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SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi yolunda
ki tezkere kabul edildikten sonra 

Tarım kredi kooperatifleri kanununun encümenden 
gelen (30) ncu maddesi kabul edildi. 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresi bitirildi. 

Tarım mtış kooperatifleri birliği kanun lâyihası 
müzakere /e (25) maddesi kabul olundu. 

Cuma *ünü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi, 

Sualler 
Afyon Karahisar saylavı Bere Türkerin, 
1 — Dinamit bombalarile nesli tüketilen " 

için şimdiye kadar ne gibi mâni tedbir alındığına dair 
şifahî sual takriri Maliye vekâletine, 

2 — Orman yangınlarına karşı ne gibi mâni tedbir
ler alındığına dair şifahî sual takriri, Ziraat vekâleti
ne havale edilmiştir. 

Başkan Vekili Kâtib Kâtib 
Tevfik Fikret Sılay Kütahya Balıkesir 

Naşid Uluğ Sabiha Gtfkeül 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Şûrayi devlet 1935 yılı bütçesinde 520 liralık 

münakale yapılmasına dair kanun lâyihası (1/285) 
(Bütçe encümenine) 

2 — Mülga Seyrisefain idaresi 1932 yılı son hesabı 
hakkında kanun lâyihası (1/286) (Divanı muhasebat 
encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkındaki 

1318 sayılı kanuna bağlı cetvele bir fıkra eklenmesine 
ve bu cetvelden iki fıkranın çıkarılmasına dair ka
nun lâyihası ve Hariciye, Maliye ve Bütçe encümenle
ri mazbataları {1/136) (Ruznameye) 

4 — tzmir rıhtımışirketinin imtiyazı ile tesisatının 
satın alınmasına dair olan 2309 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/198) (Ruznameye) 

5 — Kuvvetli tayın kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/233) (Ruzna
meye) 

6 — Millî Müdafaa vekâletine bağlı teşekküllerde 
kullanılacak yabancı Devlet tebaasından mütehassıs 
ve ustalarla gelecek yıla geçici mukavele akdine izin 
verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/252) (Ruzname
ye) 

7 — Münhal memuriyetlerde kullanılacak vekil
lere verilecek vekâlet aylıklarının ne suretle ve han
gi tarihten itibaren hesab edileceğinin tayini hakkın
ca Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (3/85) (Ruznameye) 

o — Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlara 
dair kanuna müzeyyel 1942 sayılı kanunun 2 nci mad
desinde yazılı müddetin 3 yıl daha uzatılması hakkında 
kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/105) (Ruznameye) 

9 — 3 subayla 38 erata verilecek para mükâfatı 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbata
nı (1/253) (Kcıznameye) 

KÂTÎBLER 

B Î R Î N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Nuri Conker 

Sabiha Gökçül (Balıkesir), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ 

1 — Devlete aid, askerî ve sivil hava liman
larına inecek yerli ve yaha/ncı hava (/enlilerinden 
alınacak resim hakkındaki kanun lâyihasının ye
ri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

UMUMİYEYE MARUZATI 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Devlete aid askerî ve sivil hava limanları

na inecek yerli ve yabancı tayyarelerden ve 
hava gemilerinden alınacak resim hakkında 
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olub 16 - IV - 935 tarih ve 6/1011 sayılı tezkere 
ile Yüksek Meclise sunulmuş olan kanun lâyi
hasının, Havayolları işletme idaresinin Nafı
aya bağlanmış olması dolayısile tetkik için ge
ri alınması Nafıa vekilliği tarafından istenil
mektedir. 

Adı geçen kanun lâyihasının geri gönderil
mesine yüksek emirlerini dilerim. 

Başvekil 
İsmet İnönü 

BAŞKAN — Ruznameye alınmamıştır, Geri 
veriyoruz. 

2 — İdare Amirliğinin, Büyük Millet Meclisi 
•memurlarının teşkilât ve vazifelerine dair olan 
kanuna bağlı (C) cet relinde değişiklik yapıl

ması hakkındaki kanun teklifinin geri verilme
sine dair takriri 

Yüksek Reisliğe 
Heyetimiz tarafından Büyük Millet Meclisi 

memurlarının teşkilât ve vazifelerine dair olan 
kanuna bağlı (C) cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair teklifin kanuniyet iktisab etmesine 
lüzum kalmadığından hali hazırda Bütçe encü
meninde bulunan 2/13 sayılı lâyihanm iadesi 
hususuna müsaadeleri yüksek tasviblerine arzo-
lunur, 

İdare Âmiri 
Mardin 

İ. F. Alpay a 
BAŞKAN — Bunu da geri veriyoruz. 

SUALLER VE CEVABLAR 

3 —• Af yun Karalıisar saylan Bere, T ürkerin, 
arsıulusal siyasal durum hakkında Hükümetle 
ne yibi tedabir ittihaz olunduğuna dair şifahî 
sualine Hariciye vekâleti vekili Şükrü Kayanın 
cevabı 

Kamutay Yüksek Reisliğine 
Arsıulusal siyasal durum bu günlerde çok 

tehlikeli bir haldedir. 
Bu durum karşısında yurdumuzun kapıla

rını her ihtimale karşı kapalı tutmak gereklidir. 
Yurdumuzun en nazik noktası olan Çanak

kale boğazının açık kalması güvenlik bakımın
dan asla doğru değildir. Biz, candan barış 
isteriz ve andlaşmaları gözetmek isteriz. Fakat 
andlaşmalardaki her hangi bir madde, yurdu
muzu tehlikeye koyuyor ve selâmetini bozmak 
tarafına gidiyorsa, biz, sevgili yurdumuzu her 
şeyin üstünde tutmak isteriz. Bundan dolayı 
bu çok önemli ve nazik meselenin, hiç vakit 
kaybedilmeksizin kotarılması gerekli olduğun
dan, saygı değer Hükümetimizin buna dair ne 
gibi tedbirler ittihaz etmiş olduğunu Kamuta
ya bildirilmesini rica ederim. 

