2633 

Tjürkiye Cumhuriyeti kara sularında batarı gemilerin yıkıntılarından ve dışarıya gönderilecek 
parçalarından gümrük tarifesi kanununun 7 nci maddesine göre alınacak resmin tayini hak
kında Gümrük ve İnhisarlar vekilliğinin tezkeresinin örneği iliştirilerek arzedilmiştir. 

IJâzımgeİen işin yapılmasına müsaade buyurulması rica olunur efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 

14İ9 numaralı gümrük tarifesi kanununun 7 nci maddesinde «Muafen ithal olunduğu halde 
muhtjsun lehinde istimal edilmeden veyahud bir müddet istimal edildikten sonra heyeti asliyesi 
ile veya mahiyeti tebdil edilmek suretile muafiyeti gayrihaiz mahallere devredilen eşya, devre
dildiği zamandaki şekil ve mahiyetine göre temsil edileceği tarife maddesi üzerinden gümrük res
mine Mbidir...» ilâh diye yazılıdır. 

Vfnsan Jermak ve şürekâsı deniz işleri şirketinin olbaptaki mukavelesi mucibince taharri.ve ih
raç işjııi deruhde eylediği Türkiye Cumhuriyetinin hali Ûıazır kara sularında mağrukan mevcud sef a-
ine aifi. olarak çıkaracağı enkazdan mezkûr madde hükmüne tevfikan gümrük resmi aramlıb ara-
nıhnaşracağı hakkında vaki istilâm üzerine Gümrükler umum müdürlüğünden Çanakkale gümrük 
müdürlüğüne, hukuk müşavirliğinin mütaleası esas ittihaz edilerek yazılan tahriratta, şirketin 
taharji ve ihraç işini deruhde eylediği sefain esasen Türkiye Hükümetine aid gemiler ile kavaidi hu-
kukiyfece Türkiye Hükümetinin mülkiyetine geçmiş bulunan gemiler olduğundan, enkaz meselesi iki 
şekilde tesbit ve bu. tesbite nazaran: 

11—, Esasen Hükümetin malı olan Barbaros, Mı sudiye gibi gemilere aid enkazın, « Bu gemiler 
sefaiıü harbiyeden olub vaktile memlekete muafen ithal ve bu kere ise mezkûr enkazdan bir kısmı 
muafiyeti gayrihaiz mahallere yani şirkete devredilmiş olmasile» mukavelesi mucibince Millî Mü
dafaa! vekâletine verilecek olan hisseden tarife kanununun 7 nci maddesine istinaden resim aran
mamak ve müteahhide isabet eden hisse muafiyeti gayrihaiz mahalle devredilmiş olmak itibarile 
gerek]dahilde bırakılsın ve gerek harice ihraç edilsin gümrük resmine tâbi tutulmak lâzımgeleceği; 

2 r— Esasen ecnebi malı iken kavaidi hukukiyece Türkiye Cumhuriyetinin malı olan Mejestik, 
Golyait, Golva gibi gemiler enkazından ( Bu gemiler hukukan Hükümetin malı addedilmekte ise 
de bufeıların bir müddet Türk kara sularında mağruk .bir halde kalmış olması filî bir vaziyet olma
sına ye hiç bir vaziyeti filiye, hilâfına sarahat olmadıkça hukukî vaziyetin tebeddülünü istilzam 
etmeyeceğine binaen ) mukavelesi mucibince Millî Müdafaa vekâletine verilecek kısım meyanmda 

5-Xt-J932 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
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barut ve silâhlar ve harb mühimmatı ile kara, deniz ve hava teçhizatına müteallik olub eşhas ta
rafından istimali memnu olan harb vesaiti mefhumuna dahil olanlar varsa bu gibilerden gümrük 
tarifesi kanununun 4 neü maddesinin 7 nci fıkrası mucibince esasen gümrük resminden muaf bu
lunduğu cihetle gümrük resmi aranmamak ve bunun haricinde kalan kısımdan Millî Müdafaa ve
kâletine verilse dahi resim taleb etmek ve mütealıhidin hissesine isabet edecek kısımdan da tarife 
kanununun 1 nci maddesi ıtlakına binaen; Türk iyeye ithal edilecek kısım için resim aranmak ve mem
lekete ithal cdilmeyib harice ihraç edileceklerden resim aranmamak iktiza edeceği, tebliğ kılınmıştır, 

Bu tebligat üzerine mezkur şirket tarafından , vekâleti aciziye vaki müracaat dolayısile gümrük 
tarifesi kanununun yukarıda zikredilen yedinci maddesine istinad eden meselenin bu gibi millî se-
fain enkazının memleket haricine ihraç edileceklerinden de resim istifasına taallûk eden cihetin 
bir kere daha tetkiki muvafık görülmüş ve arzolunan 7 nci madde hükmünün hikmeti vazı, güm
rük resminden muaf tutulan eşya muhtasunlehinde istimal edilmeden veya edildikten sonra mua
fiyeti gayri haiz mahallere devredildiği ve memlekette de kaklığı takdirde gümrük resmini lediyc 
etmiş olan emsalinin karşısında bilâ resim kullanılmasına mani olmak maksadına müstenid oldu
ğu ve binâenaleyh bu kabil eşyanın ancak muhtasunlehinde istimalinden sarfınazar edildiği tarih
ten itibaren, dahilde kaldığı takdirde, gümrük resmine tâbi tutulması ve harice çıkarıldığı tak
dirde katiyen gümrük resmi ile alâkadar kilınmaması iktiza edeceği gibi, mevzubahs sefaiue aid en
kaz meselesi gümrük tatbikatı meyaııında bir hususiyet de ar/eylemekte olub filhakika mağruk se
fa inin garkolmakla iktısab ettikleri mahiyet ayni hurda, demir vesaire ilibarile tâbi olacakları 
gümrük resmi ilk sefine halinde geldikleri zamanki gibi kara sularımıza girmekle değil gümrük 
hattını geçerek memlekete girmeyib enkaz halinde harice götürülecekler için gümrük resminin 
tahıkkuk edeceği bir safhada mevzubahs olmayacağı, neticesine varılmıştır. 

Ancak bu babdaki tetkikat sırasında mümasil bir hâdise olan Türkiye Seyrisefaiıı idaresince 
(»Kantiyera Diporta Venera) şirketine satılıb memleket haricine çıkarılmış olan Akdeniz vapurun
dan resim alınıb alınmayacağı hususunda cereyan 'eden •muhabere dolayısile Hazine Hukuk müşa-
virliğince mezkûr vapurdan resim alınması lâzııngeleceği mütaleasmda bulunulduğu anlaşılmış ol
duğundan keyfiyet bir kere daha Hazine Hukuk müşavirliğinin tetkikinden geçirilmişi ir. 