Afyon Ka. saylavı 
Berç K. Türker 

BAŞKAN — Çanakkale boğazı hakkındaki 
sual takriri okunmuştur. 

HARİCİYE VEKÂLETİ V. ŞÜKRÜ KAYA 
(Muğla) — Çanakkalenin bu günkü vaziyeti 
boğazlar mukavelesinin icabıdır. Vaziyetin umu
miyetle memleketin ve hususiyetle boğazla
rın müdafaasına tahdidler koyduğu bilinmeyen 
bir şey değildir. Arsıulusal durumun huzur
suz olduğunu da görüyoruz. Böyle zamanlarda 
müdafaası eksik veya zaif şeraite tâbi olan 
yerler üzerinde hepimizin dikkat ve hassasi
yetimizin artmış olacağı anlaşılır bir şeydir. 
Memleketin müdafaasını tamamlamak ihtiya
cını arsıulusal içtimalarda anlatmağa çalış
maktan geri kalmıyoruz ve geri kalmıyacağız. 

Beklemediğimiz ihtimallere maruz kalırsak 
icab eden tedbirleri almakta tereddüd etmeye
ceğiz (Alkışlar, bravo sesleri). 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar; boğazlar meselesine aid şifahî 
sual takririme saygı değer Hükümetimizin ver
diği önemli cevabından dolayı burada arzı şük
ran etmeği bir vazife bilirim. Müsaade buyuru-
lursa bu meseleye dair şahsî mülâhazatımı tak
ririme ilâveten arzetmek isterim. Bendeniz bir 
maliyeciyim, ve yüksek siyasal işlerine karışmak 
istemem. Fakat bu defa takririmle boğazlar me
selesini ortaya çıkarmakla, siyasal mesele de
ğil, sırf bir hak ve tüze meselesini ortaya atmış 
olduğuma kaniim. 

Mücadelei milliyenin sonlarında Lozan mua
hedesine aid işler Cenevrede konuşulurken kar
şımızda İngilterenin en mahir diplomatlarından 
Lord Gurzon bulunuyordu. Bu meşhur diplo
mat bizim dünyanm her tarafmda hayranlıkla 
(Admiration) la karşılanan zaferimizi takdir ve 
tebrik edeceği yerde bize karşı bir vaziyet aldı 
ve bin türlü müşkülât çıkardı. 

Şûranla yadedilir, Ulu Önderimiz Atatürkün 
dehası ve sağ kolu olan General İsmet. înönünün 
ilgi, usuğ ve mahareti ile bir çok müşküller hal
ledildi. O vakit, Lord Gurzon büsbütün mağlûb 
olarak geri dönmemek için boğazların serbesti
si meselesi üzerine ısrar etti ve biz de sırf işi 
tatlılığa bağlamak arzusile fakat esefle teklifi 
kabul ettik. 

Bu gün dünya vaziyeti büsbütün değişmiştir. 
« Evdeki pazar çarşıya uymaz derler » Ben de bu 
gün « Lozandaki boğazlara dair pazar işimize 
uymaz » diyorum. 

Arsıulusal siyasal vaziyet çok vahimdir. Dün
yada ne kadar milletler varsa hummalı bir silâh
lanma siyasetini kabul etmişken niçin bizim yur. 
dumuzun müdafaai milliye noktai nazarından 
en önemli kapısmı açık bırakryoruz. Bu giin 
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Gibraltar boğazı dehşetli suretle teçhiz edilirken, 
cebellendirilirken biz Çanakkale boğazmm iki 
tarafmdaki yurdumuza aid noktalara niçin hâ
kim olamıyoruz ve niçin nagehanî ve ansızm vu
kua gelebilecek hücuma karşı oralarını tahkim 
edemiyoruz. Acaba siyaset işlerinde, iki ağır
lık, iki ölçü mü vardır, yani « Deux poids et 
deux mesures » mi vardır? Lozan muahedesi el
lerimizi, kollarımızı bağlamışsa, hak sever Ce
miyeti Akvama bir an evvel müracaat edelim, 
tekmil kuvvetimizle ısrar edelim ve işi dostane 
surette halledelim. 

Bence Lozan muahedesindeki boğazlara dair 
madde, hak ve adalet noktai nazarından, yurdu
muzun emniyeti noktai nazarından ve arsıulusal 
siyasal vaziyetin kökünden değişmiş olması nok
tai nazarından ortadan kalkmış ve hükmü kal
mamış bir madde gibi telâkki edilmelidir. 