Bu hususa mütedair tezkereye cevaben Hazine hukuk müşavirliği ifadesile Maliye vekâletinden 
gelen tezkerede: « Gümrük tarifesi kanununun ? nci maddesindeki sarahate göre gümrük resmi 
hiç. bir kaydüsarta tâbi olmaksızın devir ile tahakkuk etmektedir. Binaenaleyh maddenin zahiren 
tazammun ettiği mana muafiyeti gayrihaiz mahallere devredilen eşya ister harice çıkarılmak, ister 
memleket dahilinde istimal edilmek şartile olsun, farkı olmayıb resim mükellefin zimnıetine devrile 
taauûk etmektedir. Bu itibarla resmin tahakkukunda unsuru aslî sade devir olub bu devrin ha
rice ihraç veya dahilde istimal şekillerinde olması resmin zimmete taallûku ile alâkadar görülme
mekte ve kara sularımızda batan gemilerin memlekete esasen hükmen ithal etmiş .vaziyette bulun
makta oldukları ve maddenin zahirî manası resmi" devrile tahakkuk edeceğini âmir bulunmasına 
göre maddenin bu zahirî manasile amel olunmak ve binaenaleyh harice sevkedilen enkazın da resme 
tâbi olması neticesine varılmakta ve şu kadar ki vekâletimizce serdolunan sebeb nazarı mütaleaya 
almmea bu vaziyette olan enkazdan resim tahsili filhakika muvafık değilse de hâdisenin bu şe
kilde halli bir kanun veya hiç değilse bir tefsir ile kabil olabileceği» mütaleasmda bulunulmak
tadır: 

Yukarıda da arzedildiği üzere mevzubahs 7 ini madde hükmünün hikmeti vazı gümrük resmin
de- muaf :;tutulan eşya muhtasun lehinde istimal edilmeden veya edildikten sonra muafiyeti 
gayrihaiz mahallere devredildiği ve memlekette de kaldığı takdirde gümrük resmini tediye etmiş 
olan emsalinin karşısında bilâ resim kul lanı lması^ mâni olmak maksadına müstenid bulunduğun
da şüphe yoktur ve mevzubahs sefaine aid enkaz meselesi gümrük tatbikatı meyanında bir husu
siyet de arzeylemekte bulunmuştur. Bu itibarla meselenin tefsiren halli muvafık görülmüştür. 

Keyfiyetin Meclisi Aliye takdimine müsaade buyurulmasmı arzeylerim efendim. 
Gümrük ve inhisarlar vekili 

Ali Bana 

( S . Sayısı : 67) 
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tktısad encümeni mazbatası 

İ. B. M. M. 
tktısad encümeni 

fCarar No: 5 
Man No. 3/62 

31 • III 1935 

Yüksek 

Muaf en ithal olunduğu halde muhtasunlehin-
de istimal edilmeden veyahud bir müddet isti-
mal edildikten sonra heyeti asliyesile veya ma
hiyeti tebdil edilmek suretile muafiyeti gayri-
haiz: mahallere devredilen eşyanın devredildiği 
zamandaki mahiyetine göre temsil edileceği tari
fe maddesi üzerinden gümrük resmine tâbi tu
tulacağına dair olan gümrük tarifesi kanununun 
7 net maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletten 
gönierilib geçen içtima devresinden kalan evrak 
arasından bu kere Hükümetçe Yüksek Meclis 
tarafından bir karara bağlanması istenen bu 
raesple yeniden encümenimize verilmekle GHim-
rükjve inhisarlar bakanınm bulunduğu encümen 
toplantısında görüşülmüştür. 

fefsiri istenen mesele muafen ithal ve muh-
tasıanlehinde bir müddet istimal olunduğu hal
de şreyahud istimal edilmeden muafiyeti gay-
rihâiz mahallere devredilen eşyadan harice çı
karılanların da gümrük resmine tâbi tutulub 
tutulmayacağının tayininden ibarettir. 

Joiimrük tarifesi kanununun birinci, madde
sinle (Türkiyeye giren eşyanın kâffesinden bu 
kaşuna merbut tarifede gösterilen gümrük res
mi jalmır. Tarifede mezkûr olmayan eşya yeni 
birfkanunla tarifeye ithal olununcaya kadar ra
yiç) kıymetleri üzerinden yüzde kırk resme tâbi 
tutjulur) denilmesine nazaran gümrük resminin 
tahakkuk ve istifası için resme matrah teşkil 
edecek malın dahilde kullanılmak üzere gümrük 
hattmdan geçmesi icab eder, Bu hükmün dışın
da, kalanlara gelince, bunlar hakkında transit 
hükmü cereyan etmek icab eder ki, gümrük 
mevzuatımızda bu gibi mallardan resim alınma
maktadır. Tefsir tezkeresinin mucib sebebleri 
arasında halli istenilen başlıca mesele Çanakka-

EeisUğe 

lede batmış olan gemilerden çıkarılan enkazm 
memleket dışma gönderilenlerinden de gümrük 
resmi almıb alınmayacağının tayininden iba
rettir. Bu gemilerden bazıları evvelce Devlet 
tarafından getirildiği için gümrük resmi veril
meden ithal edilmiş; bazıları da ecnebi bayra
ğı altmda bulunurken harb esnasında kara su
larımızda battıkları için Devlete intikal etmiştir. 
Gerek muafen ithal suretile, gerek kara suları
mızda bulunmakla Devlete aid olan bu batmış 
gemiler enkazından çıkarılıb memlekete ithal 
edilecek olan aksamın gümrük resmine tâbi ola
cağında tereddüt yoktur. Yalnız çıkarılan en
kazdan memleket dışma göndedileceklerin güm
rük resmine tâbi olub olmayacakları tefsire muh
taç görülmüştür. Maddedeki (Devir) kelime
sinin dahildeki istihlâke mi yoksa alelitlak hem 
dahildeki istihlâke hem de harice ihraca şamil 
mutlak bir hükme mi delâlet ettiğinin tefsirile 
halli istenen bu mesele üzerinde encümenimiz 
uzun uza^rya görüşmüş, üyelerden bazıları 7 nci 
maddedeki (Devir) ifadesinin mutlak olduğu
nu ve bu mutlakıyet karşısında gümrük resmi
nin almması zarurî bulunduğu mtitaleasmda bu
lunmuş ise de ekseriyet Hükümetin tezkeresin
deki mütaleaya iştirak ederek gümrük hattın
dan içeri girmek vaziyet ve talebinde bulunul
mayan yani içeride istihlâk edilmeyerek dışarı
ya çıkarılan eşyadan gümrük resmi almması 
tarif e kanununun esas vaz ve tanziminde dü
şünülmediği gibi bu hal idaremizin bu günkü 
gümrük sistemine dahi uygun bulunmadığından 
maddedejd devirden maksadın içeride kullanıla
cak eşyaya matuf bir manada bulunduğu neti
cesine varmış ve maddenin buna göre tefsirini 
muvafık bularak yazdığı tefsir fıkrasmı Yüksek 

(S. Sayısı: 67) 
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Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Beisliğe 
sunmağa karar vermiştir. 

tk. E. Reisi 
Tekirdağ 

Şakir Kesebir 

Aza 
Crümüşane 
Edib Tör 

Aza 
îzmir 

i. 

Benal N. İştar 

M. M. 
Giresun 

Sabuncu 

A. 
Bere K 

i 

Kâtib 
Niğde 

Dr. R. Farid 1 

Aza 
Karahisar 

eresteci Türkeı 

Aza 
Seyhan 

üsma Nayman 

Aza 
Maddedeki sarahat ve ıtlaka binaen metnin 

tefsire muhtaç olmadığı kanaatindeyim. Çünkü, 
resmin, bilâkaydüşart, devir ile tahakkuk ede
ceğini maddenin ilk fıkrasından sarahaten anla
mak mümkündür. Kaldı ki, madde bir ân iyin 
tefsir yoluna sevkedilse dahi, metni tefsir fık
rasında yazılı mana ve medlulü verecek mevki
de değildir ve kanaatimce, tefsir fıkrası yeni 
ve ayrı bir hüküm kuvvet ve mahiyette maıı-
zurdur. 

30 -111 - 193T) 
Gazi An tefe 
H. Kaleli 

1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun 7 nci 
maddesine aid tefsir fıkram 

Kanunları mucibince gümrük resminden mu
af en memlekete girmiş olub gerek muhtasun 
lehinde kullanıldıktan sonra, gerek hiç kullanıl
madan heyatı asliyesi veya şekil ve mahiyeti 

değiştirilmek suretile tekrar memleket haricine 
çıkarılan veya memleket haricine çıkarılmak 
üzere muafiyeti gayrihaiz mahallere devrolunan 
eşya gümrük resmine tâbi değildir. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 14 
Esas No. 3/62 

6-IV - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Kara sularımızda batan gemilerin yıkıntı
larından ve dışarıya gönderilecek paryalarında]! 
alınacak resmin tayini iyin gümrük tarife ka
nununun 7 nci maddesinin tefsirini isteyen Baş
vekâletin 5 - IV -1935 tarih ve G/2633 sayılı tez
keresi dördüncü devre İktısad ve Maliye encü
menlerince myzakere edilmiştir. Tefsir isteği 
şeyimin yenilenmesi üzerine İktısad encümenin
ce ikinci defa müzakere olunarak encümenimi
ze verilmekle vekâlet memurları bulunduğu hal
de tetkik edildi. 

7 nci madde, gümrük resminden muaf olan 
eşyanın muafiyeti haiz olmayan ellere geymesi-
le vergiye tâbi olacağını gösterir. Buna göre ba
tan gemilerin çıkarılan yıkıntıları memleketten 

dışarıya gönderilmek iyin olsa bile yine vergiye 
tâbi olması lâzmıgelir şeklinde mütalea edilmek 
istenilmiştir. 

Halbuki 7 nci madde, muaf olarak giren (is
yanın memleket iyinde resimden kurtulma yolu
nu aymaması iyin konulmuştur'. Gümrük resmi 
bir istihlâk vergisi olduğu kadar memleket pa
zarında millî istihsali koruyan bir vergidir. Bi
naenaleyh aslında muaf olan bir şey memleket 
iyinde istihlâk edilmeyerek dışarıya yıkarıhnak 
üzere muafiyeti haiz olmayan ellere geytiğinde 
vergi vermemesi icab eder. Bunu ifade etmek 
üzere îktısad encümenince hazırlanan tefsir 
fıkrası evvelce olduğu gibi bu defa da Maliye 

( S. Sayısı : 67 ) 
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encümenince aynen kabul edilmiştir 

Yîiksek Reisliğe sunulur. 

Malice En. Reisi M. M. 
Gfimüşane İsparta 

HlF. Ataç Kamâl Ünal 

Kâtib 
Çankırı 

M. önsay 

Aza 
Çankırı 

S, Çölgeçen 
Aza 

Kayseri 
A. H. Arga 

Aza 
Bursa 

Dr. 0. Kahraman 
Aza 

Diyarbekir 
Huriye öniz 

Aza 
Diyarbekir 
Zülfü Tiğrcl 

Aza 
Manisa 

Tahir Hitit 

Bütçe encümeni mazbatası 

t.B.M.M. 
Bütçe encümeni 

İarar No. 40 
$sas No. 3/62 

25 - IV - 1935 

Yüksek Reisliğe 
tara sularımızda batan ̂ gemilerin yıkmtıla-

rmdan ve dışarıya gönderilecek parçalarından 
günjrük tarifesi kanununun 7 nci maddesine gö
re gflmacak resmin tayini hakkmda Başvekâlet
ten fYüksek Meclise sunulan ve intihabın yeni
lenmesi üzerine tekrar müzakeresi istenmiş olan 
5 - fCI -1932 tarih ve 6/2633 sayılı tezkere, îktı-
sadfve Maliye encümenlerinin mazbatalarile bir-. 
likje encümenimize verilmiş olmakla Gümrük ve 
inhisarlar vekili Rana Tarhan hazır olduğu 
haille okundu ve konuşuldu. 

Kara sularımızda batan gemiler iki kısımdır: 
Bir! kısmı yabancı Devletlere aid iken kara su
larımızda batan ve enkazı Hükümetimize intikal 
eden gemilerdir ki bu gemiler gümrük kanu
numa göre memlekete girmiş vaziyette olmadık
larından memleket dışına çıkarıldıkları takdir
de (bunlardan gümrük resmi aranmayacağı tabi
idir. tkinci kısım ise memlekete muafen giren 
vej Türk sancağını taşıyan gemilerimizden ba
tanların enkazıdır ki tahsis olundukları mahal
lerden gayri mahallerde ve memleket dahilinde 
istimal edilmek üzere ahara devredildiği takdir
de; Gümrük tarife kanununun 7 nci maddesi mu
cibince resme tâbi tutulması tabiî ise de mem
leket dışma sevk edilmeleri halinde gümrük 
resmine tâbi plub olmayacakları bu maddedeki 
devir tabirinin mutlakıyetine göre Hükümetçe 
tefsir mevzuu telâkki edilmiştir, 

I Reis V. Mükerrem Unsal (İsparta) ile azadan 

Tahsin Goşkan (Kastamonu), İhsan Tav (Ba-
yazıd), Mustafa Cantkin (Çorum), Turgud 
Türkoglu (Manisa) Gümrük tarif e kanununun 
( muafen ithal olunduğu halde muhtasunlehin-
de istimal edilmeyen veyahud bir müddet isti
mal edildikten sonra heyeti asliyesi ile veya ma
hiyeti tebdil edilmek suretile muafiyeti gayri-
haiz mahallere devredilen eşya devredild'fi 
zamanki şekil ve mahiyetine göre temsil edeceği 
tarife maddesi üzerinden gümrük resmine tâbi
dir....) şeklindeki 7 nci maddesinin rtlakma na
zaran muafen memlekete, sokulmuş eşyanın 
ahara devri yani sahibini değiştirmesi halinde 
gümrük resmi aranması icab eylemekte ve bun
lardan memleket dışma çıkarılanların istisna 
edileceğine dair maddede zımnan ve delâleten 
bir hüküm görülememekte olması hasebile tef
sir yolile meselenin halline imkân olmadığı ve 
binaenaleyh bu yolda muaf en girmiş olan eşya
dan harice çıkarılacak olanlarının gümrük res
minden istisnası iltizam edilirse bunun ancak 
yeniden bir kanun teklifi ile kabil olabilec«\*i 
mütaleasmda bulunmuşlarsa da bu resmin bir 
nevi istihlâk resmi olduğu kadar dahildeki is-
tihsalâtı korumaya matuf bir vergi olduğu ve 
memlekette istihlâk edilmemek üzere transit ve
ya muvakkat kabul suretlerile getirilen eşyanın 
gümrük resmine tâbi tutulmadığı ve kezalik 7 
nci madde hükmünce muafen ithal olunan eşya-