Bu bir inkâr olunamaz hakikattir. Binaen
aleyh hepimizin hürmetini ve itimadmı kazan
mış olan saygı değer Hükümetimizden bu mese
lenin bir an evvel hallini kavi ümidle bekleriz 
(Alkışlar). 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ ŞÜKRÜ 
KAYA (Muğla) — Verdiğim cevabda muhte
rem sailin hem endişelerini, hem de arzularını 
tatmin edecek kayidler vardır zannediyorum. 

i — Afyon Karahisar saylavı Here T ürkerin, 
afyon satışı hakkında İktısad vekâletinden şifahî 
sual takriri l 

Kamutay Yüksek Reisliğine 
Kamutayın 12 haziran 935 tarihli toplantı

sında, Uluslar kurumuna merbut afyon karteli
nin el altından ve bize karşı iş(çevirdiğini ve bu 
yüzden afyon satışımızın güçlük ve zarara uğ
radığını ve ilgili bakanlıkların kuracakları bir 
komisyon tarafından bu cihetin iyice incelen
mesini ve hiç bir hoşnud edici sonuç elde edil
mezse yükünlerimizin feshi ile afyon tecimimi
zin özgür bırakılmasını ileri sürmüştüm. 

Acaba bu merak verici meselede ne gibi ted
birler alındı ve bi t imine oldu? 

Buna dair, Kamutaya izahat verilmesini ilgi
li bakanlıklardan rica ederim. 

Afyon saylavı 
Bere K. Türker 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR (İz
mir) — Afyon işleri münhasıran İktısad vekâle
tini alâkadar etmemektedir ve Devletin, Hükü
metin heyeti umumiyesine aid mesuliyet ve ida
re şubeleri vardır. Bundan dolayı suali soran 
muhterem arkadaşımıza cevabı, Hükümetle gö
rüştükten sonra arzedeceğim. Buna intizar et
melerini rica ederim. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Su
alim pek sesle okunmadı. Anlamadınız. Geçen 
haziranda afyon işlerine dair bir söylevde karte
lin el altından iş gördüğünden filân bahsetmiş
tim. Bunun için de bir komisyonun teşekkül et
mesini rica etmiştim. Acaba bu komisyon teşek
kül etti mi ve ne neticeler aldı, diye sual sor
dum. Muhterem Ekonomi bakanının cevabma 
teşekkür ederim. Tabiî kendilerinin buyurduk
ları gibi cevablarma intizar ederken bir kaç söz 
daha söylemek istiyorum. 

Afyon ticaretimize dair verdiğim sual takri
rime cevaben muhterem Ekonomi bakanmm ver
diği izahattan dolayı teşekkür ederim (Gülüşme
ler) Evvelcede arzettiğim veçhile, mesele çok 
önemlidir. Memleketimizin, para kazanmaya 
çok ihtiyacı vardır. Afyon ticaretimiz en, mühim 
tecim işlerimizden biridir. Her nasılsa, bu işe 
hissiyat karıştırılmış, ellerimiz bağlanmış ve 
afyon tecimimize bir darbe vurulmuş. 

Halbuki, ellerimizi bağlayan ecnebi dostları
mız, yani kartelci dostlarımız, el altından fırıl
dak çevirerek mükemmel para kazanıyorlar. 

Burada sıhhî işlerle meşgul olanlar, afyon 
ticaretimize ve uyuşturucu maddeler inhisarına 
diyorlar ki, «Afyon zararlı bir maldır. Siz bu 
işten vaz geçiniz ve her gün ellerinizi açarak 
beşeriyetin ömrü afiyetine dua ediniz.» Bilmem 
ki bu dua karnımızı doyurur mu? Ben demiyo
rum ki yurdumuzun ahalisini afyon içmeğe alış
tıralım. Ben diyorum ki «Elkâsibü habibullah» 
(Gülüşmeler) prensibini kabul edelim ve ecnebi 
dostlarımız gibi hem dua edelim hem de afyon
larımızı hariç piyasalarda satarak para kazana
lım. 

Ticaret işlerinde ne hissiyata kapılmalı ve ne 
de siyaset karıştırılmalıdır. Ben vicdanî borcu
mu ifa ettim, bu işe dair fikrimi arzettim, üst 
yanını Heyeti Aliyenizin takdirine bırakırım. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/ — - Halkevleri nanıkna ithal olunacak radyo 
ve sinema makinelerinin muamele veryisile yum
ruk ve oktrova resimlerinden istisnası hakkınd-aki 
kanunun 1 nei maddesinin tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi ve gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/58) \1\ 

[1] $36 sayılı basmayazı saptın sonundadır. 

Tefsir fıkrası 
Halkvleri için getirilen seyyar sinema ve rad

yo makinelerine mahsus ve bunlarla cihazlana-
cak otomobil ve kamyon gibi nakil vasıtaları bu 
sinema ve radyo makinelerinin teferruatından 
sayılır. 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — Gümrük ve 
inhisarlar komisyonu mazbatasında, seyyar sine-
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ma ve radyonun üzerine müesses bulunduğu oto
mobil ve buna benzer nakil vasıtalarının, bu alet
lerin tef errüamdan addolunacağına dair müalea 
serdettiken sonra, tanzim etmiş olduğu tefsir 
fıkrasında, bu arabaların gümrük resminden is
tisna edilmesinin ancak bu aletlerle mücehhez 
bulunmasına vabeste bulunması lâzım olduğu ya
zılıyor. Tefsir fıkrasından bu anlaşılıyor. Ma
demki, bu aletlerin teferruatından addolunuyor, 
bu arabaların her hangi bir sebeble makinelerin
de bir şey olmaksızın arabalar gayrikabili isti
mal bir hale gelmiş olursa ve sırf bu işte kulla
nılmak üzere araba celbi icab ederse bunların 
gümrük resminden istisna edilmemesi icabettiği-
anlaşılryor. Halbuki zannediyorum ki, muhterem 
komisyonun bunu yazıştaki maksadı bu olmasa 
gerektir, bu hususta naçiz mütaleama komisyon 
da iştirak ederse tefsir fıkrasında ufak bir de
ğişiklik teklif edeceğim. (Halkevleri için getiri
len seyyar sinema ve radyo makinelerine mah
sus) Buradaki (ve) yerine (veya) diyelim. Bu
nu encümen kabul buyuruyorsa tefsir fıkrası bu 
şekilde yazılır. 