(S. Sayısı.: 67); 
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nm sahibini degiştirmeksizin yabancı memleket
lere çıkarılması halinde gümrük resmi istenme
yeceği göz önüne alındığı takdirde bu gibi eş
yanın memlekette kullanamayarak yabancı 
memleketlere çıkarılmak üzere devri halinde 
mücerret «devir» tabirinin mutlakıyetinden do
layı vergiye tâbi tutulması vazu kanunun kastı 
dahilinde olmadığı neticesine varmak icab ede
ceği ve bu suretle Maliye encümenince iştirak 
edilmiş olan Iktısad encümeninin tefsir fıkrası
nın kabulü ekseriyetle kararlaştırılmıştır. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük

sek Reisliğe sunuldu. 
R. V. M. M. 

İsparta Trabzon 
Miikerrem Unsal Sırrı Day 

Bayazıd Çorum 
îhsan Tav E yuh Sabrı Ak göl 
Edirne Gümüşane 

F. ICaltakkıran D. Sakarya 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Sivas 
Remzi Çiner 

Malatya 
O. Taner 

K. 
İstanbul 
F. öymen 

Çorum 
M. C ant ekin 

İstanbul 
S. Uraz 
Sivas 

R. Basara 
Tokad 

S. Oenca 



S. Sayısı: 63 
Bayramiçm küçüktü köyünden Haliloğlu Halil İbrahimin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/24) 

Bkşvekâltt 
Yazı jşhri Müdürlüğü 

Safi: 4/4444 

A#m öldürmek maddesinden suçlu Haliloğlu 313 doğumlu Halil İbrahimin idamı hak* 
kında {Çanakkale ağır ceza mahkemesince, ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik 
edileni ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanüniyesi 
ikmalfedilmek üzre Adliye vekâletinin İ-VIII-IQ34 tarihli ve 270/196 numaralı tezkeresile 
tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Mufktazasının,ifa ve neticesinin işar buyıulmasını rica ederim eşendim. 
. > , Başvekil 

İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 

¥.k. M. M. • . 
Adliye encümeni , 35 - IV - 19H5 
Kopar iVö. İ8 
fisd$ No. 3/24 

\ Yüksek Başkanlığa 
6-VIİ-1931 cumartesi günü gecesi yol amelesine 

tevzi efiilmek üzere para getirmekte olan Ban-
dırmahf JMustafa çavuşu, bu parayı gasbetmek 
maksadile, pusu kurarak, taammüden öldürmek
ten su^u Bayramiçin Küçüklü köyünden Halil
oğlu 1$13 doğumlu Halil İbrahim hakkında ya-
yapılan muhakeme sonunda Çanakkale ağır ceza 
mahkemesinden hükmedilen ölüm cezasının tas
dikini Jaavi Temyiz mahkemesi Birinci ceza da
iresinin verilmiş olan 8 - VII - 1934 tarih ve 
2152 sayılı ilâm Başvekâletin 1 - VIII - 1934 ta
rih ve 14/4444 sayılı tezkeresile Adliye encüme
nine verilmekle ilâmlarla dosyasmdaki kâğıdlar 
ökunafak gereği görüşüldü. 

Hajiloğlu Halil İbrahimin mahkûm olduğu 
ölüm fezasının değiştirilmesini ve hafifleştiril-

l'V/lI-ig34 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

meşini gerekli kılacak sebeb görülmediğinden 
teşkilâtı esasiye kanununun 26 ner maddesine 
göre bu cezanın infazına karar verilmesinin 
Umumî heyetin tasvibine arzına encümence oy-
birliğile karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ad. E. Başkanı 
Çorum 

Münir Çüğû 
Aza 

Ankara 
Mümtaz öhnen 

Aza 
Erzincan 

4.bdülhak Fnat 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Aza 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Aza 

ErzıiniTim 
F-uad Sirmen 

Kâtih 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Aza 

Edime 
Şeref Aykut 
- Aza 
Mardin 

0. Dinçer 





S. Sayısi: 66 
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayılı kanunun 
muvakkat maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkere
si ve Iktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/61) 

T. C. 
Başvekâlet 22~X~t)33 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı 6)2850 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
28-mayıs-lQ27 tarih ve 1055 numaralı Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 numa

ralı kanunun muvakkat maddesinin tefsiri hakkında Gümrük ve İnhisarlar vekilliğinden yazı
lan 17-X-Q33 tarih ve 575-102Û sayılı tezkere suRti leffen arz ve takdim olunmuftur. 

Bu işin tefsir yolu ile bitirilmesine ve sonunun bildirilmesine müsaade buyurulmasını rica 
ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Gümrük vi' inhisarlar vekilliği Hukuk müşavirliğinin 575, 1026 sayı ve 17-X-1933 tez
keresi suretidir 

Yüce Başvekilliğe 

1 — 1055 numaralı teşviki sanayi kanununun 9 ucu maddesile, sınaî müesseselere aid oluh 
memleket dahilinde bulunmayan veya kâfi miktarda istihsal veya imal edilmeyen: 

a) Bu müesseselerle müştemilâtının tesis, inşa ve tevsilerine muktazi her nevi inşaat malzemesi, 
. b) Bu müesseselerin imalâtına ve mamulâtmın zurufuna muktazi mcvaddı iptidaiye, 
.e) Bu müesseseler için lüzumu olan her nevi makine ve alât, bunların yedek parçalan, 
d) Bu müesseselere aid olarak vüeude getirilecek nakliye, tahmil ve tahliye kuvvei muharrike 

istihsal ve nakil ve tesisatına muktazi bilcümle malzeme ve vesaiti muharrike ve müteharrike, 
nin gümrük ve duhuliye resimlerinden muafiyeti kabul edilmiştir. 

2 — 14 - VII - 933 tarihinde meriyete geçen sanayi kredi bankası teşkili hakkındaki 2064 numa
ralı kanun 1055 numaralı kanunun 9 ucu maddesinin a, c, d fıkralarında yazılı muafiyetleri kaldır
mıştır. 

3 — 1 - VI - 933 tarihinde meriyete giren 2261 numaralı kanun ise, bu muafiyetleri tekrar kabul 
etmfckte ve muvakkat maddesile (... tahsil edilmiş gümrük resimlerile muamele vergilerinin bu ka
nunun meriyeti tarihinden itibaren üç ay zarfında ashabına red ve bunlardan teminat mukabili 
gümrüklerce geçirilmiş olanların teminatlarının iade edilmesini) emrcylemektedir. 