GÜMRÜK î. E. R. İSMET EKER (Çorum) — 
Arkadaşlar, Halkevleri için getirilecek radyo
lar ve seyyar sinemalarla teferruatı gümrük res
minden muaf idi. Radyolarla seyyar sinemaları 
nakleden otomobil ve kamyonlar ki, bunlarla ta
hassüs kesbediyor. Yani onlara mahsus bir hal 
aldığı için bunların teferruatından madud olub 
olmadığı sorulmuştu. Bu radyo ve sinemaları 
taşımaktan başka bir işe yaramayan bu otomo
billerin ve kamyonların, teferruattan addi kanu
nun vaziyetine muvafık görülmüştür. Amma ci-
hazlanması şarttır. Yalnız ona mahsus olması 
bir vasıf değildir. Ona mahsus olması ve onunla 
cihazlanması bir vasıftır. Yani mânaları birdir. 
Tarife kanununun vaziyetini bozmayan bir fıkra
dır, olduğu gibi tasvibini rica ediyoruz 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — Bir sual so
racağım. Yani bu aletlere mahsus olduğu halde 
cihazlandrrılmamış olarak getirilecek otomobil
lerden gümrük alınmayacaktır. Değil mi? Yani 
cihazlanmadan getirilir de burada cihazlandrrı-
lırsa ne olacaktır? 

GÜMRÜK î. E. R. ÎSMET EKEN (Çorum) — 
Radyo ve sinemaları nakle mahsus ve bunlarla 
cihazlanacak otomobillerdir. İsterse geldikten 
sonra cihazlansm, isterse gelmeden cihazlansm 
(Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — Söyledikle

ri benim takrirmin aynidir. Onun için takriri
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Takrir geri alınmıştır. 
Tefsir fıkrasını kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Ruznamenin yedinci maddesinde çiftçiler kre

di kooperatifleri hakkındaki kanun vardır. Bu 
kanun satış kooperatifi kanununun kabulünden 
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sonra reye konacağı için bunu geçiyoruz. Sonra. 
İdare Heyetinin bir teklifi kanunisi vardır. Fa
kat tevzi tarihinden itibaren henüz 48 saat geç
mediği için şimdi bu kanunu da müzakere edeme
yeceğiz, gelecek ruznameye kalacaktır. Ondan 
sonra birinci müzakeresi yapılacaklardan Ziraî 
satış kooperatifi ve birlikleri kanunu vardır. Fa
kat bunun bir maddesi encümene gitmişti, gel
mediği için bunu da müzakere edemeyeceğiz. 

2 — Damga resmi kanununun 32 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve 
Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/187) [1] 

BAŞKAN — Damga resmi kanununun 32 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyi
hasının müzakeresine geçiyoruz. Mazbata ve 
maddelerini burada okumağa lüzum yoktur. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Damga resmi hakkındaki 1324 sayılı kanunun 
32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun 
MADDE 1 — 23 mayıs 1928 tarih ve 1324 sa

yılı damga resmi kanununun 7 nci muafiyet fas-
lmm 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

904 sayılı hayvan ıslahı kanununun 18 nci 
maddesinde yazılı Hükümetin damızlık aygır ve 
buğalarmın halk hayvanlarına parasız yapacak
ları çiftleşmeden veya şahıslara aid damızlık ay
gır ve buğalara Hükümet baytarmm kontrolü 
altında yaptırılacak çiftleşmelerden doğacak tay 
ve danalara verilecek soy şahadetnameleri ile 
bunlarm analarına verilecek çiftleşme şahadet
nameleri. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Burada zabıtai sıh-
hiyei hayvaniye kanununun maddesine matuf 
olarak verilen vesikanın puldan muafiyeti teklif 
ediliyor. 

Halbuki ıslahı hayvanat işile yalnız Hükü
met meşgul olmuyor, bir takım müesseseler var
dır, ezcümle Tiftik cemiyeti. Maliye vekâletinin 
bir tamiminde, tiftiklerin vesikasmı cemiyet teş
kil edilen yerlerde cemiyet versin deniyor. Ce
miyet Ziraat vekâletinin bu husustaki mütalea-
smı alarak yaptığı bir vesikada hayvanm tü
yünde ve bedeninde aranacak evsafı tesbit edi
yor. Matbu vesikaları şubelere gönderiyor. Ev
velce bunlarla köy muhtarları alâkadar oluyor
du. Cemiyet tetkikat yaptı, köylerde ne kadar 
hayvan varsa hepsine damızlıktır diye vesika 