Bu üç aylık müddetin, alınmış olan paraların bir an evvel hak sahihlerine verilmesini temin 
için konulmuş olduğu maddenin (red ve iade olunur) tarzında, yani reddedecek, olanların vazife
lerini tayin eder şekilde yazılmasından anlaşılmaktadır. 

Müddetler, kimin ve hangi tarafın lehine konulursa ondan o tarafın istifade etmesi tabiîdir. 
idarenin, muayyen bir müddet içinde tamamen iadesine kanunen mecbur olduğu paraları, bu 
müddet içinde - yine kendisine taallûk eden sebeblerle - red ve iadeye imkân bulamaması, hak 
sahihleri aleyhinde bir hukuk vaziyeti doğuramamak icab ederse de kanunun iadeyi müddetle tak-



- 2 -
yîd etmiş olmasına göre, müddetten soıira yapılacak red m mı mel ol erinin 2261 numaralı kan muin 
muvakkat maddesine aykırı olacağı mütaleası da varid olmakla ve lııısusile İni kaydın, Hazinenin 
uzjm müddet .red mütalohelerine maruz kalmaması hun konmuş olduğu muhtemel görülmektedir. 

Maruz mütalea tvc mülâhazalar, kanunun tatbikin da tereddini doğurmuş olduğundan kanun ya
panın hakikî maksadının ne olduğunun tei.su' yolu ile hallettirilmesine yüce müsaade ve delâletlerini 
arz ve rica e(lerjm-efendini, 

Îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. " î * T 

Ikhsad encümeni ... I •) 
Karar No. 4 İ * f 

Esas No. 3/61 I f f 

31 - / / / - 1935 

Yüksek Reisliğe 

28 mayıs 1927 tarih ve 1055 sayılı teşviki sa
nayi kanununa ekli 2261 sayılı kanunun muvak
kat maddesinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresinin geçen içtima devresinde encümen-
lerce tetkik ve müzakeresi bitirilememişti. Bu 
kere dahilî nizamnamenin icablarma göre yeni 
Meclis tarafından tetkik ve bir karara bağlan
ması Hükümet tarafından istenmekle mezkûr 
tezkere yeniden encümenimize havale etdil-
miştir. 

1055 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin A. 0. 
D. fıkralarına aid hükümler 2064 sayılı sanayi 
kredi bankası kanunu ile hükümden kaldırılmış 
iken sonradan İcra Vekilleri Heyetince yapıla
rak gönd^rilib Yüksek Meclisin kabul ettiği 
2261 sayıl* kanunun Hükümetten gelen ilk şek
linde evvelce kaldırılan bu hükmün kaldırıl
dığı tarihten muteber olmak üzere yeniden ia-
v.esi teklif olunmuştu. 

Bundan maksad ise kaldırma ile iade ara-
r*nda geçen zaman içinde alınan gümrük parası 
ile muamele vergisinin geri verilmesini temin idi. 
Bundan evvel îktısad encümeninin 2261 sayılı 
kanuna aid mazbatasında da yazıldığı veçhile 
encümen Hükümetin alınan paranın geri veril
mesi hususundaki isteğine iştirak etmiş, ancak 
geri verme işi muvakkat mahiyette bir muamele 
olduğundan kanunun devamlı hükümleri arasın
da bulunmasını uygun bulmayarak kanuna mu
vakkat bir madde halinde yazılmasını daha mü-
nasib görmüştür, 

Bu maddeyi yazarken, parayı geri verme işi
nin uzamasına meydan bırakmamak için madde
ye (Üç ay zarfında red ve iade olunur) kaydinin 
eklenmesini alâkadarların menfaatlerine uygun 
bulmuştur. 

Yoksa tefsir tezkeresinin sonunda yazıldığr 
gibi üç ay içinde her hangi bir sebeble geri ve
rilmeyen gümrük parası ve muamele vergisinin 
Hazineye kalacağı, ne esas lâyihayı yapıp gönde
ren Hükümet tarafından, ne de kanuna bu mu
vakkat maddeyi ekleyen encümen tarafından 
düşünülmüş değildir. Bununla beraber tatbi
katta tereddüd uyandıran bu üç ay kaydinin yu
karıda da söylendiği gibi işi çabuk yapmak için 
konmuş bir hüküm olduğunu anlatmak düşün-
cesile encümenimiz bu kaydin tefsirini muvafık 
bulmuş ve bu maksadla aşağıdaki tefsir fıkra
sını yazarak Yüksek Heyetin tasvibine sunma
ya karar vermiştir. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encü
menlerine verilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

M. M. 
Giresun 

/. Sah uncu 
Aza 

A. Karahisaı 

Îktısad E. Reisi 
Tekirdağ 

>Şy. Kesebir 
A*za 

Gümüşane 
Edib Servet Tor 

Aza 
Seyhan 

Esma Nayman 

Katil) 
Niğde 

Dr. li. Ferid Tuta,/ 
Aza 

Gazi Anteh 
Bere Keresteci T ürker 11. Kaleli 

Aza 
İzmir 

Jîcnal N. İslar 

S, Sayısı ; 66 ) 
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28 mayıs 1927 re 1055 sayılı teşviki sanayi kanu
nuna ekli 226*$ sayılı kanunun muvakkat madde

sine aid tefsir fıkrası 

»28 mayıs 1927 tarihli ve 1055 sayılı teşviki 
sanayi kanununa ekli 2261 sayılı kanunun mu
vakkat maddesinde yazılı (Üç ay zarfında asha
bıma red ve bunlardan teminat mukabili güm
rüklerce imrar olunanların teminatları iade olu

nur) fıkrasındaki müddet kay di: 
Red veya iade muamelesinin süratle netice

lendirilmesine matuf olub bu müddet içinde red 
ve iade edilmeyenlerin artık iade ve tediye edi« 
lemeyecekleri manasını tazammun etmez, 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 13 
Esas No. 3/61 

6 - IV -1935 

Yüksek Reisliğe 

{1055 sayılı teşviki sanayi kanununa ek 2261 
sajplı kanunun muvakkat maddesindeki müddet 
haİtkında Başvekâletten gelib, geçen içtima dev
resinde Iktısad ve Maliye encümenlerince müza
kereden sonra seçimin yenilenmesi üzerine tek
rar Iktısad encümenince müzakereden sonra en
cümenimize verilen tefsir isteği tetkik ve mü
zakere olundu. 

J2261 sayılı kanunun muvakkat birinci mad
demle üç ay içinde iadesi icab eden paralar bir 
Derlet geliri olmayıb 2064 sayılı kanunla sanayi 
erljabı menfaatine bir banka kurulmak üzere 
alıkonulan miktardır, 2261 sayılı kanunun mu
vakkat maddesine konulan üç ay müddet bu 
pahaların iadesinin tacil edilmesi esasına dayan

maktadır. Bu müddetin geçmesi hakkı iptal ma
hiyetinde olmadığını gören encümen, evvelce 
olduğu gibi, Iktısad encümeninin mütalealanna 
katılarak tefsir fıkrasını aynen kabul etmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi 
Gümüşane 

İL F. Ataç 

Aza 
Bursa 

Dr, G. Kahraman 

Aza 
Diyarbekir 

Huriye önü 

M. M. 
İsparta 

Kamâl Ünal 

Aza 
Çankırı 
S. Çölgeçcn 

Aza 
Kayseri 

A, İL Arya 

Kâtib 
Çanları 

M. Önsay 

Aza 
Diyarbekir 
Zülfü Tiğrd 

Aza 
Manisa 

Tuhir Hitit 

Bütçe encümeni mazbatası 

I T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 38 
Esas No. 3/61 

128 mayıs 1927 tarih ve 1055 sayılı teşviki sa-
naji kanununa müzeyyel 2261 sayılı kanunun 
muyakkat maddesinin tefsirine dair olub Yük-
şehj Meclise sunulan Başvekâletin 22 - X - 1933 

21 - IV - 193i 

Yüksek Reisliğe 

tarih ve 6/2850 sayılı tezkeresi Iktısad ve Mali
ye encümenlerinin mazbatalarile birlikte encü
menimize verilmiş olmakla Gümrük ve inhisar
lar vekili Rana Tarhan hazır olduğu halde okun-

( S, Sayısı ; 66 ) 



du ve konuşuldu. 
Meselenin esası: 
1055 sayılı teşviki sanayi kanununun 9 ncu 

maddesinin A, O ve D fıkralarında yasılı eşya 
ve malzemenin gümrük resmi ile muamele ver
gisinden muafiyetine dair olan hükümler sanayi 
kredi bankası teşkili hakkındaki 2064 sayılı ka
nunla kaldırıldığı halde bu muafiyetler bilâha
re 2261 sayılı kanunla tekrar kabul edilmekle 
beraber evvelce tahsil edilmiş olan gümrük re-
simlerile muamele vergilerinin üç ay zarfında 
sahiblerine red ve iade edileceği bu kanunun 
muvakkat maddesinde tasrih edilmiş ise de tat
bikatta zuhur eden bazı tereddüdlerin izalesi 
için mezkûr maddede bahsolunan üç ay kaydinin 
tefsiri istenilmesinden ibarettir. 

Bahsi geçen muvakkat maddede yazılı üç ay 
kaydinin bu kanunun meriyetinden evvel tahsil 
edilmiş olan gümrük resimlerile muamele vergi
lerinin en kısa bir zaman içinde ashabına veril
mesini temin maksadile konduğu maddenin met
ninden sarahaten anlaşılmakta ve bu kaydın tak-
yid manasını tazammun etmediğine ve üç ay 
içinde her hangi bir sebeble geri verilmeyen 
gümrük resmi ve muamele vergisinin Hazineye 

kalacağına dair ismi geçen maddede bir kayid 
bulunmadığına göre bu gibi reddiyatm ne kadar 
zamanda yapılacağı ve müruru zaman müddeti
nin umumî hükümler dairesinde halledilmesi 
icab edeceğinden ister üç ay içinde, isterse bu 
müddetin hitamından sonra müracaat edilmiş 
olsun yapılacak muamele mevzubahs vergi ve 
resimlerin umumî hükümler dairesinde sahibleri
ne red ve iadesinden ibaret olacağı ve metinden 
bundan başka bir mana çıkması ihtimali mevcud 
olmadığı neticesine varan encümenimiz ismi ge
çen maddenin tefsirine mahal görmemektedir. 

. Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Reis V. M. M. K fitil» 
İsparta, Trabzon istanbul 

Miikcrrem Un nal Hı-rn Daıj F. Ot/mcıt 
Bayazrd Çorum, (Joruııı 
İhsan Tur Hj/ub Kabri Akyöl M. Cıoılckin 

Edinir Erzurum (iümüşaııe 
F, Kaltak/,ınnı A. Akj/ürck f). Hakarjia 

istanbul Kastamonu Maialya 
>S\ Uruz T. Coşkun ' O. Taner 

Manisa ' Sivas 
Tür kof/1 ıı l'anzi Çincr 

( »S. Sayısı : üb ) 



S. Sayısı: 64 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 2 nci maddesinin 2 ve 
3 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 

I Millî müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri 
1 mazbataları (1/36) 

I T. C. 
İ Başvekâlet * 23-X-1934 

KarMar Müdürlüğü 
Şayi: 6İ2963 

• B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İ 6 8 3 numaralı Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 2 nci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkrala
rını! tadilen Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8-VH-934 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir 
efefdim. 

I Başvekil 
t ismet 

Esbabı mucibe 

(Tekaüd ve istifa kanununun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında askeri tıbbiye mektebinden 
çMn tabibierin şahadetname almazdan dört sene evvelki tarihten, 3 ncü fıkrasında askerî ec
zacılarla baytarların şahadetname almazdan 3 sene evvelki tarihten tekaütlüklerinin hesab edi
leceği yazılıdır. 

|324 meşrutiyetin ilânından evvel Tıbbiyei şahane nezareti zamanında mektebten çıkan tabib 
veJeczacılar o sene zabitlikleri tasdik edilmekle beraber şahadetnameleri de verilir ve ordu-
lari tayin edilirdi. Meşrutiyet ilânile tedrisat Maarif vekâleti emrine geçerek Tıp fakültesi te-
essjus ettikten sonra gelen senelerde tahsilini ikmal eden askerî tabib ve eczacıların zabitlik
ler) tasdik edilmesini müteakip Yemen hadisesi, Arnavutluk isyanı, İtalya harbi, Balkan mu
harebesi, Umumî harp, İstiklâl mücadelesi gibi birbirini Aakib eden vakalara ve görülen ihti
yaca binaen orduya sevkedilmiş olmaları şahadetname almayı düşünmeye vakit bırakmamıştır. 
Arfsak bu askerî tabib ve baytar, eczacılar muhtelif zamanlarda İstanbula uğradıkları zaman 
diıjomalannı alabilmişlerdir. Fakat bu diplomaya konan tarih, alındığı günün tarihidir. Zabit 
olacak orduya girdiği tarihten bir kaç sene sonraya aidtir. Ayni sene zabit olmuş bir sınıfın 
dnjlomâ tarihleri ayni olan pek az olup 3 - 5 sene farklı olanları pek çoktur. • '.i • 

f Zamanla idare şeklinde ve tahsil esasında vukua gelen değişikliklerden dolayı tatbikat sa
halında husule gelecek müşkülleri kaldırmak için tekaüd kanunundaki şahadetname tarihi kay-
dışın kaldırılması ve zabit nasbi tarihinin esas tutulması zarurî, görülmektedir. 