[1] 235 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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verdi. Esasen cemiyetin teşkilinden gaye bu 
hayvanın neslini ıslah etmektedir. Bu suretle 
tabiî gaye hâsıl olmadığı gibi hem de Devlet va
ridatından kaybediyor. Bunun önüne geçmek 
için bir vesikayı tabederek gönderdik. Sonra 
bu işlerle meşgul olmak üzere iki mütehassıs 
ayırıyor ve köylerde dolaştırıyoruz. Onlar do-
laşıb hayvanları görüyorlar ve damızlığa elve
rişli olanlara vesika veriliyor. Bu vesika mü-
hürlenib maliyeye veriliyor. Maliye bunu kabul 
edib muamelesini ikmal ediyor ve ona damız
lıktır diye bir vesika veriyor. Bu vesikayı alan 
hayvanlar vergiden muaf tutuluyor. Gerçi ma
liye buna itiraz etmiyor ve cemiyetin vesikaları
nı puldan muaf tutuyor. Burada sırf zabta geç
sin diye ve ileride her hangi bir yanlışlığa ma
hal kalmasın kanaatile arzediyorum. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-

- . . > . . . 
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I teberdir. 
, BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
: yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yap
mağa Ziraat, Maliye, Dahiliye, Adliye, Millî 
Müdafaa vekilleri memurdur, 

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

İkinci müzakeresi müddeti geldiğinde yapıla
caktır. 

I Limanlar kanununun 7 nci maddesinin değiş-
ı tirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının tevziin -
I den lâzımgelen zaman geçmemiştir. Onun için 

bu maddeyi geçiyoruz. 
Euznamemizde müzakere edecek başka mad

de yoktur. Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,35 

T. B. M M. Matbaası 



S. Sayısı: 236 
Halkevleri namına İthal olunacak radyo ve sinema makine
lerinin muamele vergisile gümrük ve oktruva resimlerinden 
istisnası hakkındaki kanunun I nci maddesinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye 

ve Bütçe encümenleri Mazbataları (3/58) 

T. C. 
Başvekâlet 16 - XI - 1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3178 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Halkevleri için ithal olunacak radyo ve sinema makinelerinin muamele verdisi ile gümrük ve ok
truva resimlerinden istisnası hakkındaki 24 - IV - 1933 tarih ve 2154 sayılı kanunun birinci madde

sinin tefsiri talebini havi Gümrük ve inhisarlar vekilliğinin 13 - XI - 1933 tarih ve 3148/394 sayılı 
tezkeresi sureti arzedilmiştir. 

İşin tefsir yolu ile bitirilmesine ve sonunun bildirilmesine müsaade buyıırulmasını rica ederim. 
Başvekil 
İsmet 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği 3148/394 sayılı ve 13 - XI - 1933 tarihli tezkeresi sureti 

Başvekâlet Yüksek makamına 

1 — 2154 numaralı kanun mucibince Halkevleri için getirilecek (alıcı ve verici radyo makineleri 
Ve bunların cihazları ve parçaları ile sinematograf ve projeksiyon cihazları ve inikas fenerleri ve bun
ların parçaları) gümrük resminden muaf bulunmaktadır. 

2 — Halkevi son defa otomobil içinde iş gören seyyar bir kaç radyo ve sinema makinesi getir
miş ve bu kanuna müsteniden muaf geçirilmesini istemiştir. 

3 — Bir noktai nazardan otomobil arabasr radyo ve sinema makinelerinin teferruatı telâkki edile
rek kanunun şümulü dairesinde mütalea edilebilir ve halkevlerinin umumu alâkadar eden irfan ve me
deniyet sahasındaki değerli ve şümullü çalışması da bu telâkkiye imkân ve kuvvet verebilirse de kanu
nun yalnız radyo ve sinema makinelerini kasdederek muafiyet verdiği ve makineleri nakletmeğe ya
rayan otomobilin makinelerin teferruatı değil ayrı bit' vazife gören eşya olması ve esasen bunların it
halât umumî tarifesinde ayrı ayrı numaralarda resimlendirilmiş mahiyetleri ayrı şeylerden bulunması 
dolayısile muafiyet haricinde kaldığı da düşünülebilir. 

4 — Bu iki telâkki tarzından hangisinin kanunun maksadına daha uygun olduğunun Büyük Mil
let Meclisince tefsir yolile halline müsaade buyıırulmasını arzeylerim. 

% 



Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. î. Encümeni 
Karar No. 15 
Esas No. 3/58 

11-VI- 193S 

Yüksek Reisliğe 

Halkevleri için ithal olunacak radyo ve si
nema makinlerinin muamele vergisi ile oktruva 
resimlerinden istisnası hakkındaki 2154 numara
lı kanunun birinci maddesinin tefsiri talebi ge
çen devrede hükümsüz evrak arasmda kalmış ve 
bu kerre Hükümet tarafmdan yeniden müzake
resi taleb edildiği için Encümenimize havale edil
miş olmakla Gümrük ve inhisarlar vekâleti müs
teşarı ve Hukuk müşavirinin de bulunduğu top
lantıda konuşuldu. 