1 ..-• ' ' . •" 
- t • • . 
-t-
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4 ncü devre Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 

Karar No. 8 
Esas No. 1/1110 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 23 - X - 934 tarih ve 6/2963 ıra- zolunur. 
maralı tezkeresile encümenimize verilen 1683 sa- M. M. En. Rs. 
yılı askerî ve mülkî tekaüd kanunumun ikinci Giresun 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının tadiline dair îhsan 
M. M. vekâletince hazırlanan kanun lâyihası ile Cebelibereket 
ona bağlı esbabı mucibesi encümenimizce okuna- Naci 
rak yerinde görülmüş ve kanun lâyihasının aynen Elâziz 
kabulüne encümenimizce karar verilmiştir. Ar- Fuad Ziya 

24 - XI -1934 

M. M. 
Diyarbekir 

Kâzım 
Kars Kars 
Faik Muhittin 

Kastamonu 
A. Rıza 

Kâtib 
Gümüşane 

Şevket 
Elâziz 

Ahmet Saf et 
İstanbul 

Ali Sadettin 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
M. M. Encümeni 

Karar No. 3 
Esas İVb. 1/36 

26 - III -1935 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 23 - X -1934 tarih ve 6/2963 sa
yılı tezkeresine bağlı 1683 sayılı askerî ve mül
kî tekaüdj kanununun ikinci maddesinin iki ve 
üçüncü fıkralarının değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası ve M. M. vekâletinin buna dair esbabı 
mucibesile 24 - XI -1934 tarihli 4 ncü devre M. 
M. encümeninin mazbatası vekâlet tarafından 
gönderilmiş olan memuru bulunduğu halde oku
narak görüşüldü. 

Neticei; müzakerede kanun lâyihasının aynen 
kabulüne encümenimizce karar verilmiştir. 
M. M. E. Reisi M. M. Kâtib 

İstanbul Giresun Erzurum 
Şükrü Gökberk î. Sökmeyi Şükrü Koçak 

Aza Aza Aza 
Elâziz istanbul Balıkesir 

Ahmet Saffet Ohkay Hakkı Ş. Erel C. Esener 

Aza 
İstanbul 

Ali Bari as 

Aza 
Seyhan 

Vaci Eldeniz 

Aza 
Tekirdağ 
li. Apak 

Aza 
Diyarbekir 

K. Sevüktekin 

Aza 
Kocaeli 

N. Bozahk 

Aza, 
Erzurum 

Z. Soydemir 

Aza 
Kars 

M. Akyüz 

Aza 
Malatya 

0. Koptayel 

Aza 

Osman 

( S. Sayısı : 64 ) 



Maliye encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Maliye encümeni 

Kdrar No. 9 
Em No. J/36 

6-IV-1935 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
ikinci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının değiş
tirilmesi hakkında Başvekâletin 23 teşrinievvel 
1934! tarih ve 6/2963 sayılı "tezkeresile Büyük 
Meclîse verilib Millî Müdafaa encümenince, se
çimin yenilenmesi üzerine, iki defa müzakereden 
sonra encümenimize verilen kanun lâyihası Millî 
Müdafaadan gelen memurlar bulunduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu: 

Tfekaüd müddetlerinin hesabında askerî tabib, 
baytkr ve eczacılar için şahadetname alma tari-
hindfen dört veya üç sene evvel gibi bir mebde 
kabulünün hatalı olduğu encümenimizce de gö
rülmüş ve lâyiha kabul edilmiştir. 

Ancak lâyihanın tedvininden evvel tekaüd ol-
muşî askerî tabib, eczacı ve baytarlardan Hükü

metin esbabı mucibesinde izah edildiği şekilde 
mağdur kalanlar bulunacağı eneişnenimizce dü
şünülmüş ise de bunlann sayısının çok olmadığın
dan ve bunlar hakkında bir teklif ve taleb bulun
madığından alınan bu tedbirin faydalı olduğu 
ve bunun kâfi bulunduğu mülâhazasile teklif ka
bul olunmuştur. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Rs. M. M. Kâtib 
Gümüşane İsparta Çankırı 
H. F. Ataç Kamûl Ünal M. önsay 

Aza Aza Aza 
Dr. Ol. Kahraman S. Çölgeçen Zülfü Tigrel 

Aza Aza Aza 
A. H. Arga Huriye ömz T ahir Hitit 

Bütçe encümeni mazbatası 

r. B. M. M. 
:e encümeni 

Karar No. 41 
Esas No. 1/36 

25 - IV - 1935 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 2 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının ta
diline dair olıılb Başvekâletin 23 - X - 1934 tarih 
ve 6/2963 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise gön
derilen ve bu kere tecdid olunan kanun lâyihası 
Millî Müdafaa ve Maliye encümenlerinin mazba
taları ile birlikte encümenimize verilmiş olmakla 
Mil î Müdafaa vekâletinin memuru hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu. 

iHükûmetin esbabı muciibesinde yazılı sebeb-
lerî yerinde bulan encümenimiz bu gümkü mah
zurları kaldırmak ve haksızlığa yer bırakmamak 
tmafesadile yapılan teklifi şekle aid ufak 'değişik

liklerle kabul etmiştir. 
UlmumŞ heyetin tasvibine konmak üzere Yük

sek Reisliğe sunuldu. 

Reisvekili M. M. 
İsparta Trabzon 

Mükerrem Unsal Sırtı Day 
istanbul Bayazıd 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Çorum 

8. TJraz thsan Tav Eyyıib Sdbri Akgöl 
Çorum •' Malatya 

M. Cantekin 0. Tamer 
Edirne 

F. Kaltakkıran 

Sivas 
Remzi Çiner 

(S. Sayısı : 64) 



HÜKÜtMETİN TEKLÎFÎ 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 2 nd> maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarım de-

i ğiştiren kanun lâyihası 

> MADDE 1 — Tekaüd ve istifa kanununun 
2 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralan aşağıda 
yazıldığı ilsere değiştirilmiştir: 

2) Askerî tıbbiye mektebinden çıkan tabib-
lerin zabit nasbmdan dörd sene evvelki tarihten, 

3) Askerî eczacılarla, kimyager, diş tabibi 
ve baytarların zabit nasbmdan üç sene evvelki 
tarikten/ 

MADDE 2 
muteberdik 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Milî Müdâfaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

8-VH-1034 

Bş.v; ı 
İsmet 
Da. V. ; 
Ş. Kaya \ 
Mİ V. > 
Abidin ; 

S. î. M. V, 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. Büstü 

• Na. V. 
Ali 

G.Î.V. 
Ali Bana 

M. M V. 
Zekâi 
Mal. V. 
Fuad 
îk. V. 

M. Celâl 
Zr.V. 
Muhlis 

•BÜTÇE ENCÜMENÎNtN #EĞİŞTİRÎŞÎ 

Asker ve mülkî tekaüd kanununun 2 nci madde-
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 2 nci madde-

lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 2 noi maddesinin 2 ve 3 ncü 
fıkraları aşağıda yazıldığı üzere değiştirilmiştir: 

2) Askerî tıbbiye mektebi tahsilini bitiren 
tabiblerin zabit nasbmdan dör sene evvelki ta
rihten, 

3) Askerî eczacılar, kimyeger, diş tabibi ve 
baytarların zabit nasbmdan üç sene evvelki ta
rihten. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir , 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

...*>... 

(S. Sayısı : 64) 



S. Sayısı: 65 
Posta, Telgraf ve Telefon idaresi teşkilâtı hakkındaki kanu
nun 14 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/97) 

T.C. 
Başvekâlet 6 -/K-1035 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/945 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Posta, Telgraf ve Telefon idaresi teşkilâtı hakkındaki 23-V-933 tarih ve 2208 numaralı 
kanunun 14 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince l-IV-935 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. inönü 

Esbabı mucibe ' 

Posta, telgraf, havale ve paket gişelerinde makbuz ve mektublara yapıştırılmakta olan damga, 
hilâliahmer, himayei etfal pullarının beyiyelerinden mütevellid olarak idarenin emanet hesabında 
on beş bin küsur lira toplanmış ve bu miktar günden güne artmakta bulunmuştur. 

İşbu beyiye, pullan sarf ve istihlâk eden memurların istihkakı ise de bir memuru ne kadar müd
det zarfında ne miktarda pul sarf ettiğini tayin ve tesbit etmenin imkânsızlığı ve müstahaklarm-
dan bazısının istifa, vefat ve saire suretile idareden ayrılmış bulunması hasebile kimseye verilme
mektedir. 

Divanı muhasebatça idarei merkeziye muhasibi iğin in 1926 senesi idare hesabının tetkiki müna-
sebetile Dahiliye vekâletine yazılan 27-11-1928 tarih ve 6997/119 numaralı tezkere ile umum pos
ta ve telgraf memurlarına aid bulunan ve fakat kabili tevzi olmayan işbu beyiyelerin bir kanunu 
mahsus istihsalile memurin kanunu mucibince tesisi lâzımgelen tasarruf ve muavenet sandığına 
sermaye yapılması işar olunması üzerine teklif olunan teşkilât kanunile salifülârz beyiyeler san
dığın sermayesi arasına ithal edilmiştir, fakat bu meyanda istimalden kaldırılmış veya posta 
paket ve sevk varakaları üzerinde kalmış pulların satış bedelinin de zikredilmesinden ve halbuki 
Bütçe encümeni esbabı mucibe mazbatasına nazaran idarenin hükmî şahsiyetine aid gelirlerle te-
avün- sandığı sermayesinin takviyesi doğru görülmediğinden naşi lâyihanın 14 ncü maddesi (Umu
mi idarede bir tasarruf ve muavenet sandığı yapılabilir, bu sandığın sureti idaresi bir nizamname 
ile tayin olunur) şeklinde kesbi kanuniyet eylemişti. Gerçi işbu beyiyeler, pulları istihlâk eden me
murinin hakkı olub idarenin hükmî şahsiyetine aid gelir meyanma gayri dahil bulunmakta ise de 
lâyihada sarahaten mezkûr iken maddei kanun iye de buna dair bir fıkranm bulunmaması dolayısile 
sandığa sermaye olarak verilemediğinden bu cihetin temini için işbu lâyihai kanuniye tanzim edil
miştir. 
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Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 
Karar No. 4 

Esas No. 1/97 

11 - IV - 1935 

Yüksek Başkan Irğa 

Posta, telgraf ve telefon idaresinin 2208 sayı
lı teşkilât kanununun 14 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi için Nafıa vekâletince hazırlanıl) 
İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka-
rarlaştırılıb Yüksek Başkanlıktan encümenimize 
gönderilen kanun lâyihası ve esbabı mucibesi posı-
ta, telgraf ve telefon umumi 'müdürü bulunduğu 
halde okunub konuşuldu. 

Esbabı mucibesinde anlatıldığı i gibi damga, lıi-
lâliahmer, himayeietfal ve emsali pullardan alı
nan beyiyelerin tasarruf ve muavenet sandığı
na verilmesi mezkûr beyiyeler için en doğru ve 
iyi bir kullanış olacağından encümenimiz bu ka
nunu olduğu gibi kabul ederek Bütçe encümeni
ne verilmek üzere Yüksek katınıza sunmağa karar 

vermiştir. 
Nafıa E. Reisi 

Samsun 
Eteni Tunçel 

Aza 
Afyon. K. 

M. M. Kâtib 
Erzincan Manisa 

A. Şamili llter Osman 
Aza Aza 

Afyon K. Çoruh 
Cemal A'kçin Mebrure dönene ö. Fehmi Noylmı 

Aza t_ Aıza 
Elâziz Erzumum 

Fıuıd Ziya Çiyiltepe Necib Asını Yazıksız 
Aza Aza Aza 

İçel İsparta Kastamonu 
Hakkı Soydanı II. Özdmmır V. Izbudak 

Aza A^a Aza 
Kütahya Niğde Samsun 

İbrahim Dalkılıç Ilalid Menği Dr. Asım S ir el 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 39 
Esas No. 1/97 

Yüksek Reisliğe 

25 - IV - 1935 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hak
kındaki 23-V-1933 tarih ve 2208 saydı kanu
nun 14 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
olııb Başvekâletin 6 - IV -1935 tarih ve 6/945 
saydı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Nafıa encümeninin mazbatasile birlikte 
encümenimize verilmiş olmakla Posta ve telgraf 
lunum müdürü Nazif Ergiri hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu: 

Bu lâyihanın Hükümetçe gösterilen sobeble-
ri encümenimizce de yerinde bulunarak -; teklif 
edilen kanun lâyihası olduğu gibi kabul edil

miştir. 
Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük

sek Reisliğe sunuldu. 
Reisvekiü M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal Sırrı D ay F. Öymen 
Bayazıd Çorum Çorum 

İhsan Tav E yuh Sabri- Akgöl M. C ant ekin 
Malatya Muş " Sivas 
O. Taner Ş. Çiloğlu ' R. Basara 
Sivas Tokad Edirne 

Remzi Çiner S. Oenca F. KaUakkıran 

( S. Sayısı : 05 ) 
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HÜKÜİMETİN TEKLİFİ 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkın
daki 23-V-1933 tarih ve 2208 numaralı kanu
nun 14 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

kanun lâyihası 

11 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı 
hakkındaki 23 - V -1933 tarih ve 2208 numaralı 
kafmnunun 14 ncü maddesine aşağıdaki fıkra 
ilâve olunmuştur: 

(İdarece makbuz ve mektublara yapıştırılan 
dajmga, Hilâliahmer, Hımayeietfal ve emsali 
pUllarm beyiyelerinden şimdiye kadar toplanmış 
olanlarla badema toplanacaklar bu sandığa ser
maye olarak verilir. 

! 2 — Bu kanun neşri tarihinde nmuteberdir. 

3 — Bu kanun hükmünü icraya tcra Vekille
ri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
1. İnönü 

Da. V. 

M İ V. 
Ab. özmen 
S. I. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. E. Araş 

Na. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
Fuad Ağralı 

Ik. V. 
Ali Çetinkaya 
G. î . V. 

Rana Tarhan 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

^•»» 

( S. Sayısı ; 65 ) 
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