2154 numaralı kanun mucibince halkevleri 
için gümrüksüz olarak getirilen seyyar sinema 
ve radyo makinelerine mahsus otomobil ve kam
yon gibi nakil vasıtalarının bu sinema ve rad
yolarm teferruatmdan sayılıb sayılmayacağının 
yar sinema ve radyo makinelerinin nakline mah-
yar sinema ve radyo makinlerinin nakline mah
sus otomobil ve sairenin bunlardan ayırd edil
mesi gümrüksüz getirilmesinden kasdedilen f ai-
deyi temin edemeyeceğinden bunlarm seyyar 
sinema ve radyo makineleri teferruatmdan sayıl
masını kanunun maksadına muvafık gören ev
velki Gümrük ve inhisarlar encümeni ile Hükü
metin mazbatasındaki mütaleanm bu anlama 

uygun kısmına Encümenimiz de iştirak etmiştir. 
Yalnız seyyar sinema ve radyoların nakli için 
bu aletlerle cihazlanmış ve hususî bir tertib ve 
şekil almış olarak başka suretle kullanılması 
imkânsız bulunmuş olan kamyon ve otomobille
rin halkevleri tarafmdan gümrüksüz olarak geti
rilen seyyar sinema ve sinematograf ve radyo 
makineleri teferruatmdan sayılması Encümeni-
mizce muvafık görülmüş ve tefsir fıkrası buna 
göre değiştirilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

G. vo T. E. Reisi 
Çorum 
/. Eker 

Aza 
Konya 
Bediz 

Aza 
Amasya 

Nafiz Akün 
Aza 

Bolu 

M. M. 
Kocaeli 

A. Dikmen 

Aza 
Aydın 

N. Göktepe 

Dr. Emin Cemal Suda 

Kâtib 
'Eskişehir 

Aza 
Antalya 
Numan 

Aza 
Seyhan 
1 Mete 

Gümrük ve inhisarlar encümeninin tefsir fıkrası 

Halkevleri için getirilen seyyar sinema ve 
radyo makinelerine mahsus ve bunlarla cihazla-
nacak otomobil ve kamyon gibi nakil vasıtaları 

bu sinema ve radyo makinelerinin teferruatmdan 
sayılır, 

( S. Sayısı : 236 ) 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 67 
Esas No. 3/58 

12 - VI - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Halkevleri için ithal olunacak radyo ve si-
nama makinalarının muamele vergisi ile güm
rük ve okturva resimlerinden istisnası hakkın
daki 2154 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tef
siri talebini havi 16 ikinci teşrin 1933 tarih ve 
6/3178 sayılı Başvekâlet tezkeresi ve dördüncü 
devre Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası, 
devrenin yenilenmesi dolayisile hükümsüz evrak 
araşma girmiş ve bu defa yeniden müzakeresi 
talebi üzerine tekrar Gümrük ve inhisarlar en
cümenince görüldükten sonra encümenimize ha
vale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Tefsir talebine saik olan sebebler encüme-

nimizce de varid görülmüş ve Gümrük ve inhi
sarlar encümenince tadilen hazırlanan tefsir 
fıkrası encümenimizce de aynen kabul edilmiş
tir . 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi 
Grümüşane 

/ / . F. Ataç 

Aza 
S. Çölğeçen 

Aza 
M. Nedim Zabçı 

M. M. 
İsparta 

Kamâl Ünal 

Aza 
M. Denli 

Kâtib 
Çankırı 

M, Önsay 

Aza 
ZülfüTiğrel 

Aza 
M. Ayaşh 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Esas No. 3/58 
M. No. 154 

7-X-1935 

Yüksek Reisliğe 

Halkevleri için memlekete girecek radyo ve 
sinema makinelerinin muamele vergisile güm
rük ve oktruva resimlerinden istisnası hak
kındaki 2154 sayılı kanunun birinci maddesinin 
tefsirine dair olan Başvekâletin 16 teşrinisani 
1933 tarih ve 6/3178 sayılı tezkeresile Gümrük 
ve inhisarlar ve Maliye encümenlerinin mazba
taları encümenimize verilmiş olmakla Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti Muamelât müdürü hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Hükümetten gelen tezkerede ve encümenle
rin mazbatalarında sayılan sebebleri göz önünde 
tutan encümenimiz, Gümrük ve inhisarlar ve 
Maliye encümenlerinin düşünüşlerini uygun bul
muş ve Gümrük ve inhisarlar encümeninin ha
zırladığı tefsiri olduğu gibi kabul etmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul Balıkesir 
F. Öymen E. Adak an 

Diyarbekir Corum 
M- Cantekın 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı D ay 

Bayazıd 
îhsan Tav 
Günıüsane 

İstanbul 
S. Ur az 

Kayseri 
N. Kerven 

Sivas 
Renizi Çine) 

R. Behit Burak Sakarya 
îznıır 

II. Çakır 
Kırklareli 
S. Ödül 

İzmir 
K. İnanç 

Manisa 
T. Tıırgud 

Tokad 
S. Genca 

( S. Sayısı : 236 ) 





S. Sayısı: 235 
Damga resmi kanununun 32 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Ziraat, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/187) 

T. G. 
Başvekalet 14-IV-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1443 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Damga resmi kanununun 32 nci maddesine eklenecek fıkra hakkında Ziraat vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 11-V-1935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. înönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

Islahı hayvanat kanunu mucibince gerek vekâlete merbut gerekse vilâyetler emrindeki damızlık ay
gır depolarında meveud damızlık aygırlarla ahali kısraklarının meccanen yaptırılan çiftleştirmeler
den doğan yavrular için Hükümetçe meccanen verilmekte olan sıfat ve menşe şahadetnamelerine dam
ga kanununun muafiyet faslında bir sarahat olmamasından on beş kuruşluk pul yapıştırılması lâzım-
geldiği Maliye vekâletinden bu yoldaki yazımıza cevaben bildirilmiştir. Yarım asrı geçen bir za-
mandanberi büyük ihmale uğrayan atlarımız evsafça son derece bozulmuş ve adetçe çok azalmış oldu
ğundan atlarımızın vatan müdafaasına ve memleket ziraatine yarar bir seviyeye getirilmesi için Hükü
meti Cümhuriyemizce bir çok fedakârlıklarla tedarik edilen kıymetli aygırlarla ahali ktsrakları telkih 
edilmektedir. Ancak elde edilen neticelerin göz önünde bulundurulması için çiftleştirilen kısrak
lara sıfat şahadetnamesi ve kısrağın tayı olduğunda taya da meccanen menşe şahadetnamesi yani ne-
silname verilmektedir. Köylerimiz bu gibi işlere ehemmiyet vermediğinden yetiştiriciler doğan tay
larına meccanen dahi olsa menşe şahadetnamesi almağı ihmal eylediklerinden vekâletin bu sahadaki 
çalışması geri kalmaktadır. Son zamanlarda yapılan teşvikler neticesi yetiştiricilerimizde taylarına 
sıfat ve menşe şahadetnamesi (Nesilname kâğıdı) almağa karşı bir zevk ve arzu uyanmış ise de ticarî 
yolda olmayan bu şahadetnamelere maksad ve ruhu kanuna muhalif olarak bazı mahallerde pul ya
pıştırılmasına halkın zorlanması yetiştiricilerin bu şahadetnameleri almamalarını intaç edecek ve bu 
yüzden memleket her sene yüz binlerce lira sarf ederek neticesini beklediği çalışmanın anlaşılmasına 
ve tetkik edilmesine imkân kalmayacaktır. Bu itibarla ticarî bir mahiyeti olmayan ve menafii umu-
miyeye yarayan bu nesilname kâğıdlarmın 1324 numaralı damga resmi kanununun muafiyet faslını teş
kil eden 32 nci -maddesine ilâvesi gerekli bulunmuş olduğundan bu yolda hazırlanan kanun yazısı işbu 
esbabı mucibeye bağlanmıştır. 
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Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 

Karar No. 13 
Esas No. 1/187 

4 - VI î'<)} 

Yüksek Başkanl ığa 

Damga resmi kanununun 32 nci maddesine 
bir f ıkra eklenmesi için Ziraat vekilliğince ha
zır lanıp t c r a Vekilleri Heyet inin 11 - V - 1935 
tar ihl i kara r i l e K a m u t a y a sunulan ve encüme
nimize gönderi len kanun lâyihası okunup gö
rüşüldü. 

Atlar ımızın memleket savaş ve ekonomisin
de büyük önemi bellidir. At cinsinin artırılması 
yolunda genel ve özel bütçelerden büyük öz
veri lerle edinilen cins aygı r la r parasız ol anık 
kısraklar ımıza çekt i r i lmektedir . Bunlar ın so
nuçlar ını an lamak için yetiştiricilerin elinde1; 
doğan tay la r la anaların soy ve cifi eşme şaha
detnamesi bulunması gerekt ir . 

Yetişt ir ici lerin bu şahadetnameler i almağa 
önvermek için bunlar ın pulsuz olarak verilme

sini encümenimizde yerinde bulmuş ve layihayı 
kabul etmiştir . 

Maliye encümenine verilmek üzere1 Yüksek 
Reisliğe sunulur . 

Zi raa t En. Reisi M. M. Kâtib 
îzmir Manisa Bolu 

Hakmi Köken 
Aza 
Bolu 

M. Kuzay 
A za 

Maraş 
N. Vral 

Aza 
Yozgad 

ö. Evci 

M. M. 
Manisa 

Y. fizey 
Aza 
Bursa 

Şekibe İv sel 
Aza 

Niğde 
C. Oral 

A za, 
Krrşehir 
A. Esen 
Aza 

Seyhan 
T. Tannan 

Maliye encümeni mazbatas ı 

T. B. M. M. 
Maliı/c encümeni 

Karar No. 6i 
Esas No. 1/187 

Yüksek Reisliğe 

Damga resmi kanununun 32 nci maddesine 
eklenecek fıkra hakkında Ziraat vekilliğince ha-
zrrlanıb Başvekâletin 14 mayıs 1935 tarih ve 
6/1443 sayılı tczkeresile Büyük Meclise sunulan 
kanun lâyihası Maliye müsteşarı do hazır olduğu 
halde tetkik olundu. 

Esbabı mucibede demneyan edilen mütalea en
cümen İmizce de varid görülmüş ve lâyiha teklif 
veçhile aynen kabul olunmuştur . 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. R. 

Gümüşane 
II. F. Ataç 

Aza 
Ankara 

M. A yaşlı 
Aza 

Oankırr 
*V. Cölqeccn 

10 - VI - 193: 

M. M. 
İspar ta 

Kamâl î nal 
Aza 

Aydın 

Kâtib 
(ja ııkın 

M. Önsay 
Aza 

Bursa 
Adnan Dr. Galih Kahraman 

Aza Aza 
Kars Diyarbekîr 

ö. Kimlay Ilnriye Öniz 

( S. Sayısı : 235 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 7 - X -1935 

M. No. 146 
Esas No. 1/187 

Yüksek Reisliğe 

Damga resmi kanununun 32 nci maddesine «ek
lenecek fıkra hakkında hazırlanan ve Başvekâle
tin 14 mayıs 1935 tarih ve 6/1443 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Ziraat 
ve Maliye encümenlerinin mazbatalar}] e birlikte 
Encümenimize verilmiş olmakla Maliye vekâleti 
varidat umum müdürü Kenan Yılmaz ve Ziraat 
vekâleti Baytar umum müdürlüğü Zootekni seksi
yon mütehassısı Nurettin Aral hazır bulundukla
rı halde okundu ve konuşuldu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde ileri sürülen 
düşünceleri yerinde bulan Encümenimiz, Hükü
metin damızlık aygır ve buğalarının halk (hayvan
larına parasız yapacakları çiftleşmeden dolayı 
verilecek çiftleşme kâğıdı ile bu çiftleşmeden 
doğacak tay ve danalara verilecek soy şahadet
namelerine pul yapıştırılmam asını onaylamakla 
beraber at ve buğa cinsinin artırılması ve iyileşti
rilmesi amacile alınan ve memleket için faydalı 
olduğu apaçık bulunan bu tedbirin yalnız Hükü
metin damızlık aygır ve buğalarile çiftleşeeek hay
vanlara tahsisini doğru bulmamıştır. Damızlrk 
aygır ve buğalar Hükümete aid olmasa dahi çift

leşmeler Hükümet baytarlarının kontrolü altında 
yapılacak olursa bu gibilere verilecek çiftleşme 
ve soy kâğıdlarının da pulsuz olarak verilmesi 
maksada daha uygun olacağı düşünülmüş ve mü
tehassısın verdiği izahattan Hükümet damızlrkla-
rı olmayan yerlerde bu gibi giçtleşmeler de yapıl
makta olduğu anlaşılmış ve lâyihanın Ziraat en
cümenince yazılan şekline bu kayid de eklenmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal Stm Bay F. Öymen 
Balıkesir Bayazıd Çorum 

E. Adakan İhsan Tav M. Cantekin 
Diyarbekir Gümüşane İstanbul 

R. Bekit Durak Sakarya 8. TJraz 
İzmir İzmir Kayseri 

/ / . Çakır K. İnanç N. Kerven 
Kırklareli Manisa Sivas 

Ş. Ödül T. Turgud Remzi Çiner 
Tokad 

8. Oenca 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Damga resmi kanununun 32 nci maddesine, 
eklenecek fıkra hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 23 mayıs 1928 tarihli ve 1324 
sayılı damga resmi kanununun 7 nci muafiyet 
faslının 32 nci maddesine ıslahı hayvanat ka
nununun 18 nci maddesinde yazılı Hükümete 
aid damızlık aygır ve boğaların ahali hayvana
tına meccanen yapacakları sifad (çiftleşme) den 
ötürü analarma verilecek sifad (çiftleşme) ve 
bu anadan doğacak tay ve danalara verilecek 
menşe şahadetnameleri ( nesilname kâğıdları ) 
fıkrası ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yap
mağa Ziraat, Maliye, Dahiliye, Adliye, Millî 
Müdafaa vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
/. înönü 

T)a. V. 
Ş. Kaya, 

Mf. V. 
Ab. Özmen 
S. t. M. V. 

Dr. R. Saydam 

11 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
A. Çetinim)ıa. 

n. î. v. 
itana, Tarhtın 

- V - 1935 
M. M', v. 

A'. Özalp 
Ma. V. 

F. Agrafı 
\k. V. 

0. Ba-i/ar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmcn 

ZİRAAT ENOÜMENiNİN DEĞÎŞTtRfŞt 

Dataya resmi kanununun .12 nci maddesine 
eklenecek fıkra için kanun lâyihası 

MADDE 1 — 23 mayıs 1928 tarih ve 1324 sa
yılı damga resmi kanununun 7 nci muafiyet fas
lının 32 nci maddesine hayvan ıslahı kanununun 
18 nci maddesinde yazılı Hükümetin damızlık 
aygır ve buğalarmın halk hayvanlarına pa
rasız yapacakları çiftleşmeden ötürü analarma 
verilecek çiftleşme ve bu anadan doğacak tay 
ve danalara verilecek soy şahadetnameleri fıkra
sı konulmuştur. 

MADDE 2 
berdir. 

Bu kanun yayımından mute-

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini Adli
ye, Dahiliye, Millî Müdafaa, Maliye, Ziraat ve
killeri yerine getirirler. 
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— 5 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&İŞTİRİŞİ 

Damga resmi hakkındaki 1324 saytU kanunun 
32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 23 mayıs 1928 tarih ve 1324 sa
yılı damga resmi kanununun 7 nci muafiyet fas
lının 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir: 

904 sayılı hayvan ıslahı kanununun 18 nci 
maddesinde yazılı Hükümetin damızlık aygır ve 
buğalarmm halk hayvanlarına parasız yapacak
ları çiftleşmeden veya şahıslara aid damızlık ay
gır ve buğalara Hükümet baytarının kontrolü 
altmda yaptırılacak çiftleşmelerden doğacak tay 
ve danalara verilecek soy şahadetnameleri ile 
bunlarm analarına verilecek çiftleıme şahadet
nameleri. 

MADDE 2 — Hükümetin maddesi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin maddesi aynen 

>tb< 

( S. Sayısı : 235 ) 




